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El fo gad ták a 2015. évi 
zár szám adást

i lis Vá ros Ön kor mány za ta 2015. évi pénz ügyi ter vé nek vég -
re haj tá sá ról szó ló zár szám adás el ké szült, me lyet 2016. má -

jus 31-i ren des ülé sén a Kép vi se lô-tes tü let el fo ga dott.
A 2015. évi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo ló

költ ség ve té si be vé te li össze gét 991.891 e Ft-ban, fi nan -
szí ro zá si be vé te lét 1.002.716 e Ft-ban, költ ség ve té si ki -
adá si össze gét 895.275 e Ft-ban, fi nan szí ro zá si ki adá sát
995.077 e Ft-ban hagy ta jó vá.

Pi lis Vá ros Ön kor mány zat 2015. évi ma rad vány-ki mu ta tá sa
alap ján 101.148 e Ft sza bad ma rad vánnyal zár ta az évet, me -
lyet 2016 év ben a költ ség ve té sé ben ma rad vány-fel hasz ná lás
cí men fel hasz nál.

2015. év ben az ön kor mány zat nak adós sá got ke let kez te tô
ügy le te nem volt: sem bel föl di, sem kül föl di hi te le zô vel szem -
ben hi tel tör lesz tés nem tör tént. A 2016. évi költ ség ve té sé ben
sem ter vez adós sá got ke let kez te tô ügy le tet.

A kö vet ke zô évet ter he lô le járt bel föl di szál lí tói kö te le zett-
sé ge nem volt az ön kor mány zat nak. 

Az ön kor mány zat és a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si
szer vek az éves be szá mo lá si kö te le zett ség nek idô ben ele get
tet tek, to váb bí tá suk a Ma gyar Ál lam kincs tár nak meg tör tént.

Ki hez for dul junk se gít sé gért?
A kö zel múlt ban el sza po rod tak a be je len té sek a kü lön bö zô
sza bály sze gé sek, bûn cse lek mé nyek mi att, ami kor a be je-
len tô sze mély nem tud ja ho vá, ki hez for dul jon se gít sé gért,
in téz ke dé sért. Ez ügy ben sze ret nénk se gít sé get nyúj ta ni
ol va só ink nak. 

Kül te rü le ten tör té nô il le gá lis hul la dék le ra kás ész le lé se
ese tén kér jük, a kö vet ke zô sze mé lye ket hív ják:
Ma gyar Zol tán me zô ôr ...................................... 20/221-6203
Ho lecz Ró bert me zô ôr ...................................... 20/221-5975
Su haj da At ti la me zôr ........................................ 20/771-0422

Bel te rü le ten tör té nô il le gá lis hul la dék le ra kás ész le lé se
ese tén kér jük, a kö vet ke zô sze mé lye ket hív ják:
Nagy Sán dor köz te rü let-fel ügye lô ....................... 20/771-0398
Nagy Csa ba köz te rü let-fel ügye lô ........................ 20/342-7298

Bûn cse lek mény ész le lé se, tet te né rés ese tén kér jük, 
a kö vet ke zô sze mé lye ket hív ják:
Pi li si Rend ôr ôrs
Kiss Zol tán kör ze ti meg bí zott ............................. 20/412-2490
„Jár ôr mo bil” ................................................... 20/771-0411

Kó bor ku tyák ész le lé se ese tén kér jük, a kö vet ke zô 
sze mé lyek hez for dul ja nak:
Nagy Sán dor köz te rü let-fel ügye lô ....................... 20/771-0398
Nagy Csa ba köz te rü let-fel ügye lô ........................ 20/342-7298

DÉMÁSZ HI BA BE JE LEN TÉS
Hi ba be je len tést a 

https://www.edf de masz.hu/koz vi la gi ta si_hi ba be je len tes/ 
web cí men, il le tô leg a 0640/82-22-82 e-vo na lon le het ten ni. 

A fo gyasz tá si hely-azo no sí tó meg adá sá val szám lá zás sal, 
szer zô dés sel, mé rô ál lás sal, ki kap cso lás sal, 

va la mint hi ba be je len tés sel kap cso lat ban le het el ér ni 
a szol gál ta tó mun ka tár sa it.

PI LIS LETT IDÉN 
A FÖLD ÓRÁ JA FÔ VÁ RO SA!

