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Kedves Pilisi Polgárok!
Elértünk az év végére, a Hírnök ez évi utolsó számát tartja a kezében. Az előző számban a várossá 
avatás évfordulója alkalmából leírtam az elmúlt nyolc évben történt fejlesztéseket. Most a 2013. évről 
szeretnék néhány gondolatot megosztani Önökkel.

Ez az év is igen sok nehézséggel terhelten indult. Az akkori költségvetésben még figyelembe kellett 
venni mind az utakra fordított kötvény, mind pedig az évtizedek alatt felhalmozódott működési hitel 
készleteit is. 
A működési hitelről néhány szót. Ehhez jelentős kiadást jelentett az intézmények fenntartása, hiszen 
éveken keresztül az óvoda és az iskola működtetéséhez nyújtott állami támogatás mértéke vagy 
csökkent, vagy változatlan maradt. Ez éveken keresztül folyamatosan növekvő hiányt jelentett, 2013 
volt az első olyan év, amikor az óvodák működtetéséhez nyújtott állami támogatás jelentősebb 

mértékben emelkedett. 

Ebben az évben kellett egy teljesen új intézmény, az új bölcsöde indulását megszerveznünk. Nagyon sokat dolgoztunk az 
Evangélikus Egyházzal közösen, különböző hatósági engedélyek, pályázati elszámolások és szerződések időben történő 
megszerzésével. Most tapasztaltuk meg azt, hogy milyen más egy működő intézmény pályázaton nyert felújítása, vagy egy 
teljesen új, még eddig nem létező intézmény beindulásának megszervezése, hiszen ehhez nemcsak a tárgyi, hanem a személyi 
és jogi feltételek biztosítása is szükséges. Úgy tűnik, hogy ez sikerrel lezajlott, a Bölcsőde működik és továbbra is várja azon 
szülők jelentkezését, akik gyermeküket be szeretnék íratni az intézménybe.

Idén is több pályázatot nyújtottunk be, bár ebben az évben lényegesen kevesebb Pilis számára is elérhető pályázatot írtak ki, 
mint az elmúlt években. Szerettünk volna forrásokhoz jutni, mind az óvodák, mind pedig az iskolák épületeinek felújításához, 
sajnos az ezekhez benyújtott pályázataink nem nyertek, illetve pályáztunk testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő költségek 
finanszírozására, ez a mostani kiírásban nem nyert, de 2014-ben újból megpróbáljuk. Azonban a Polgármesteri Hivatal 
szervezet fejlesztésében benyújtott pályázatunk elfogadásra került és így az ebben kiírt feladatokra több mint 21 millió forint 
áll rendelkezésünkre. 
Ez év egyik legfontosabb feladata volt a város pénzügyi helyzetének stabilitása és biztosítása is. Ehhez nyújtottunk be 
pályázatot az önerő alaphoz az eddigi pályázataink önerejének segítése céljából, amely sikeres volt és több mint 9 millió forint 
támogatást kaptunk. 
Pilist segítette az az adomány is, amely 3 millió forint értékben támogatta az óvoda alapítványait, valamint Pilis Város 
Közalapítványán keresztül a Pilisi szervezeteket is. Rendkívül nagy segítség volt Pilis részére az állam által történt 70%-os 
adósságátvállalás is, hiszen így városunk adósságainak nagy részétől megszabadult. 
Júliustól szinte új időszámítás kezdődött Pilis város pénzügyeiben. Ennek hatására, valamint a rendkívül takarékos 
gazdálkodás eredményeként az év második felében a működéshez a városnak semmilyen hitelt nem kellett igénybe vennie, úgy, 
hogy a számláit az előírtaknak megfelelően tudta fizetni. Ezzel a város 2013. évi pénzügyi helyzete stabilizálódott. 

Pilis Város Önkormányzata a város lehetőségeinek figyelembe vételével komoly erőfeszítéseket tesz a szociálisan rászorultak 
megsegítése érdekében.  Ez látható a költségvetés ilyen irányú keretein kívül abból is, hogy szoros kapcsolatot tart 
adományozó szervezetekkel, így ebben az évben is több mint 8,4 tonna tartós élelmiszert osztottunk ki az élelmiszerbank 
jóvoltából, valamint ruha, bútor és más adományok szétosztásának szervezését is több alkalommal végeztük.

Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket és igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amely Pilis 
fejlesztéséhez adódik, de így az európai uniós költségvetési ciklus vége felé nagymértékben lecsökkentek a felhasználható 
pályázati lehetőségek. 

Meg kell említenem azt a nagylelkű adományt is, amelyet Pilis Városa néhai Csernai Pál hagyatékából kapott. A világhírű 
labdarúgóedző végrendeletében Pilis városára egy nagyobb összeget hagyott, amelynek mértékéről és felhasználásának 
lehetőségéről most konkrétumot írni nem tudok, mindaddig, ameddig a hagyatéki eljárás véglegesen le nem zárul. Ez 
várhatóan 2014. közepéig történik majd meg. 

A fent írtakból is látható, hogy Pilis Város Önkormányzata nemcsak a fejlesztések tekintetében, hanem a pénzügyi stabilitás 
vonatkozásában is igyekszik minden lehetőséget megragadni - ezt bizonyítják a 2013-as év eredményei is. 

A következő évre előre tekintve igyekszünk olyan terveket készíteni, amelyek Pilis legfontosabb problémáit oldhatják majd 
meg. Ilyen többek között a Rákóczi útra tervezett kerékpárút lehetősége, közvilágítási problémák megoldása, valamint 
komolyan odafigyelünk az óvodák és iskolák helyzetére. Ezen kívül több fejlesztést is mérlegelünk a lehetőségeink figyelembe 
vételével. 

Közeledünk az év végi ünnepekhez. Követve az előző évek hagyományait, ebben az évben is Advent négy vasárnapján 
meggyújtottuk a város adventi koszorúján a gyertyákat a négy keresztény egyház közreműködésével. Nagyon sokan jöttek el 
ezekre a vasárnapokra, amely azt jelzi, hogy jó dolog közösen készülni a karácsonyra. 
A Karácsony a család, a szeretet, a lélek megnyugvásának ünnepe. Erre kell törekednünk és arra, hogy egy kicsit lassítsunk és 
egymással törődjünk. 

Pilis Város Önkormányzatának nevében Áldott Békés Karácsonyt és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok minden Kedves Pilisi Polgárnak!  



3. oldalXIX. évf. 6. sz. Hírnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Polgármesteri Hivatal 

2013. december 21-étől – 2014. január 02-áig
zárva tart. 

Ebben az időszakban a Hivatal

kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben tart ügyeletet
a következő telefonszámon:

 06-20/399-6065!

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap:

2014. január 03. (péntek), 
ügyfélfogadás ezen a napon: 8-12 óráig.

Szabó Márton, polgármester 

December 31. a nitrát adatszolgáltatás határideje! A 
„nitrát jelentés” azon gazdálkodókat érinti, akik 
nitrát érzékeny területen mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatnak, illetve a háztartási igényeket 
meghaladó mértékben tartanak állatot (5 számos-
állat).
Az adatszolgáltatási kötelezettséget az 59/2008. 
(lV.29) FVM rendelet írja elő. A rendelet 6. számú 
melléklete szerinti adatlapot kell kitölteni, 
táblánként részletezni a felhasznált szerves- és 
műtrágya dózisokat, hatóanyagot. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a szerves trágyával 
kijuttatható nitrogén hatóanyag 170kg/ha meny-
nyiségben – a rendelet értelmében – korlátozva van. 
A kiadható műtrágya mennyiségét talajvizsgálat 
alapján kell kiszámolni. Ebben segítenek e rendelet 
egyéb mellékletei. Fontos tudni, hogy ettől az évtől 
kezdve (2013/2014 gazdálkodási év) az istálló 
trágya kiszórásának, kihordásának és tábla szélén 
tárolásának tilalma október 31-étől február 15-éig 
tart.
Az adatszolgáltatás a 2012. szeptember1-2013 
augusztus 31 közötti időszakot érinti.
A 43/2007.(Vl.1) FVM rendelet 1. számú mellélete 
fizikai blokkokra lebontva tartalmazza a területek 
érintettségét. (Pilisen a Hegyeki pincék és 
környéke, Bényével Kávával határos területek nem 
nitrát érzékenyek. A Nyáregyháza felé eső 
területek, a 405 út mentén lévő földek azok.)
Az idén az adatszolgáltatást még papíralapon és 
elektronikus formában is meg lehet tenni. 
A  nyomtatvány letölthető a
www.nebih.gov.hu/nyomtatványok oldalról, a 
webes felület a www.nebih.gov.hu
e-nyomtatványok menüben érhető el.
A K a m a r a i  Ta n á c s a d ó k  i s  t u d n a k  a d n i 
nyomtatványt és segítenek a kitöltésben is.

Pest megyében a kitöltött nyomtatványt a Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi  
Igazgatóság 2100 Gödöllő,  címére kell elküldeni (
Kotlán Sándor utca 3.).

Gazdálkodók figyelmébe

Világosné D. Ágota, 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Tájékoztatás a mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványáról 
és a gépjárműadó alóli mentességről

Irányadó jogszabályok:
 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott 

személy parkolási igazolványáról
 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről.

Szakvélemény illetve szakhatósági állásfoglalás kiadására jogosult 
hatóság 
- I. fokon Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási 
szerve, 
- II. fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. 

A mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolvány kiadására, 
meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelmet első fokon a 
(lakóhely szerint illetékes) megyei kormányhivatal járási hivatalában 
(okmányiroda) kell benyújtani.
Az igazolvány meghosszabbítását a lejárat előtt 30 nappal lehet 
kezdeményezni, a kérelemhez csatolni kell a szakvéleményt, ill. a 
szakhatósági állásfoglalást.

A gépjárműadó-mentesség iránti (súlyos mozgáskorlátozottság tényét 
alátámasztó irattal mellékelt) kérelmet – az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. Törvény 175. § (1) bekezdése szerinti űrlapon vagy egyszerű levél 
formájában – az illetékes jegyzőhöz mint elsőfokú hatáskörben eljáró 
önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. 
A mozgáskorlátozottság miatti mentesség továbbra is 13.000.- Ft-ig vehető 
igénybe, 100 KW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után. 

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Pilis Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2013. 
(XI.04.) sz. önkormányzati rendelete értemében 
építményadó-köteles az önkormányzat illetékes-
ségi területén lévő építmények közül a lakás és a 
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
amelyet a tulajdonosa vállalkozás céljára 
használ, hasznosít, ill. használatba ad. (A 
kizárólag lakás céljára szolgáló ingatlanokra 

továbbra is kommunális adót kell fizetni!).
Kérem az építményadóval érintett magán- és 
nem magán személyeket, hogy bevallási 
kötelezettségüknek legkésőbb 2014. január 5-éig 
szíveskedjenek eleget tenni!
A kitöltött építményadó bevallás benyújtható 
személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton 
(2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.), faxon (06-29/696-
320), vagy e-mailben (ado@pilis.hu). 
A nyomtatvány letölthető az www.pilis.hu 
weboldalról.

Az építményadóról
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MEGHÍVÓ
a

20. 
SZÜRETI FELVONULÁSRA

ÉS BÁLRA

2013. szeptember 14-én
Mindenkit szeretettel várunk!

BÁL 20 órától a PIAC területén,
fellép: SIGNAL Zenekar!

Jegyek a helyszínen kaphatók!