WWF Ma gyar or szág ne vé ben Si pos Ka ta lin igaz ga tó ün nep é-
lyes ke re tek kö zött, 2016. áp ri lis 28-án ad ta át a meg tisz -

te lô cí met je len tô ki tün te tést.
Po gá csás Ti bor or szággyûlé si kép vi se lô, a Bel ügy mi nisz té ri um ön kor -
mány za ti ál lam tit ká ra is meg tisz tel te rész vé te lé vel az ün nep sé get.

Tá jé koz ta tás adó hát ra lék 
be fi ze té sé rôl

Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port ja ki küld te a fel szó -
lí tá so kat a hát ra lé kos adó zók nak. Az Adó cso port ban –

ügy fél fog adá si idô ben – min den eset ben le het rész let fi ze tést
(több csek ket) kér ni, emi att nem szük sé ges a pol gár mes ter
fog adó ó rá ján ké rel met be nyúj ta ni! 
Több eset ben elô for dult, hogy a tér ti ve vé nyes le ve let nem ve -
szik át, és az ér te sí tés után sem je lent kez nek hi va ta lunk nál.
Tá jé koz tat juk az adó zó kat, hogy ez nem aka dá lyoz za meg a
vég re haj tá si el já rást, mert ami kor be áll a kéz be sí té si vé le lem,
le foly tat juk az el já rást.

Adó cso port 2

ÚT ÉPÍ TÉS
t épí tés re 2015-ben nyúj tot tunk be pá lyá za tot a Mun kácsy,
Bajcsy-Zsi linszky és Ná das ut cák ra, il le tô leg a Li eb ner ut ca egy

sza ka szá ra. A pá lyá za ton el nyert összeg 12 mil lió fo rint. Az út épí -
tés le bo nyo lí tá sa fo lya mat ban van.
Kér jük az érin tett ut cák la ko sa it, hogy amennyi ben gázt, csa tor nát,
vi zet sze ret né nek be köt ni, azt te gyék meg a nyár fo lya mán.

Jár da é pí tés
2016. évi költ ség ve tés bôl 4 mil lió fo rint áll ren del ke zés re
jár da é pí tés re. A Kép vi se lô-tes tü let dön té se ér tel mé ben

a fen ti út épí tés hez kap cso ló dó an kap meg bí zást a ki vi te le zô a
jár da  é pí tésé re. 

KÖZ VI LÁ GÍ TÁS
öz vi lá gí tá si lám pa he lyek lé te sí té sé re – 7 da rab ra – má jus vé -
gén ír tunk alá vál lal ko zá si szer zô dést az EDF DÉ MÁSZ Há ló-

za ti El osz tó Kft.-vel, lám pa he lyen ként mint egy szá ze zer fo rint
+ áfa áron. A váll alá si idô 5 hó nap. Ez év má so dik fe lé ben még
3-4 da rab lám pa hely lé te sí té sé re kö tünk szer zô dést.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ M4-ES ÚTRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN 
TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL

2016. jú ni us 2-án a mo no ri Pol gár mes te ri Hi va tal Ta nács ter mé ben Po gá csás Ti bor, Czer ván György és Föl di
Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lôk saj tó tá jé koz ta tót tar tot tak az M4 gyors for gal mi út Ül lô és Al ber tir sa kö zöt ti
sza ka szá nak épí té sé vel kap cso la tos leg újabb fej le mé nyek is mer te té sé re.

tá jé koz ta tón meg tud tuk, hogy
ki ír ták a köz be szer zé si el já -

rást az M4 gyors for gal mi út Ül lô
és Ceg léd kö zöt ti sza ka szá nak
meg épí té sé re. 

Tüs ke Ta más, a Nem ze ti Inf ra-
st ruk tú ra Fej lesz tô Zrt. kép vi se le -
té ben tá jé koz tat ta a pol gár mes te -
re ket az M4 gyors for gal mi út vár -
ha tó idô be li üte me zé sé rôl, mely
sze rint a Ceg léd ber cel és Ceg léd
kö zöt ti sza kasz 2018. már ci us
31-ig, a Ceg léd ber cel és M0 kö -
zöt ti rész mun ká la tai 2019-ig be -
fe je zôd nek.

A nyom vo nal Bu da pest fe lôl
Mo nort, Mo no ri er dôt, Pi list észak -
ról kö ze lí ti meg, majd Al ber tir sá tól
Ceg léd fe lé a je len le git kö ve ti.