2013. december 19-én lesz három éve, hogy birtokba vehettük az 
új, tágas és korszerű Egészségház épületét.
Az elmúlt három évben - a megnyitástól napjainkig - sok változás 
volt az életünkben. Megnyíló, működő szakrendelések, majd ezek 
szüneteltetése, ingyenes szűrővizsgálatok lebonyolítása és a 
mindennapi betegellátás folyamatos munkája.

Jelenleg Pilis Város Önkormányzata által fenntartott és 
működtetett szakellátások a vérvételi lehetőség (mini labor) és a 
fizikoterápiai szakellátás.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
november 27-én megtartott nyilvános és rendes ülésén úgy 
döntött, hogy 2014. évben is működtetni kívánja egészségügyi 
szakellátásokat Pilis Város lakosai számára.

Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete 
147/2013.(XI.27.) sz. önkormányzati határozata alapján 2014. 
január 1-jétől a vérvételi lehetőség és fizikoterápiai kezelések 
egészségügyi szolgáltatási díjait az alábbiak szerint módosítja:
-Pilis Város közigazgatási területén állandó lakcímmel 
rendelkező személyek számára 300 Ft/ alkalom,
-Pilis Város területén tartózkodási hellyel, valamint más 
településekre bejelentett személyek számára 1000 Ft/ 
alkalom.
Kérjük a lakosságot, hogy az alábbi szakrendelésekre vigyék 
magukkal TAJ kártyájukat és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványukat!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a vérvétel 2013. december 
23-a és 2014. január 6-a között szünetel - sürgősség esetén a 
ceglédi szakrendelő fogadja a betegeket 08.00-10.00 óráig -, 
valamint a fizikoterápiai szakrendelés 2013. december 16-a és 
2014. január 3-a között szabadság miatt szünetel. (Az első 
vérvételi-, ill. kezelési nap: 2014. január 6-a, hétfő).

A területi védőnői feladatokat Gajdos Istvánné Mariann látja 
el úgy, hogy két körzetet visz egyedül, a harmadik körzetben 
Parádi Rozália a helyettesítő kolléga, aki Csévharasztról segít be 
kedden és csütörtökön egészséges csecsemő tanácsadáson.
Kérem a gondozottakat, hogy vegyék figyelembe a kolléga 
leterheltségét és emberi teljesítőképességeinek határait, amikor a 
fennmaradó három hétköznap egyedül látja el a város területi 
feladatait. Hétköznapokon 08.00-09.00 óra között lehet időpontot 
kérni a tanácsadásokra a 06-29/497-587-as telefonszámon.

ÜNNEPI MUNKAREND a Háziorvosi és Gyermekorvosi 
praxisokban:
2013.12.23.: hétfői munkarend, 2013.12.24.-2013.12.29.: a 
Központi Ügyelet nyújt sürgősségi ellátást a lakosságnak, 
telefonszámuk: 06-29/496-011, 2013.12.30.: hétfői munkarend, 
2013.12.31.: keddi munkarend, de 16 órától már a Sürgősségi 
Ügyelet látja el a sürgős eseteket, 2014.01.01.: ügyeleti ellátás.

Fogászati  ellátás munkarendje:
2013.12.23.- 2013.12.31-a között Dr. Zloch Márta szabadsága 
miatt Dr. Bálint Ildikó látja el fogászati sürgős eseteket, 
2013.12.23: hétfői munkarend, 2013.12.24.- 2013.12.29-e 
között: Bp., Szentkirályi utca 40. (Stomatológiai Intézet), 
2013.12.30.: hétfői munkarend, 2013.12.31.: keddi, rövidített 
rendelési idő, Kérem a lakosságot, hogy az egészségházban 
kihelyezett hirdetőtáblákat olvassák el, vagy érdeklődjenek a 
szakdolgozóktól!

Gyógyszertárak ünnepi munkarendje:
Family Patika (Kossuth Lajos utca) és Szelepcsényi Patika (Dárda 
utca): 2013.12.21.: 8-12, 2013.12.23.: 8-19, 2013.12.24.: 8-12, 
2013.12.27.: 8-19, 2013.12.28.: 8-12, 2013.12.30.: 8-19, 
2013.12.31.: 8-12.

Panni Patika (Szent István park): 2013.12.21.: 8-18, 2013.12.23.: 
8-20, 2013.12.24: ----, 2013.12.27.: 8-18, 2013.12.28.: 8-18, 
2013.12.30.: 8-20, 2013.12.31.: 8-12.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy időben 
gondoskodjanak rendszeresen szedet t  gyógyszereik 
beszerzéséről és kiváltásukról. Lehetőségük van egyszerre több 
havi gyógyszer - külön recepteken történő - felíratására, éljenek 
vele! (Az ünnepek alatt ügyeletes gyógyszertár Cegléden, vagy 
Budapesten érhető el.)

Kérem a Pilisi Lakosság segítségét!
Az egészségház működtetésének három visszatérő és nehezen 
megoldható problémájával kell megbirkóznunk, melyre 
szeretném felhívni a figyelmüket és kérni együttműködésüket!

1. Az Egészségház és környékére teljes dohányzási tilalom 
vonatkozik, az állomástól a Vatyai úti Sport parkig bezáróan nem 
lehet dohányozni.
A Nemdohányzók védelméről  és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII. törvény értelmében tilos a dohányzás a közoktatási 
intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola); az 
egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő), és ezek 
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül; a helyi 
közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, (pl. 
HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok), a közterületi játszótereken, 
továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres 
távolságon belül; a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya 
tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, 
megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint 
nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső 
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. A törvény 
betartását az  ÁNTSZ ellenőrzi, a szabályt sértőkkel szemben 
kiszabható bírság mértéke az elkövető személyétől függően 
20.000-2.500.000 Ft! 

2. Az épület előtti parkolót az engedéllyel rendelkező itt 
dolgozó orvosok szakdolgozók, gyógyszerészek használ-
hatják! Ezt két tábla is jelzi jobb- és bal oldalon. Az épülettel 
szembeni parkolót és a táblák utáni tetemes részt teljes hosszában 
igénybe vehetik az épületbe érkezők. A két gépkocsi beállásra 
alkalmas rokkant parkoló rokkantsági kártyával rendelkező 
rászorulóknak van fenntartva!

3. Az Egészségház kerékpártárolóját csak az épületbe 
érkezők használhatják! Az egészségház 80 kerékpárt befogadó 
fedett és nyitott tárolóval rendelkezik, azonban a hétköznapok 
tapasztalata az, hogy sok esetben az ide érkezők nem tudják a 
kerékpárjukat elhelyezni a tárolóban. Ugyanis sok ingázó nem a 
kerékpármegőrzőbe viszi a biciklijét, hanem az egészségház 
megőrzőjében hagyja egész napra, éjszakára, így az idős, beteg, 
ügyeiket intéző polgároknak nem jut hely. (Előfordult, hogy a 
rendelési időkön túl, ill. hétvégén 46 db kerékpárt számoltam meg 
az egészségház tárolójában!)
Többszöri kihelyezett figyelmeztetés ellenére sem tudtuk 
megoldani a helyzetet, így a következő lépés az, hogy az épületnél 
hagyott rendelési időn túl és hétvégén talált kerékpárokat a 
Hivatal megjelöli, levágja és elszállítja!

Ezúton szeretném megköszöni kollégáim egész éves munkáját , 
mely alatt megoldottak, rendbetettek, elrendeztek, gyógyították, 
vigasztaltak, együtt éreztek és segítettek a hozzájuk bizalommal 
forduló pácienseiknek.
Kívánok minden Pilisi Lakosnak jó egészséget, kellemes 
ünnepeket, és örömteli új esztendőt!

A Pilisi Egészségház hírei

Tomán Mónika, egészségügyi menedzser

***
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Az ellátási területhez tartozó (Pilis, Nyáregyháza, Monori-
erdő, Káva, Bénye) ügyeleti szolgálatot műszakonként egy 
orvos, egy ápoló és egy gépkocsivezető látja el, hétköznap 16-
08, pénteken 14-08, hétvégén és ünnepnapokon 08-08 óra 
között.
A gyermekeket és a járóképes betegeket a rendelőben (2721 
Pilis, Szent István park 1.), a fekvő- és mozgásképtelen 
betegeket – hívás esetén (tel.: 06-29/496-011) – a lakásukon 
látjuk el. 

Az ügyeleti időszak alatti orvosi ellátás feltételei:
-érvényes betegbiztosítási kártya bemutatása,
-sürgősségi ellátást igénylő betegség, ill. az ezzel kapcsolatos 
panaszok /baleset, sérülés, magas láz, hirtelen rosszullét, 
görcsös állapot, vérzés, mérgezés, stb./,
-hirtelen kezdődő, korábban nem észlelt és kezelt, recept 
nélkül kapható gyógyszerekre nem reagáló, nem szűnő 
panaszok,
-korábban kezdődött, a háziorvos által észlelt és kezelt 
betegség hirtelen romlásával kapcsolatos panaszok,
-mindazon betegség, ill. ezt jelző panasz, melyek fennállása 
esetén az ügyeleti ellátás elmaradása jelentős egészség-
károsodáshoz vezetne, vagy ez a később megkezdett kezelés 
hatékonyságát jelentősen csökkentené,
-rendszeres kezelés alatt álló betegeknek a háziorvosi javaslat 
és a gyógyszer behozása esetén injekciók beadása, valamint a 
háziorvos által elrendelt kötéscsere a délelőtti órákban 
történik,
-vényírás: csak az akut betegség kezelésének megkezdéséhez 
legszükségesebb gyógyszer felírására van lehetőség az 
ügyeletben, melyhez a betegbiztosítási kártya feltétlenül 
szükséges. 
Rendszeresen szedett gyógyszerek vényre való felírására, 
valamint KGY. és egyéb emelt jogcímen vényírásra nincs 

lehetőség!
Hétvégeken a folyamatos ellátású betegeknek elrendelt 
injekció beadását és a kötéscserét a délelőtti órákban 
végezzük, háziorvosi javaslat alapján.

Híváskor kérjük megadni a beteg nevét, életkorát, pontos 
lakcímét, panaszát, baleset esetén a helyszínt pontosan, 
valamint a bejelentő nevét és telefonszámát.

Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy a házszámot jól 
láthatóan helyezzék ki, valamint este/éjszaka világítással, 
fényjelzéssel várják kivonuló munkatársainkat. 

Kérjük Önöket, hogy az ügyeleti szolgálatot csak sürgős 
esetekben (pl. baleset, sérülés, hirtelen kialakuló rosszullét, 
vérzés, hirtelen kialakuló allergiás tünetek, stb.) vegyék 
igénybe! Több napos, ill. hetek óta tartó panaszaikkal 
háziorvosukat keressék fel!

A betegek ellátása nem érkezési sorrendben, hanem 
sürgősségi sorrend alapján történik, ezért kérjük, a korrekt 
betegellátás érdekében a panaszokkal kapcsolatos 
kérdéseinkre válaszoljanak.

Közelednek az ünnepek, december végén a 6 napos 
munkaszüneti napokra készüljenek! A házipatikában 
javasolt, vény nélkül beszerezhető láz- és fájdalom-
csillapítókat, köptetőt, torokfertőtlenítőt, kötszert, 
bőrfertőtlenítőt, stb. szerezzék be időben, mert tüneti 
szereket, kötszert az ügyeletben nem áll módunkban 
kiadni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a téli időszakban 
megemelkedett telefonhívások miatt gyakran foglalt az 
ügyeleti vonal. SÜRGŐS ESETBEN a 104-es hívószámon 
elérhető az ügyelet OMSZ irányítással!

Kérdéseikkel, esetleges panasszal kérjük, forduljon írásban 
az ügyeletvezetőhöz, vagy a szolgáltatóhoz: Emergency 
Service Kft. (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.).

Köszönjük a Közmeghallgatáson kapott kedves hozzá-
szólásokat, köszönetnyilvánításokat! 

Egészségügy – Orvosi Ügyelet

Pilis Város Önkormányzata az általa vezetett 11742238-15392103-
08800000 számú, egyéb bevételek elnevezésű számláján a 
következő tételeket tartja nyilván: 

1., Adók módjára behajtandó köztartozások: 
A tárhatóságok által kiszabott, részükre határidőben meg nem 
fizetett és az önkormányzati adóhatóság felé behajtásra átadott 
hátralékok, így: 
-a rendőrség, bíróság által nyilvántartott szabálysértési, köz-
lekedési, közigazgatási, végrehajtási bírságok, 
-a földhivatalok által előírt és nem teljesített földhivatali eljárási 
díjak (igazgatási szolgáltatási díj),
-a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. részére meg nem fizetett hulladék-
szállítási díj és annak ügyviteli költségei, 
-valamint a más önkormányzatok által behajtásra átjelentett helyi- 
és gépjárműadó hátralékok.
2., Eljárási költség:
A helyi adóhátralékok, valamint a fentiekben részletezett adók 
módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatban 
keletkezett végrehajtási, ill. eljárási költség(átalány).

Az önkormányzati adóhatóság az egyéb bevételek számlán előírt 
tételek vonatkozásában az adózót írásban értesíti.

Egyéb bevételek

Összefoglalás a 2013. novemberv28-i
közmeghallgatás témáiból

Simó Gáborné ügyeletvezető Emergency Service KFT Ápolásvezető,
egészségügyi menedzser Központi Orvosi Ügyelet
 2711 Pilis, Szent István park 1. tel: 06 29 496 011

Az ügyelet Dolgozói és a Cégvezetés nevében áldott
Karácsonyt és egészségben gazdag, békés új esztendőt kívánok!

HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja

Kiadja Pilis Város Önkormányzata, 
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. 

Felelős kiadó: Szabó Márton polgármester 
Szerkesztő: Lasán Judit 06-29/696-324

 e-mail:lasanjudit@pilis.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

 Készült 3500 példányban
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A 2013/14-es tanévtől kezdődően iskolánk komoly szervezeti 
és szerkezeti változáson ment keresztül, amelynek első 
lépése, hogy szeptember 2-ától teljesen új vezetés állt fel. A 
monori tankerület Krizsánné Turcsányi Mariannát (fogadó 
órája: hétfő 13-15 óra) bízta meg az intézmény vezetésével. 
Általános intézményvezető helyettes Gyurkity Katalin 
(fogadó órája: csütörtök 13-15 óra) a Kossuth utcai 
székhelyen, intézményvezető helyettesek Farkas Gézáné 
(fogadó órája: csütörtök 14-16 óra) a Széchenyi telephelyen, 
Szamosfalvi Attila (fogadó órája: kedd 14-16 óra) a 
Szabadság úti telephelyen. 
Az első hetekben a tantestület - meghatározva új céljait - 
újragondolta a tanév programját. Az oktatás színvonalának 
folyamatos emelése mellett elsődleges feladatunknak 
tekintjük mind a pedagógusok, mind a diákok számára az 
„otthonos” iskola megteremtését. Ennek érdekében nagyobb 
önállóságot biztosítunk a telephelyeknek, kialakíthatják a 
gyerekek érdeklődési körének és életkorának megfelelő 
programjaikat, sajátos házirendjüket, szabályaikat. A szülői 
munkaközösség támogatását is élvezzük, a kisebb közös-
ségekben könnyebb az együttgondolkodás. Számtalan szülői 
felajánlást kaptunk már az épületek és az udvarok csinosítás-
ára. A továbbiakban is szívesen veszünk minden segítséget.
A hagyományos rendezvényeket megtartva (Csibeavató, 
témahetek, három hetet meghaladó projektek, papírgyűjtés, 
pályaválasztási napok, október 23-i ünnepség, karácsonyi 
műsorok) a közösségek fejlesztésére is odafigyelünk.
Átszerveztük a napközi rendjét, hogy a tanulóidő előtt több 
irányított alkotásra, játékra jusson idő, a Kossuthban 
decembertől bevezetjük az osztályidőt, az első órák előtt 
minden osztályfőnök találkozik az osztályával. 
Fontosnak tartjuk, hogy minden tagozatunkon meg-
szilárdítsuk a fegyelmet, ezért a felmerülő gondokat nem 
söpörjük a szőnyeg alá. Az eltelt három hónap alatt 
tantestületünk négy fegyelmi eljárást folytatott le, melynek 
következtében 2 tanuló másik intézményben, egy tanuló 
másik telephelyen tesz eleget tankötelezettségének. Egy 
tanulónk szigorú nevelőtestületi megrovást kapott.
Húsznál is több szakkört indítottunk a tanévben, a jól bevált 
foglalkozások mellett (sportkörök, énekkar, madárbarát, 
zöldsport, szaktárgyi szakkörök - magyar, történelem, 
matematika, természetismeret, informatika, angol és német 
nyelv, rajz – felvételi előkészítők) újdonság a gépírás és a 
dekor szakkör. 
A testnevelés kötelező óraszámemelése nagy terhet jelent az 
intézménynek, hiszen a Kossuth és a Szabadság tanulói 
helyhiány miatt kénytelenek a sportpálya tornatermébe is 
kijárni. Sajnos még így is gyakori, hogy két osztály osztozik 
egy termen. Az 1-2. és az 5-6. évfolyamok számára kötelező 
délutáni sportköröket kellett szerveznünk – ennek keretében a 
kicsik túraszakkörökre is jelentkezhettek. 
A gyengébb képességű gyerekek az alsó tagozaton heti két 
korrepetáláson, a részképesség zavarral küszködők fejlesztő 
foglalkozásokon vehetnek részt. 
Nagy hangsúlyt fektetünk külső kapcsolataink ápolására, 
mindegyik partnerünket egyformán fontosnak érezzük. A 
siker érdekében rendszeresen részt veszünk a testületi 
üléseken. Kezdeményezésünkre alakulóban van az Intéz-
ményi Tanács, melynek tagjai egyenlő számban kerülnek ki a 

képviselők, a szülők és a pedagógusok köréből. Szabó Márton 
polgármester úrral közösen gondolkodva keressük a 
megoldást a közétkeztetés kulturáltabb lebonyolítására.
Az egyházakkal is tovább építjük kapcsolatainkat, nagyon 
örülünk, hogy a kötelező hittan órákat az erkölcstan órákkal 
egy időben, az első órákban tudjuk tartani. A családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat dolgozói rendszeres vendégeink, 
mindannyian hisszük, hogy a közös munka meghozza majd 
gyümölcsét, a hátrányos helyzetű gyerekeket együtt tudjuk 
segíteni az iskolai integráció során. A rendőrséggel is 
együttműködve lépéseket tettünk az iskolakerülés meg-
akadályozására.
Testvérvárosunkkal, Piazza all Serchioval az Olasz-Magyar 
Baráti Kör segítségével szorosabb barátságot kezdeményez-
tünk, folynak az előkészületek a testvériskolai kapcsolat 
felvételére. Megállapítottuk, hogy van mit tanulnunk egy-
mástól. A pedagógusok angolul és olaszul, a diákok angolul 
kommunikálnak egymással. 
Köszönjük partnereink támogatását!

Minden kedves pilisi lakosnak áldott, békés Karácsonyt és 
boldog Újévet kívánunk!

Gubányi Károly Általános Iskola
Félévi Összegzés

A Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai telephelyén 
2013. október 7-e és 11-e között tartottuk meg őszi témahetünket 
„Ősszel érik babám...” címmel.
A témahetek mindig érdekesek, sok színes programot találunk ki a 
gyerekeknek. Az idei évben nagy sikert aratott az alsósok körében 
az első nap seregélyvadászata. Papírból kivágott seregélyeket 
rejtettünk el a tornaterem melletti fás – bokros részén. Versenyt 
tartottunk, ki tud többet megtalálni ezekből. A legjobbakat pénteken 
jutalmaztuk. A felsősök ezen a napon a jó időt kihasználva kerékpár 
túrán vehettek részt. Témahetünk címének megfelelően a pilisi 
pincesort látogattuk meg. Benézhettünk egy pincébe is és 
megnézhettük az Ikerfenyőt is.
Második napon a felsősök kvízjátékon csapatokat alkotva 
mérhették össze tudásukat. Az alsósok ezen a napon terményekből 
képeket és asztali díszeket készíthettek. A következő napon sportos 
ügyességüket tettük próbára. Nagyon érdekes feladatokat adtunk 
nekik: szőlőszemes váltóverseny, dísztökkel a hónuk alatt 
futóverseny, szalmakalapos váltóverseny, termések szétválogatása 
időre, stb.
Az évfolyamok között a győzteseket értékeltük pénteken. 
Csütörtökön egy nagyon jól sikerült kutyabemutatót tartott Legendi 
Judit, a monori Kutyamenhely munkatársa.
Október 4-én volt az állatok világnapja, ez a programunk ehhez is 
kapcsolódott. Tudatosult a gyerekekben, hogy a háziállatainkért 
felelősséggel tartozunk. Szorgalommal és kitartással fegyelmezett 
okos kutyákat nevelhetünk. Tanulóinknak nagyon tetszett Lotti 
kutya bemutatója, ahogy hűségesen követte gazdája utasításait.
Pénteken a héten elkészült plakátokat és rajzokat értékelte a zsűri. 
Természetesen nehéz dolguk volt, mert nagyon sok szép alkotást 
készítettek a gyerekek.  A jutalom müzli szelet volt.
Nagy sikert aratott a jelmezes felvonulás. Feladat: madárijesztő 
megjelenítése volt. Ötletes jelmezeket láttunk. Itt is értékeltük a 
legjobbakat – egy-egy csokis müzli szelettel. Legjobban viszont a 
zsíros kenyér és a tea ízlett a diákoknak, amelyet a nap végén 
kínáltunk nekik.

Bízunk benne, hogy szép és tartalmas hetet nyújtottunk tanuló-
inknak témahetünkön. Köszönetet mondok minden kollégámnak, 
akik a témahét sikeréért sokat dolgoztak.
Megköszönjük a szülők támogatását, a pincelátogatás lehetőségét 
és segítségüket rendezvényünk lebonyolításában.

Témahét a Széchenyi utcai telephelyen

Farkas Gézáné, intézményvezető helyettes



7. oldalXIII. évf. 6.sz. HírnökXIX. évf. 6. sz. 7. oldal

Novemberben az óvónők látogatást tettek a Gubányi Károly 
Általános Iskola elsős osztályaiban, ahol betekinthettek volt 
óvodásaik jelenlegi életébe.
Hagyományainkhoz híven, idén is megrendeztük a Márton 
napi vásárunkat, november 12-16 között. Itt az óvónők, 
szülők által készített ajándéktárgyakat árusítottuk. A vásárt a 
Meserét tagóvodában kibővítettük használtruha börzével, 
melyre a Hétszínvilág székhelyóvodában is sok kerül majd. A 
bevétellel az óvodák alapítványait támogatjuk. 
Mindhárom óvodában, munkadélutánok keretében az 
aktualitásoknak megfelelő tárgyakat készítettünk a szülőkkel 
–  Márton-nap, Ádvent, Mikulás – a tevékenységek mindig az 
adott témához kapcsolódtak.
November hónapban minden csoportban befejeződtek a 
fogadóórák és szülői értekezletek. 
Az adventi időszakra számos programmal készülünk a 
gyerekek részére. 
-minden héten a sor kerül az adventi gyertya meggyújtására,
-Mikulást várunk az óvodában,
-a Görömbő kompánia zenés műsorával szórakoztat majd 
bennünket,
Luca-napi hagyomány ápolását szolgáló előadásokat tartunk,
-mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel együtt,
-a Zeneiskolások karácsonyi hangversenyt adnak óvodásaink 
részére,
-ellátogatunk a katolikus templomba,
-hagyományos babakarácsonyt tartunk minden csoportban.
Az óvónők karácsonyi műsora zárja majd az ünnepi 
készülődést.
A honlapok továbbra is folyamatosan elérhetőek, melyek 
hasznos információkat nyújtanak az érdeklődőknek.

Óvodai hírek

Ihászné Szlovák Zsuzsanna

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván 
minden kedves Pilisi Lakosnak a Játékország Óvoda valamennyi dolgozója!

„Külterületi Hírek
Megtörtént a 2013-as év utolsó közmeghallgatása, melyre igen 
nagy létszámban jelentek meg a kül- és belterületi lakosok. A 
problémák szinte mindig ugyan azok, közbiztonság, egészségügy, 
utak és kommunális adó. A válasz is ugyan az, a rendőrség, mindent 
megtesz a közbiztonságért, a város-vezetés, véleményük szerint, 
szintén megteszi a lehető legjobbat.
Kérdés.
Akkor, miért nincs járható út ? Miért több a lopás, garázdaság ? 
Miért ideges a képviselő-testület, ha a külterületi lakosok, igaz 
kicsit hangosabb hangnemben, kérik számon, az ígéreteket. 
Gondoljuk azért, mert jogos a felháborodás, hisz a képviselő-urak 
nem ezt ígérték a lakosságnak a 2006-os ígéreteikben, ahol is 
- a közvilágítás bővítése,
- a homoki szőlő hármas dűlőben, járdaépítés,
- a külterületek útjainak, szükség szerinti gréderezése, 
gumihengerezése és árkok készítését ígérték.
Tehát, hosszú évek óta nem fejlődés, hanem lemaradottság jellemzi 
a külterületeket. A tisztelt képviselőknek, nem felháborodni, hanem 
a megoldást és a megtörtént segítést - ígéretek megvalósítása - 
kellene a lakosoknak bemutatni. 
A külterületi Önkormányzat három hónapja alakult meg, azóta 
igyekszik megoldást találni a gondokra (tájékozódik a pályázatok 
felől, tartja a kapcsolatot a lakossággal és annak gondjait 
tolmácsolja a város-vezetés felé) ezért, e rövid idő elteltével még 
nem lehet sem csodát, sem komoly eredményt elérni. De a város-
vezetéssel együtt dolgozunk rajta és várjuk a lakosok további, úgy 
segítségét, mint tanácsát és megoldási javaslataikat.
Békés, nyugodt ünnepeket kívánunk a pilisi Lakosok számára
Pilisi Külterületi Önkormányzat
Bizottsági Tagjai
Barta-Csalán”

Az alábbi, Külterületi Hírek c. cikket – a 
Külterületi Településrészi Önkormányzat 

kérésére - változtatás és javítás nélkül közöljük. 

Én Uram, csak arra kérlek, 
Vigyél hírt a kétkedőknek, 
Ne apadjon ki a forrás, 
Add, hogy legyen gyermekáldás. 

Szülessenek ezerszámra, 
Mesés, szép Magyarországra, 
Mint tavaszi vadvirágok, 
Honfiak és honleányok.
                                         Kárpátia
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Hosszú, eseménydús évet zárt a pilisi amatőr futóklub. 
Ilyenkor a tél beálltával szívesen gondolunk vissza a 
legemlékezetesebb pillanatokra. 
Az évet a szokásos Falka Félmaraton és Újévi Fogadalmi 
futás nyitotta meg, immár 15. alkalommal. 
A legnépszerűbb rendezvényünk közel félszáz sportolni 
vágyót mozdított meg az év első napján. A téli 
kilométergyűjtések után az áprilisi Vivicittá futóverseny 
törte meg a csendet, ahol a Falkások mellett a Gubányi 
Károly Általános Iskola tanulói is szép számmal 
képviselték településünket Budapesten. Néhány kisebb 
vidéki verseny után, mint például az albertirsai Tessedik 
Félmaraton és utcai futóverseny, ahonnan az iskolásaink 
fél tucat éremmel térhettek haza(!), a Keszthelyi 
Kilométerek nevű eseményen már egy csapat ezüst-
éremmel a felnőttek is büszkélkedhettek. A négyfős 
maratoni váltóban a Halgas Csaba, Práczky Károly, Dr. 
Ubrankovics Zsolt és Kasa Tibor összetételű csapatunk 
az előkelő második helyet szerezte meg. Nem kellett 
várni két hónapot sem a következő sikerre, hiszen a Fertő 
tó kerülő versenyen Dokival olyan jól elkaptuk az ívet, 
hogy a páros váltóknak kiírt versenyt sikerült meg-
nyernünk, ráadásul az abszolút legjobb időeredménnyel 
is mi büszkélkedhettünk, amikor átvettük a csillogó 
érmeket, amit aztán Jászberényben a Zagyvamenti 
Félmaratonon szenior páros váltó kategóriában meg 
tudtunk ismételni. Igaz itt már csak 21 km volt a táv a 
Fertő tavi 127 km-es távval szemben. 
Ha ősz, akkor Budapest félmaraton. Bajnok lányaink 
Csákány Dorottya, Csákány Fruzsina és Csákány Rebeka 
a „TRIKREK” váltóval vitték hírünket, ahol életük első 
félmaratoni távját teljesítve a felnőtt női váltók között az 
elismerésre méltó 9. helyet szerezték meg a 226 induló 
csapatból! A Tápió vidéke nem csak természeti 
szépségeivel, hanem remek őszi versenyeivel is a futók 
zarándokhelye. Mi is elnéztünk arra és a három TTA 
versenyen 6 érmet szereztünk. Az érem-gyűjtögetést a 
kilométer-gyűjtögetés követte – Kassán például négyen 
teljesítettük a félmaratoni távot-, hiszen idei fő-
versenyünkre a Bécs- Pozsony-Budapest Ultramaratonra 
két csapattal neveztünk. A 319 km megtétele 5 nap alatt 
igazi embert próbáló feladat még csapatban is, de a pilisi 
hölgyek: Ábrahám Katalin, Czombos Anikó és Tromfos 
Tímea, kiegészülve már a telki Tóth Évával és az ócsai 
Lukács Tündével megmutatták, hogy ők képesek erre és 
első női pilisi csapatként sikeresen értek célba ezen a 
rangos viadalon. 
A „Nőstény Falka” mellet mi fiúk is képviseltük a klubot 
és a 10. helyen hoztuk a „Falka hímek” váltóját. A 
keszthelyi versenyhez képest Halgas Csaba helyett – aki 
ennek a versenynek a főszervezője – Herbák Gergővel 
egészült ki a csapat. A célban a fáradság talán már az 
egész évnek szólt, de hogy novemberben se unat-
kozzunk meghirdettük a hatfordulós villámhendikep 
futóversenyünket, ami a vártnál nagyobb sikert hozott. A 

FALKA TEAM 2013. pilisi futók mellett albertirsai, monorierdei, nyáregy-
házi, telki és ceglédi futót is köszönthettünk a célban. 
A december közepéig tartó viadalon szombatonként 
mérjük össze tudásunkat 1 és 8 kilométeres távokon, 
ahol mindig a saját idejét legjobban megjavító 
győzedelmeskedik és nyeri el a „Hét futója” címet. Ez 
egyben egy felkészülési sorozata a 16 Falka 
Félmaratonnak, ahová e sorok olvasóit is szívesen látja a 
Falka Team nevében e sorok írója: Kasa Tibor

web: falkateam.blogspot.com

A „Nőstény Falka” csapata a BBU-n

Sopron még előttünk, de a mezőny már mögöttünk

Dóri, Fruzsi és Rebi a célban
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Kevesen tudják, hogy Pilisnek – többek között – a Japánok 
által is elismert és regisztrált 2 DAN-os kyokushin karate 
oktatója van Illés Tibor személyében.
Pilis város honlapján ez olvasható az Illés családról az 
„Akikre büszkék vagyunk” rovatban: „Illés Irén, Erzsébet és 
Tibor a 90-es évek nagy sportreménységei. A testvérek 
többszörös Magyar Bajnokok, Irén Világkupa I., II., III. 
helyezett, Tibor 1997-ben a legfiatalabb magyarként 
vizsgázott 1. danra, amelyet Japánban regisztráltak és ezzel 
felírta Pilist a Karate Világtérképére.” 
Tibor 1980. május 29-én született. Már négyéves korában 
megismerkedett a kyokushin karatéval. A családban szívta 
magába a sport szeretetét. 1987-ben, hét évesen indult először 
versenyen és rá egy évre már megnyerte a korosztályos 
magyar bajnokságot. 17 évesen megszerezte a fekete övet (1. 
dan), majd 30 évesen letette a 2. dan vizsgát.
12 évig tartó versenyzés után edzőként adja tovább tudását, 
tapasztalatát, sport- és emberszeretetét. Keze alatt közel 
félezer gyermek ismerkedhetett meg e küzdősporttal, 
sajátíthatta el a tartalmas és minőségi élethez szükséges 
értékeket is: a tartást és kitartást, a fegyelmet, az együtt-
működést, a másik tiszteletét, elfogadását, az alázatot, a 
sportszerűséget.
Tibor igaz, hű lokálpatriótaként 1995 óta tart edzéseket 
Pilisen. Az évek óta folyó kemény edzések nem csak testét, 
hanem lelkét is megerősítették. Az évek során átélt rendkívüli 
nehézségek sem tántorították el céljától, kitartott hűen 
szeretett kis csapata mellett. Az élet őt igazolta: számos 
magyar és nemzetközi bajnok, Európa-bajnok, Európa-kupa, 
illetve világkupa győztes került ki a keze alól.
Tibor sempai minden tanítványára büszke, legyen az óvodás 
vagy felnőtt (akik között még negyven éves is van!), csekély 
eredményű, vagy nemzetközi győztes, mert mindannyian 
önként, áldozatos munkával, kitartással, szabadidőben, nem 
csekély lelki és anyagi ráfordítással képesek önmagukon 
dolgozni a kemény, de célravezető edzéseken. A mai 
fiatalságra oly jellemző céltalanság helyett találtak egy olyan 
utat, ami mind testüknek, mind lelküknek építő, ezáltal 
környezetükre is hatást gyakorolva, a körülöttük élőknek 
mintát adva munkálkodásuk pozitívan befolyásolja mind 
szűkebb, mind tágabb közösségeiket.
Az óvodáskorúak játékos fejlesztése nagyban segíti a későbbi 
iskolai beilleszkedést. Az edzésére járó gyerekek fegyel-
mezettebbek, mozgás koordinációjuk fejlettebb, és szellemi 
képességükre is eredményesen hat a sport. A szülők 
elmondása szerint, mióta gyermekeik kyokushin karatéra 
járnak, jelentősen fejlődött írásképességük, jobban teljesít-
enek az órák alatt. A gyermekek mozgás-, szellemi- és 
személyiségfejlődésének lehetősége motiválja Tibort arra, 
hogy az általa választott úton tovább nevelje, tanítsa a rábízott 
gyerekeket.
Tibor szakértelmét, tiszteletét, megbízhatóságát és meg-
becsülését jelenti, hogy számos hazai és nemzetközi 
versenyen rábízzák a bírói feladatokat.
Tibor terveiben szerepel egy olyan komplexum, ahol profi 
szinten foglalkozhatna a versenyezni tudó és akaró 
gyermekekkel, már 5-7 éves kortól, eljuttatva őket 
világversenyekre is. A megvalósuláshoz azonban pénz 

kellene, mert e gyerekek sokszor azért nem mutathatják meg, 
hogy mire képesek, mert egyszerűen nincs pénzük elutazni a 
versenyekre.

Tibor elismerését és ismertségét mutatja, hogy az m1 
Szerkesztősége meghívta a ma reggel című műsorába. A 
legértékesebb elismerést azonban tanítványai fogalmaztak 
meg edzőjükkel kapcsolatban: „Az edzés sokszor meg-
erőltető, de Tibi sempai mindig figyelemmel kíséri, hogy a 
legifjabbaknak bár játékosan, időnként viccesen, de 
megtanítsa a kyokusin alapjait. Szinte észrevétlenül készíti 
fel őket a nemzetközi szintű küzdelmekre, így rendszerint a 
kicsik is dobogós, boldogan jönnek haza. A felnőtt tanítványai 
is rendkívül eredményes versenyzők.
Érdemes megnézni kiscsapatunk arcát edzés végén, amikor a 
lelki feltöltöttség olyan szintjét érjük el, hogy a testi fáradtság 
sem tudja lemosni az őszinte mosolyt az arcunkról. Tibi 
sempai igazi közösségépítőként terel minket az edzések alatt. 
Gyermekeinket szél, eső és hóvihar sem távolítja el az 
edzésektől. Hitünket erősíti, hogy edzőnk, Tibor sempai 
folyamatosan fejleszti önmagát is. Tanítványokként Illés 
Tibor edzőnket mély tisztelettel és hittel követjük útja során.”
A 2013. novemberi Képviselő-testületi ülésen Pest megye 
legjobb edzője díjra javasoltam Illés Tibort. A Képviselő-
testület egyhangúan megszavazta felterjesztését. Remélem, 
hamarosan megérkezik az újabb erkölcsi elismerés Tibi 
sempai gyermek- és lélekmentő munkájáért.

Akinek edzéseiről
 „szél, eső és hóvihar sem távolítja el”

a pilisi gyerekeket

Gajdosné Nagy Tímea
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A Karácsony olyan ünnep, melyet az egész világon 
megünnepeltek, ünnepelnek, csak a szokások mások. Vannak 
hasonlóságok a mai és régiek között, de van, amit teljesen 
elhagytak. Megpróbálom leírni, s az összehasonlítást az 
olvasóra bízom.
Volt munka bőven, készülni kellett időben, a karácsonyi 
ünnepekre. Minden házban nagy volt a sürgés, forgás. 
Asszonyok, lányok takarítottak, ablakot pucoltak, tiszta 
ágyneműt húztak. Mosni már nem volt szabad, mert ha 
karácsonykor száradó ruha lengedezett a padláson, azt 
mondták: „Amennyi ruha szárad a kötélen, annyi dög lesz a 
jövőben”, vagy a szárító rúdjára, a marha bőre juthat fel. A 
férfiak a ház környékét, kamrát, fészert, istállót, ólakat tették 
rendbe. Bekészítették az állatok etetéséhez a takarmányt és a 
tűzifát is. 
Böjt idejében a kántortanító olyan cukrozott ostyát készített, 
melybe felirat, évszám és egy kép - bárány zászlóval - volt 
belesütve. Ezt a gyerekek hordták szét adományok 
reményében, mely a kántort illette. 
Az advent a készülődés, a várakozás időszaka, utolsó napja 
december 24-e. Az asszonyok egész nap sütöttek, főztek, 
fűszeres illatok borították be a házat, udvart. Igyekeztek 
befejezni, mert délután ötre mentek az evangélikus 
templomba, nem illett elkésni. Ünneplőbe öltözve, időben 
érkeztek. Nagyon sokan voltak már, a templom előtt is 
álldogáltak, beszélgettek az emberek.  A templombíró lányok 
kitettek magukért, ünnepi díszben várta a híveket az Isten 
háza. Szép terítők, fenyőágak, gyertyatartók mindenütt. Az 
oltár elé hat-hat padot tettek, melyre a lányok ültek le a 
templombíró lányok vezetésével. A „kisoldaliak” az oltár 
egyik, a „nagyoldaliak” az oltár másik felére. A fiúk a 
karzaton foglaltak helyet. A többi ember sem ült össze-vissza, 
a templom osztottsága miatt a kis és nagyoldalon lakók úgy 
ültek, hogy „haza nézzenek”, vagyis az otthonaikkal 
szemben. A családoknak megvolt a szokott helye, várta őket 
padjukon az énekeskönyvük. Mikor az egyházfik látták, hogy 
minden hely megtelt, a parókiáról hoztak pótpadokat, 
székeket és a két padsor közé tették. Így is álltak, pedig az 
orgona erkélyén is voltak jó páran.
Az orgonaszó, a kántor éneke karácsonykor még nagyobb 
hatással volt a hívekre. Az embereket különös érzések 
kerítették hatalmukba. Elcsendesedés, bűnbánat, az 
összetartozás, a szeretet bensőséges légköre áradt szét a 
templomban. Az Istentisztelet alatt minden szem a lelkészre 
figyelt. Prédikációja Jézus születéséről, életéről szólt. 
Példabeszéde a híveket arra ösztönözte, hogy egymást 
tiszteljék, ne tartsanak haragot a szívükben, itt az ideje, hogy 
megbékéljenek egymással. Vegyenek példát Jézusról. 
Felejtsék el a bajt, szomorúságot. Örüljenek ennek az estének, 
de nagyon vigyázzanak arra, hogy ne váljon hamissá az 
ünnep, a valóságot eltakarni úgy sem lehet. Akkor lesz szent 
ez az este, ha hinni tudnak Jézus születésében, az 
újrakezdésben, a bajból kikerülésben, Isten segítségével. 
Befejezésül megáldotta az embereket.
Kijőve a templomból még egy pár szót váltottak az 
ismerősök, s áldott karácsonyt kívánva elbúcsúztak.
A karácsonyfa, mely borókafenyő, „borovicska” volt, már 
feldíszítve várta a hazaérkező családot. Voltak házak, ahol 
csak reggelre érkezett meg a Jézuska. A díszek természetes 
anyagokból készültek: csuhéangyalka, csuhécsillag, 

szalmacsillag, szalmafüzér, pattogatott kukoricalánc, 
aranyozott dió, piros alma, mézeskalács figura, gyertya. Igen 
egyszerű ajándékok voltak a fa alatt, inkább csak a 
gyerekeknek.
A vacsora az esthajnalcsillag feljövetele után kezdődött. A 
karácsonyi asztalterítő, hófehér abrosz, piros, vagy kék csík 
beszövéssel. Az asztal alá kosárba búzát, kukoricát, árpát 
tettek, hogy bő legyen a termés.
A mellette álló sublótra készítették a vacsora minden kellékét, 
hogy az étkezés alatt ne kelljen semmiért felállni. Hátha van 
igazság abban a jóslatban, hogy „Ha szenteste a vacsora alatt 
kotlik a gazdasszony, a tyúkjai is korán kezdik a kotlást”. A 
szépen megterített asztalon egy cseréptálban zöldellt a Luca 
napon elvetett búza, közepében gyertya, melyet a legidősebb 
családtag gyújtott meg. Ezután elmondta az asztali áldást, 
majd kimerte az ételt a család tagjainak, mivel csak ő állhatott 
fel étkezés közben. Szokás volt aszalt szilva, vagy káposzta-
leves és mézes mákos guba. Sütemény a mákos vagy diós 
kalács. A családfő annyi felé vágott egy almát, ahány tagja 
volt a családnak, s a következőket mondta: „Úgy tartozzon 
egybe ez a család, mint az alma gerezdjei. Aki messzire 
kerülne a családtól, az gondoljon a karácsonyi almára, s a 
szíve visszahúzza.”
Jósoltak dióval az egészségre, vagy a Luca napon gerendára 
helyezett hagymahéjból az időjárásra. Lepakoltak az 
asztalról, az abroszról összegyűjtött morzsát egy tányérra 
rakták, nem volt szabad kidobni azt, „mert gyógyító ereje van 
annak, majd az állatok fogják megkapni”. Nem volt szokás 
elmosogatni sem, a dézsába pakolt edény megvárta a 
másnapot.
Vacsora után felkerekedett a család, meglátogatták a közeli 
rokonokat, hogy „lazikáljanak” az ablak alatt. Ez a karácsonyi 
dalok éneklését jelentette. Siettek haza, majd gyerekek nélkül 
visszamentek a templomkertbe.
A toronyóra éjfélt ütött. Megszólaltak a harangok. A zenészek 
és néhány ember felment a toronyba, kiálltak az erkélyre. 
Megszólalt a zene, s a lent állók énekelni kezdtek. Messzire 
elhallatszott, főleg a fúvós hangszerek hangja. Lassan, 
énekelve átsétáltak a parókia udvarába, s folytatták a 
karácsonyi dalokat, hol magyar, hol tót nyelven. Befejezésül a 
„Csendes éj” hangzott el. 
Annyira szép, megható volt ez az egész, a csendesen 
hulldogáló hó, a megilletődött, éneklő emberek, a közös 
ünneplés felemelő érzéseket váltott ki.

KARÁCSONYNAK ÉJSZAKÁJÁN

Hadas Jánosné 
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Pedagógusként, amikor a gyerekekkel a mesékről beszélgetünk, ők 
tudják, hogy ezekben a történetekben rossz és jó dolgok egyaránt 
előfordulnak. Szinte mi is egy mesében érezzük magunkat, hiszen 
augusztus másodikán nagyon rossz dolog történt velünk. De ahogy 
a mesékben lenni szokott, a megpróbáltatás után következik a jó. 
Egy tündér segítségével.
S ahogy a tündérek valóra váltják a kívánságokat, álmokat, úgy 
Pilisen is rengeteg „TÜNDÉR” indult az álmunkat valóra váltani. 
Kicsik és nagyok, szőkék és barnák, fiatalok és idősek. 
Varázspálcájuk ugyan nem volt (bár ki tudja), de mindenki adott a 
szívéből egy ölelést, egy kedves szót, gondolatot. S mi a Fekete 
család, mesei fordulattal élve azt üzenjük a jó tündéreknek, hogy 
jótett helyébe jót várj.

Köszönetet mondunk a szeptember 28-án megrendezett hangulatos 
és színvonalas Jótékonysági koncertért Szabó Márton polgármester 
úrnak, aki gondolkodás nélkül a szervezők mellé állt. Köszönet a 
kezdeményező ”tündéreknek”: Hárskuti Ildikónak, Jankovicsné 
Wéber Ildikónak, Lendér Zoltánnénak, Takácsné Komanovics 
Mónikának, Törökné Slezák Gabriellának, Ubrankovics 
Tamásnénak és Vrabeczné Zackar Gabriellának.

Köszönet a fellépőknek: Casino Black zenekar, Elekes Deniel, 
Every Day Tánccsoport, HArap rock zenekar, Klemy és a táncosok, 
Pilisi Zenész Egyesület, Sound Six együttes, Joy Dance tánccsoport.
Köszönet a támogatóknak: Apáczai Könyvkiadónak, Barátság 
Nyugdíjas klubnak, Betegh Gábornak, Csányiné Babicz 
Annamáriának, Berkiné Hegyi Klárának, Hászné Burján Edinának 
és Pálné Bánszki Ágnesnek a színes arcokért, Csikós Könyves-
boltnak, Dánosi úti kertészetnek, Duhaj Mártának, Bobák 
Melindának a konferálásért, Félix Mártonnak, a Gubányi Károly 
Általános Iskola igazgatójának,Turcsányiné Krizsán Mariannak és 
az iskola dolgozóinak, Szülői Munkaközösségének és tanulóinak, 
Hudi Miklósnak és a Hangmánia Kft.-nek, Kávai úti 100-as boltnak, 
Játékország Óvoda dolgozóinak, Kis Cuki Cukrászdának, Kovács 
Élelmiszer és Virágboltnak, Kreatív Hobby Boltnak, Lovas boltnak, 
Janik Lászlónak, Lengyel Zoltánnak, Léh Zoltánnak, Miavecz 
Cukrászdának, Nagy Attilának, Pilis Polgárőr Egyesületének, 
Toldy Boltnak, Tóthné Marikának, Török Melinda kolléganőmnek a 
konferálásért, Vidám Tavasz Nyugdíjas Klubnak.

Köszönet azoknak, akik ellátogattak erre a délutánra és 
velünk voltak. S mindazoknak, akikről nem tudunk, hiszen a 

kihelyezett gyűjtőkbe, név nélkül dobták támogatásukat.

Jótett helyébe, jót várj

Az álmunk most már biztosan valóra válik!

Tisztelt Egybegyűlt Pilisiek, Ünneplő Közösség!
A Pilisi Evangélikus Gyülekezet nevében szeretettel 
köszöntök minden kicsit és nagyot, fiatalt és felnőttet ezen az 
első ádventi gyertyagyújtáson. A keresztyén templomokban 
már délelőtt meggyúltak az első gyertyák a koszorúkon, de az 
idei ádventben újra a felekezeti határoknál is sokkal 
széleskörűbb lehet ádvent ünneplése. 
A templomok falai közül ilyenkor vasárnap délutánonként 
kilépünk és az egész városnak, az egész városi közösségnek 
lehetősége van a közös ünnepre, a közös gyertyagyújtásra, a 
közösség megélésére. Hadd mondjunk mi is köszönetet 
mindenkinek, aki tevékeny részese ennek a közösség-
építésnek és az ünnep közös megtartásának. Évről évre 
felemelő érzés látni, hogy egyre többeknek fontos ez a közös 
ünnep, ez a közös gyertyagyújtás.
Ma délelőtt, amikor az evangélikus templomban az első 
ádventi gyertyát meggyújtottuk, még ragyogóan besütött a 

nap az ablakon. Igyekeztünk minél inkább ádventi 
hangulatba kerülni, de azért mégis érzi az ember, hogy a 
gyertya fénye sötétben mutatja meg igazán magát. Ma este 
már ezen az első gyertyagyújtáson, az első sötétség beállta 
után, teljes valóságában élhetjük át ádvent üzenetét. 
Mindehhez Lukács evangéliuma születéstörténetéből hoztam 
erre az esti alkalomra egy bibliai igeverset Zakariás énekéből, 
Lukács evangéliumából: „… meglátogat minket a felkelő 
fény a magasságból.” Amikor a keresztyén emberek ádventet 
ünneplik, akkor ezt a magasságból érkező felkelő fényt 
várják. A világot és benne az embert megteremtő Isten közel 
jött hozzánk emberekhez. Megszületett, Jézusnak nevezték 
el, aki az ember Messiása, megváltója, életének szabadítója 
lett. 
Az ember számára nagyon fontos, hogy az élet igazságait 
képekben is maga előtt lássa – a Biblia ezért bővelkedik 
képekben és példázatokban. Ádvent központi szimbóluma a 
fény – a gyertyák jelzik ezt az ádventi koszorún, ahogyan 
egyiket a másik után gyújtjuk meg vasárnaponként. A fény, a 
világosság ádvent szimbóluma, hogy emlékeztesse az embert 
egy örök igazságra: a fénynek a sötétségben van értelme. A 
fény igazából annak mutat utat, aki elveszítette azt. A fény 
annak fontos, aki újra szeretne látni és utat találni. 
Ezért ma este nagyon fontos, hogy az első ádventi fényre újra 
és újra rápillantsunk. Ne a megszokott pillantásokkal, nem 
csupán az esztétikumot látva benne – hanem lássuk meg a 
fényben az életünket is. Lássuk meg a kontrasztokat – a 
homályos és alig látható sötét helyeket és a fénylő pontokat. 
Lássuk magunk előtt a reményteljes jövőt – a fény engedi, 
hogy sokkal nagyobb perspektíva tárulhasson fel előttünk.
Finn testvérgyülekezetünkben láttuk, hogy a hosszú és 
sötétségbe burkolózó téli napok miatt a fény megteremtése 
művészet lett a finnek számára. Gyertyáik és gyertyatartóik 
világhírűek. A finnek nem tudnak úgy ajándékozni, hogy ne 
gyertyát vagy egy gyönyörű üveg gyertyatartót hoznának 
ajándékba. De ez a művészetük az alapvető szükségletükből 
fakad: fények nélkül elviselhetetlenek lennének a sötét 
nappalok. A fény azonban megteremti bennük az egyensúlyt – 
a világosság elég erőt ad a mindennapokhoz, kedvet a 
munkához és méltóságot az ünnepekhez.
Az első ádventi gyertyának a fényét köszöntsük mi is ezzel a 
reménységgel: nem véletlenül érkezik hozzánk a fény és a 
világosság. Tudjuk és hisszük, hogy Isten akaratából érkezett 
ez a fény és arra mutat rá, aki értünk, emberekért született erre 
a világra. Boldogan és örömtől sugárzó arccal adjunk hálát 
ezért az eljövetelért, az Úr érkezésért, aki fényt hoz 
világunkba és világosságot hoz életünkbe!
Hallgassunk meg egy imádságot, amelyet egy középkori 
teológus, Clairvaux-i Bernát írt a II. században ádvent 
ünnepére:

Jöjj, népek Megváltója. Jöjj, Urunk Jézus, és örvendeztess 
meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, 
segítségre, oltalomra. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vak-
ságunkat. Jöjj, és segíts minket emberi gyengeségünkben. 
Jöjj, isteni dicsőség fényessége! Jöjj, Isten ereje és bölcses-
sége, világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazz a veszély-
től, gyógyítsd vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, 
vezess bennünket kézen fogva, akaratod szerint földi 
vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, 
amelyet magad készítettél nekünk. 
Ámen.

Ádventi Gyertyagyújtás
Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész beszéde
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Október 20-án a hálaadás napját ünnepelte a pilisi gyülekezet. 
Úgy alakult, hogy nem „aratási” hálaadást szoktak tartani, 
hanem ilyenkor ősszel adnak hálát a termésért, amiben 
minden benne van.
Az ünnepi harangszóra mintegy 40 kisgyermek vonult fel a 
lelkészek, Pángyánszky Ágnes, Liszka Viktor és Keveházi 
László vezetésével, s ünnepi menetben vitték fel egészen az 
oltárig kezükben egy-egy kosárkával az idei sokszínű 
termést. Azt lehet mondani, hogy az oltár és tere megtelt a 
hálás terményekkel, adományokkal. Az „oltári szolgálatot” is 
a gyermekek végezték, mondták el sorban az imádságokat, a 
szép hálaadó zsoltárokat a lelkésznő és a kántor, Keveházi 
Márta irányításával. 
Az igehirdetés textusa most a Miatyánknak ez a kérése volt: 
„Mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma.” Ez az 
imádság alázatra, bizalomra, a közösség gyakorlására és nem 
utolsósorban hálaadásra akar indítani bennünket. Ahogy 
Luther Márton írta Kátéjában: „mindezért én neki hálával és 
dicsérettel tartozom.” Ezért hangzott befejezésül az ifjúsági 
ének sora: „kérünk, adj még hálás szívet is.” 
A gyülekezet valóban hálás szívvel vette az úrvacsorában 
kapott „kenyeret és bort”, Krisztus testét és vérét. A templom 
hálás szívekkel telt meg ezen a napon. 
Az ünneplő gyülekezet nagy része együtt maradt az 
istentisztelet után is „gyülekezeti ebédre” az alkalomból. Ezt 
az alkalmat tette aztán valóban ünnepivé a szolnoki 
gyülekezet ének és zenekara reformációi emlékezésével 
Győri Péter, Benjámin lelkész vezetésével. Igazán hálára, 
újult hitre indította szívünket a befejező „Erős vára mi 
Istenünk' éneklése. 
De kiderült, hogy most teljesedett ki, vagy be a hálaadás. 
Ugyanis közben megjött Krámer György lelkész is, aki 
délelőtt a Pestmegyei Egyházmegye espereseként Gyömrőn 
és Maglódon szolgált a templomaik megújítása alkalmain. A 
Krámer házaspár éppen tizenöt éve szolgál a pilisi 
gyülekezetben. Talán nem megszokott lehetőségként az egyik 
előd lelkész és gyülekezeti felügyelő, Kispál Károly ny. tanító 
köszöntötte az utódokat és a volt lelkész felolvasta dr. Fabiny 
Tamás püspök kedves és köszöntő levelét is, aki nemcsak a 
pilisi, hanem az egyházmegyei, egyházkerületi, és a Hit-
tudományi Egyetemen végzett szolgálatukat is megköszönte.
Megható volt látni, amikor a hálás gyülekezeti tagok sorban 
„járultak” a lelkészházaspárhoz, egy-egy öleléssel, kéz-
szorítással, testvéri csókkal. S az is megrendítő volt, ahogy a 
15 éve ott szolgáló gyülekezet lelkészházaspárja, megindult 
szívvel, könnyes szemmel köszönte meg a megemlékezést. 
Az egész napi ünneplésben nemcsak a gyülekezet szeretete, 
hanem hálás szíve is benne volt.

„Kérünk, adj még hálás szívet is…”
„Örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember 
megtérésén.” /Lk15,10/

2013. november 3-án olyan örömünnepe volt a Magyar Pünkösdi 
Egyház Pilisi Gyülekezetének, amelyen – Jézus Krisztus 
kijelentése alapján – még az angyalok is ünnepeltek a mennyben. 
Ezen az alkalmon négy fehér ruhába öltözött testvérünk tett 
bizonyságot megtéréséről, hitéről, Jézus Krisztustól nyert új 
életéről és arról a döntéséről, hogy egész életében Istennek akar élni 
és szolgálni.
Mi pünkösdiek – több más keresztyén közösséggel együtt – nem 
kisgyermekeket keresztelünk, hanem önálló döntésre képes hívő 
embereket. A misszióparancsban ugyanis Jézus ezt mondta: „Aki 
hisz és megkeresztelkedik /bemerítkezik/ üdvözül, aki pedig nem 
hisz, elkárhozik.” /Mk16,16/
A formáját tekintve pedig az eredeti bibliai mintát követjük, amely 
a teljesen víz alá merítés volt.
Kurgyis Adél örömmel mondta el, milyen áldás számára, hogy 
piciny korától kezdve hallhatta Isten Igéjét. Idén egy ifjúsági 
konferencián hallotta meg Jézus megtérésre hívó szavát és döntött 
úgy, hogy életét átadja az Úrnak. Adélt nagypapája, a 92 évesen 
még aktív szolgálatot végző Kurgyis József merítette be a 45. 
zsoltár 12. versének elmondása után: „Szépségedet a Király 
kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki!”
Magyar Máté Isten gyógyító erejének megtapasztalása és egy 
ifjúsági táborban töltött hét után döntött úgy, hogy átadja életét 
Istennek. Máté lába sportolás közben eltört,  amelyet 
röntgenfelvétel igazolt és visszarendelték műtétre a ceglédi 
kórházba. Vasárnap imádkozott érte a gyülekezet és hétfőn 
megállapították, hogy nyoma sincs lábtörésnek. Máté így kiáltott 
fel: „tudtam, hogy hatalmas a Jóisten, de hogy ennyire?!” Őt Józsi 
bácsi ezekkel a szavakkal merítette víz alá: „Légy bátor és erős! Ne 
félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened!” /Józs1,9/
Duchaj Judit élete során nagy mélységeket járt végig. Egészségét az 
italozás teljesen tönkretette. Figyelmeztették, hogy hamarosan 
megvakulhat, de ő nem hitte el, hogy ez bekövetkezhet. Amikor 
rádöbbent, hogy nemsokára vége az életének, akkor végső 
kétségbeesésében Istenhez kiáltott, Aki meghallgatta őt, és „le tudta 
tenni a poharat” úgy, hogy semmi elvonási tünet nem jelentkezett 
nála. Ugyanígy szabadult meg a cigarettától is negyven évi 
dohányzás után. A látását nem kapta vissza, de élete legfőbb 
céljának tekinti: elmondani minden szenvedélybetegnek, hogy 
Isten képes valóságos és teljes szabadulást adni annak, aki hittel 
Hozzá fordul. Az ő bemerítését ez az Ige kíséretében végeztem: 
„harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örökéletet, amelyre 
elhívattál!” /1Tim6,12/
Rostás Teréz azoknak az asszonyoknak egyike, akik városunkban 
gyönyörű szép csillogó cigány népviseletben járnak, színesítve 
településünket. Testvérnőnk bizonyságot tett arról, hogy üresnek és 
céltalannak érezte az életét addig, amíg át nem adta önmagát 
Istennek. Azóta másképpen látja a körülötte lévő világot. Nemcsak 
benne változott meg sok dolog, hanem úgy érzi, hogy még a 
környezetében is. Erről az örömről beszélt nekünk Terike, majd a 
következő bibliavers elmondás után bemerítettem őt az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében: „Ha száddal Úrnak vallod 
Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, 
akkor üdvözülsz”. /Róm10,9/
Az ünnepi alkalmunkon Cartoletti Norbert, a Közép-magyar-
országi Egyházkerület elnöke végezte az igehirdetés szolgálatát és 
a sülysápi pünkösdi gyülekezet dicsőítő csoportja zenélt és énekelt. 
Imaházunk úgy megtelt, hogy nem is fért be minden résztvevő. 
Számomra különös élmény volt, amikor cigány nyelven hangzott el 
az ének: „Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Nincs visszaút, 
nincs visszaút.”
Isten áldását kívánom gyülekezetünk négy új tagjának életére és 
szolgálatára.

Bemerítés a pünkösdi gyülekezetben

Pálmai Zoltán, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze

K.L
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A keresztény világ a történelem legfontosabb eseményének 
tekinti Jézus születését, amit karácsonykor ünneplünk. A 
kronológiai időt is így számítjuk: Krisztus születése előtt, 
Krisztus születése után.
Ám kérdés, hogy valóban akkor született a názáreti Jézus, 
amitől az időt számítjuk? Sajnos Jézus életének kronológiája 
nem határozható meg pontosan, mert az evangélisták nem 
igen törődtek azzal, hogy életének egyes dátumait pontosan 
rögzítsék, hanem csak tetteinek és tanításának lényegét 
akarták a hívők elé tárni. Az bizonyos, hogy a korai 
középkorban, Kr. u. 525-ben egy Dionysius Exiguus nevű 
római apát próbálkozott az Úr Jézus életének, születésének 
évét pontosan meghatározni és a születési évet - a kor 
időszámításának megfelelően - Róma alapításától 754-re 
tette. Dionysius Exiguus számítása azonban kétségkívül 
helytelen, de ma már olyan általános, hogy annak 
kijavításával nem kísérleteznek, csak tudományos szempont-
ból szükséges a helyesebb dátum megjelölése. 
Jézus születése idejére vonatkozóan - támpontot nyújt Máté 
és Lukács evangéliuma. Máté szól a napkeleti bölcsek 
látogatásáról, ami Nagy Heródes uralkodása idején történt, 
akinek működéséről viszont Flavius Josephus kortárs zsidó 
történetíró számol be. Lukács evangélista viszont a születés 
időpontját az Augustus császár részéről elrendelt és Quirinius 
által végrehajtott népszámlálással (census) hozza kap-
csolatba.
Nagy Heródes halála évét egész pontosan meg tudjuk 
határozni: Róma alapításának 750. éve. A következő kérdés 
most már az, hogy milyen kapcsolatban van, milyen távolság 
választja el az Úr Jézus születésének évét a mágusok 
(napkeleti bölcsek) hódolatától és milyen a mágusok 
hódolatát Nagy Heródes halálától? Mivel a bölcsek - Máté 
evangéliuma szerint - Jeruzsálemben találkoztak Heródessel 
(tőle tudakolván, hogy hol születik a Messiás?) Kr. e. 5. 
szeptembere után nem jöhettek Jeruzsálembe, mert akkor már 
Heródes, halálos betegsége miatt - Josephus Flavius szerint - 
nem tartózkodott ott. Máté evangélista tudósít a betlehemi 
gyermekgyilkosságról, amit a két év alatti fiúgyermekekre 
vonatkozóan rendelt el Heródes. Tehát Jézusnak egy évesnek 
legalább kellett lenni akkor, amikor a mágusok jöttek, 
egyébként nem volna értelme a két esztendőn aluli 
gyermekek megöletésének. S ezzel már megmondtuk azt is, 
hogy a mágusok hódolatát és Jézus születését legalább egy év 
választja el, tehát az Úr Jézus nem születhetett Kr. e. 6. után. 
De nincs kizárva a 7 vagy 8 sem, azaz Jézus Róma alapítása 
után 746, 747 vagy 748-ban született.
Jézus születése időpontjának meghatározásánál a másik 
támpontunk az ún. Quirinius-féle népszámlálás, amiről 
Lukács evangélista szól. Jóllehet a Lukács-féle censusról 
rajta kívül senki nem tesz említést, sőt más források inkább 
egy Kr. u. 6-7-ben lezajló népszámlálásról beszélnek, az 
azonban nem zárja ki azt, hogy korábban is volt egy összeírás, 
ami épp Quirinius nevéhez fűződött. Quirinius nagy 
tekintélyű római tisztviselő és hadvezér volt. Valószínűleg 
konzul-viselt, aki mint ilyen az előkelő Szíria-provinciában 
volt legátus s az ő joghatósága alá tartozott Palesztina-
tartomány is. Háromszor írta össze a római polgárokat: Kr. e. 
28-ban, 8-ban és Kr. u. 14-ben. Mivel Quirinius több ízben 
magas beosztásokat töltött be, Jézus születésének feltételezett 
idején Szíriában is adhatott ki népszámlálási parancsot. 

Lukács tanúbizonysága ezt a lehetőséget történelmi ténnyé 
teszi. A római népszámlálás nem a családi származás szerint 
történt. Nehézséget okozhat tehát az, hogy Mária és Jézus 
nevelőatyja József miért jönnek a távoli Galilea-beli 
Názáretből a Jeruzsálem közelében fekvő Betlehem 
városkába az összeírásra. De a rómaiak az általuk megszállt 
tartományokban tiszteletben tartották a helyi vallási és népi 
szokásokat, így a zsidóknál azt, hogy a census a családi és 
törzsi származás, illetve a lakóhely szerint történjék. Így ment 
a Szent Család Betlehembe, mert az volt Dávid király városa, 
ahonnan származott és ők Dávid házából valók voltak. 
Beteljesedett tehát Mikeás próféta jövendölése, hogy az 
eljövendő Messiás Betlehemben születik. 
A Messiás szó fölkentet jelent (az ószövetségi zsidó 
királyokat olajjal fölkenték az avatás szertartásaként), vagyis 
királyt. Ám a názáreti Jézusban tökéletesen megvalósult a 
próféták által áhított Dávid szerinti királyi eszmény, hiszen 
egészen azt tette, amit Isten kívánt tőle. S ezt azért is tehette, 
mert benne teljesedett a Dániel próféta látomásában 
megjelenő Emberfia eszmény, aki Isten jobbján ül és az Úr 
átadott neki minden hatalmat. Ezért Jézus nem csupán 
Emberfia, hanem egyben Isten Fia is volt, aki egylényegű az 
Atyával.
Jóllehet Jézus születésének időpontját - különösen az 
évszakot, a hónapot és napot - pontosan nem tudjuk 
meghatározni, hiszen a december 25. dátum is a pogány téli 
Nap-forduló római ünnepének keresztény átültetése, mégis 
valljuk, hogy születése történelmi tény, aminek hatástörténete 
az idők végezetéig tart. A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus 
emberségének cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, 
bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak 
Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületett.

Betlehemben született

Virágh József, katolikus plébános

Ady Endre: Karácsony
Harang csendül, 

Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 

Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 

Magába száll minden lélek.
Minden ember 

Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumba 
A Messiás 

Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47., tel.: 696-310, fax: 696-
320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és 12.30-16.30, P: 8-12.00.
Polgármester: Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.: Sz:15-18.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, malaferenc@dunakanyar.net.
Jegyző: dr. Fónagy Ágota Natália, 696-311, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12.
Aljegyző: Tóth László, aljegyzo@pilis.hu
Polgármesteri Iroda, vez.: Koreny Ida, 496-820, titkarsag@pilis.hu.
Gazdálkodási Iroda, vez.: Hajdu Zsoltné, 696-318, penzugy@pilis.hu.
Adóügyi Csoport, vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu.
Szociális Csoport, vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu.
Hatósági Csoport, vez.: Kaszai Anikó, 696-312, igazgatas@pilis.hu.
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326.
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.: Rákóczi út 67, tel.: 496-768, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, üf.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12.
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2691.
Roma Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2692.
TÁRSHATÓSÁGOK
DAKÖV Kft. Pilisi Üzemig.: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz. tel.: 499-261, fax: 
499-262, víz/csatorna hibabejelentés: 06-80/620-399, e-mail: 
ugyfelszolgalat@dakovpilis.hu üf.: H.: 8-12 és 13-20, Sz. Cs: 8-12, K. P.: -.
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-mail: 
monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, P: 8-12.
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-310, e-
mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
Járási Hivatal Pilisi Kir.: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Horváth Istvánné tel.: 696-329 
üf.: H: 8-12 és 12.30-16.30., K: 8-12 Sz: 8-12 és 12.30-18.00, Cs: 8-12, P: 8-12, e-
mail: horvath.istvanne@monor.pmkh.gov.hu, Csernák Dóra tel: 696-328 üf.: K, CS, 
P: 8-12 e-mail: csernak.dora@monor.pmkh.gov.hu.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. út 49., 498-108.
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (INO): Kossuth L. út 57., 497-130.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80, 412-852.
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673.
OKTATÁS
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. út 30., 498-123, gubanyik@gmail.com.
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. út 31., 696-122, pkastely@freemail.hu.
Játékország Óvoda: Rákóczi út 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com, 
www.pilisiovodak.hu. 
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: vez: Pogány György, könyvtár: 
Kávai u. 1., 498-851, konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás, nyomtatás, 
Internet-használat), Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1.,
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr. Tóth Tibor: 
696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883, dr. Zloch Márta: 469-105
Labor: 496-385, Fizikoterápia: 496-347, 
Orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. út 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-0057.
KÖZBIZTONSÁG (107) 
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán r.ftőrm: 06-
20/412-2490, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. út 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154.
EGYHÁZAK
Baptista Gyülekezet: Templom u. 6., 06-20/886-0205, Nemeshegyi Zoltán lelkész,
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. út 34., 498-134, Krámer György esperes, 
Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán, 
palmaiz55@gmail.com.
Református Gyülekezet: Rákóczi út 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi út 15., 498-126, Virágh József plébános, 
j.blueman@googlemail.com,
Egyéb szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14.
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651.
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu.
Piac: Maly András piacfelügyelő 06-20/399-60-70
Démász ügyfélszolgálat: 06-40/822-000
Tigáz ügyfélszolgálat: 06-40/333-338

Lassan itt az év vége, ilyenkor érdemes összegezni, hogy mi is 
történt ebben az évben a Vidám Tavasz klub életében.
Még az elmúlt évben megterveztük a kiemelkedő rendez-
vényeinket, valamint azt, hogy milyen meghívásnak teszünk 
eleget, minden esetben készülni kell különböző műsorokkal.
Már február közepén rész vettünk a hagyományosan 
megrendezett Szlovák Nemzetiségi találkozón Békéscsabán, 
ahol éneklő csoportunk szlovák dalcsokorral szerepelt. Részt 
vettünk a sütemény és bor versenyen, melyre a klubtagok is 
beneveztek, ahonnan oklevéllel tértek haza.
Májusban Kiskőrösön, a rétes fesztiválon vettünk részt, ahol 
szintén szlovák dalokat adtunk elő. Két csoport a pilisi 
hagyományos rétessel szerepelt sikeresen, oklevél volt a 
jutalmuk. Az egész napos rendezvényről élményekkel 
gazdagodva tértünk haza.
Legnagyobb rendezvényünkre készültünk már év elejétől, a 
júniusi kistérségi klubok találkozójára, melyen közel 
háromszáz vendéget fogadtunk. A piactéren, szép időben, jó 
ételekkel, italokkal és kiváló talp alá való zenével igen jó 
hangulatban váltunk el kedves barátainktól. Köszönjük 
Polgármester úr segítségét, hogy a jó vendéglátás feltételének 
biztosításával a vendégek igazi pilisi vendégszeretetben 
részesülhettek.
Természetesen mi is elmentünk a megbízásoknak eleget téve 
a térségben és más járásokban élő klubokhoz, ezzel is 
mélyítettük a barátságot.
Jótékonysági rendezvényeken, gyermeknapon, egyházi 
rendezvényeken is mindig részt vettünk, ezúton köszönet az 
adakozóknak.
Szeptemberben a várossá nyilvánítás napján örömmel 
mutatkozott be Erdős Sándorné (Kati) klubtagunk a „Kötött 
világ„  c. kiállításával, melyben bemutatta a megálmodott 
környezetét.
Jó közösségként együtt örülünk, amikor a névnapokat, 
születésnaposokat köszöntjük. Sajnos mély fájdalommal 
búcsúztunk Papp Albert és Koncz Pálné régi kedves 
klubtagjainktól, őszinte részvétünket fejezzük ki mind a két 
családnak.

Szeressük, segítsük egymást!

„A LEGFŐBB BÍRÓI FÓRUM IS A
 BANKOK OLDALÁRA ÁLLT”

A Kúria hétfőn döntött arról, hogy a devizaalapú kölcsön-
szerződés önmagában az adóst terhelő árfolyam-kockázat miatt 
nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem 
színlelt szerződés.
„Csalódottak vagyunk, mert a legfőbb bírói testület is – a hétfői 
döntésével – a bankok oldalára állt” – reagált újságírók előtt 
Rogán Antal.
A Fidesz frakcióvezetője azt is mondta ugyanakkor, hogy a 
mostani határozatból nem derül ki, foglalkozott-e, és ha igen, 
milyen döntést hozott a Kúria például az egyoldalú kamat-
emelések vagy az árfolyamrés ügyében. Ezért ezekkel 
kapcsolatban továbbra is várják a legfőbb bírói testület döntését, 
mert a Fidesz szerint a bankok mindkettő alkalmazásával 
megkárosították a devizahiteleseket – jelezte.

Köszönjük a Kúriának ezt a karácsonyi ajándékot!
(szerk.)

Minden klubtagnak és a kedves pilisi lakosnak 
áldott, békés boldog új évet kíván, a 

Vidám Tavasz Nyugdíjas klub vezetősége.
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Tisztelt Lakosság!

A 2013-as év október és november hónapja 
sem telt el események nélkül. A Pilisi 

Rendőrőrs illetékességi területén 21 előállítás és 16 elfogás 
történt, amely mellett 8 biztonsági intézkedésre is sor 
került.

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

Büntetőeljárás indult, fiatalkorú D. Bálint pilisi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013.10.21. 
napján 16:15 és 16:30 óra közötti időben a Vatyai út és Huba 
utca kereszteződésében lévő vasúti átjáróban megfenyegette 
fk. D. Bálintot, azzal, hogy ha nem adja át mobiltelefonját, 
akkor késével megszurkálja. A sértett a fenyegetés hatására 
átadta mobiltelefonját és 50 Ft készpénzét. A bűncselekmény-
nyel okozott kár: 45.050 Ft. Forró nyomos üldözés során a 
cselekménytől számított 2 órán belül elkövető H. Ferenc 
elfogása a Homoki II. dűlőben megtörtént, ezek után előzetes 
letartóztatásba helyezte a Monori Járás Bíróság.

Büntetőeljárás indult R. Gyula pilisi lakos feljelentése alapján 
ismeretlen tettesek ellen, akik 2013.11.15. napjá 11:00 és 
12:00 óra közötti időben a Haleszi Szőlő III. dűlőben lévő 
ingatlan vas kapuját dolog elleni erőszak alkalmazásával a 
helyéről leszedték és eltulajdonították. A keletkezett kár: 
30.000 Ft. A nyomozás során tanúként kihallgatott személyek 
és a fémfelvásárló telepek ellenőrzése, valamint más 
bizonyítékok alapján a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható K. József és K. Dávid elfogásra 
került, majd őrizetbe véve és Monori Járás Bíróság elé 
előzetes letartóztatásra terjesztve. 

A Pilisi Járőrmobilra 2012.10.21-én 10:00 órakor bejelentés 
érkezett, hogy a Homoki I. dűlőben egy hétvégi háznak a 
tetőszerkezetét ismeretlenek el akarják tulajdonítani. A 
bejelentést követően pár percen belül kiérkező Pilis 
Rendőrőrs dolgozói a helyszínen észlelték, hogy F. Zsolt 
tulajdonában lévő hétvégi ház lakóházának tetején lévő 
hullámlemezeket feszítik le és gépkocsi rakják be, ezért 
elfogásra került B. Elek, Zs. János, C. István, akik gyanúsított 
kihallgatásuk után őrizetbe vételük és ceglédi rendőr-
kapitányság fogdájába szállításuk megtörtént. A eltulajdonít-
ani kívánt 100.000 Ft. értékű hullámlemez tulajdonosának 
visszaadásra került.  

A Pilisi Járőrmobilra bejelentés érkezett 2013.11.20-án az esti 
órákban, miszerint a Bárószőlő végében ismeretlen 
személyeket látnak fűrésszel a kezükben. A bejelentés alapján 
a pilisi járőrök a helyszínre siettek, majd a szolgálati 
gépkocsit hátrahagyva besétáltak a bejelentő által megjelölt 
erdőbe, ahol K. János pilisi és K. Róbert vasadi lakos motoros 
láncfűrésszel akácfát próbáltak meg eltulajdonítani. Az 
elkövetők a helyszínen elfogásra kerültek, valamint 
megállapítást nyert, hogy a Pilis, külterület 0308. hrsz. alatt 
található erdőterületéről 4 db 25-50 cm átmérőjű, kb. 14 méter 
hosszúságú élő akácfát kivágtak, mely kivágott akácfákat 2-
2,5 méter hosszúságú rönkökre daraboltak. A lopással okozott 
kár: 80.000 Ft. A motoros fűrészek lefoglalásra kerültek, a 
kivágott akácfa a tulajdonosnak visszaadásra került. 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának és a Készenléti Rendőrségnek köszönhetően 
Pilis Rendőrőrs illetékességi területén helikopteres közös 
akcióra került sor, amely során feltérképezésre kerültek az 
illegális hulladéklerakó, illetve fakitermelő területek. Ennek 
köszönhetően célirányos intézkedések kerültek végre-
hajtásra.
Kezdődik az ünnepi bevásárlások időszaka, az ünnepi 
készülődés. Nem csak a tisztességes, becsületes emberek 
indulnak bevásárolni, hanem a rossz szándékúak is. Ezért 
szeretném felhívni figyelmüket a következőkre:
-amennyiben autóval közelítik meg az áruházakat, bevásárló 
helyeket, úgy ha megoldható, őrzött parkolókban helyezzék 
el a gépjárművüket, illetve kerékpárjukat.
-Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a gépjármű-
vet, kerékpárjukat biztosan lezárták!
-az autóban semmilyen értéket ne hagyjanak, mivel az 
elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is 
képesek feltörni a zárat, vagy betörni az ablakot. Az autó nem 
biztonságos tárolóeszköz!
-soha ne hagyják ellenőrizetlenül értékeiket a parkolóban, 
autóba történő rakodás közben. Amennyiben megszólítja 
önöket valaki információt kérni, úgy fokozottan figyeljenek a 
megvásárolt termékekre, a gépkocsi nyitva lévő ajtóira, ne 
váljanak trükkös lopás áldozatává! 
-amennyiben a bevásárlás lakóhelyüktől távolabb történik, 
abban az esetben kérjék meg ismerőseiket, szomszédjaikat 
lakásuk szemmel tartására a betörések és besurranások 
elkerülése érdekében!
-tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállás-
ok alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve 
válltáskájukat szorítsák testükhöz és azt mindig maguk előtt 
tartsák!

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

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

Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak nevében kívánunk Boldog 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet, 
valamint köszönjük egész éves segítő és együttműködő 
munkáját Pilis Város Polgármesteri Hivatalának, közterület 
felügyelőjének, Nagy Sándornak, illetve a Pilisi Polgárőrség 
tagjainak! 

Rendőrségi Hírek

Kerepeszki Ferenc r. főhadnagy
Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka

JÁRŐR MOBIL 
06-20/7710-411



Minden kedves Olvasónak 
meghitt, szeretetteljes, hópelyhes karácsonyt 

és álmokat valóra váltó új évet kívánunk!
Lasán Judit és Varju Zoltán szerk.

„Fújhat bármiféle szél, válhat gonosszá a tél, az este békét ígér. 
Lassan itt a pillanat, talán ma felenged a fagy az összes jég szív alatt. 

Kinn a hóesés minden lábnyomot befed, ahogy a hit a sok sebet, 
És a fák felett valahol ott lebeg a halk csengőszó.”

Berkes Gábor
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