A mel lé kelt tér kép az M4 au tó -
út ter ve zett von alát és a cso mó -
pon to kat mu tat ja – a be csat la ko -
zó utak fel tün te té se nél kül.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

á jé koz ta tom a Tisz telt pi li si la kos sá got, hogy 2016. jú ni us 1-jé tôl
Pi li sen a VER TI KÁL Zrt. vég zi a hul la dék szál lí tást az ed dig meg szo -

kott rend sze rint.
Áp ri lis 1-jé tôl a köz szol gál ta tók nem jo go sul tak díj be sze dés re, a ké-

sôbbi ek ben a szám la ki bo csá tó az NHKV Zrt. lesz.
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az NHKV Zrt. mint a hul la dék gaz dál ko dá si köz -

szol gál ta tá si díj jo go sult ja ha ma ro san köz zé te szi azon bank szám la szá mot,
amely re az in gat lan hasz ná lók a dí jat a to váb bi ak ban be tud ják fi zet ni. Az áp -
ri lis óta be nem fi ze tett szál lí tá si díj össze gét utó la go san ki fog ják szám láz ni.

Az NHKV Zrt. el sôd le ges cél ja, hogy a köz szol gál ta tást igény be ve vô ket
sem mi lyen hát rány ne ér je az NHKV Zrt. ré szé re tör té nô szám la fi ze tés sel
kap cso la tos átál lás so rán. En nek meg fe le lô en a to váb bi tá jé koz ta tá sig,
il let ve a szám lá zás meg kez dé sé ig Önt mint in gat lan hasz ná lót to váb bi
te en dô nem ter he li.

2016. jú li us 1-jé tôl a köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ig a kom mu ná -
lis hul la dé kon kí vül gon dos kod tunk a ház tól tör té nô sze lek tív hul la dék,
va la mint zöldhul la dék za var ta lan el szál lí tá sá ról is.

AZ ALÁB BI IDÔ PON TOK BAN TÖR TÉ NIK A SZÁL LÍ TÁS:

Kom mu ná lis hul la dék: vál to zat lan ütem ben, ki vé ve a Kül te rü le ten,
ahon nan szom bat he lyett min den hét fôn tör té nik a szál lí tás.
Sze lek tív hul la dék: min den hó nap keddi na pjain: 
1. kedd: 4-es fô út Nyár egy há za fe lô li ol dal Kül te rü let tel
2. kedd: 4-es fô út Ká va fe lô li ol dal Kül te rü let tel 
Zöldhul la dék: min den hó nap hét fôi na pjain:
1. hét fô: Va sút pá lya-4-es fô út kö zöt ti te rü let
2. hét fô: 4-es fô út tól Ká va fe lé esô ol dal
3. hét fô: Va sút pá lya-Nyár egy há za fe lé esô ol dal (Te le pi ol dal)
4. hét fô: tel jes Kül te rü let

A

T Fel hí vom szí ves fi gyel mü ket a be ve ze ten dô mat ri ca-rend szer re!
Ké rem, szí ves ked je nek el len ôriz ni, ren del ke zik-e ér vé nyes elô fi ze -
tés sel a la kó in gat lan tu laj do no sa, mert csak a mat ri cá val el lá tott
hul la dék tá ro ló edények bôl szál lít ják el a sze me tet. 

Aki ér vé nyes elô fi ze tés sel ren del ke zik, le he tô sé ge nyí lik az
edény mé re té re vo nat ko zó an a szer zô dés-mó do sí tás ra, il let ve
plusz zsá kot vá sá rol hat az ügy fél szol gá la ton. (Pél dá ul aki nek a
Kül te rü le ten 120 li te res ku ká ja volt két he ten kén ti szál lí tás sal,
kér het ki sebb edény re mó do sí tást, mert a je len le gi jog sza bá lyi
elô írá sok nak meg fe le lô en he ti szál lí tás lesz.)

A ki he lye zett sze lek tív zsá kok he lyett cse re zsá kot biz to sí ta nak.
(Amennyi ben nincs vagy ke vés nek bi zo nyul, bár mi lyen át lát szó
zsák ban el szál lít ják.)

A zöldhul la dé kot le bom ló zsák ban és „zöldhulladék” felirattal
ellátott edényben le het ki he lyez ni az in gat lan elé, a ké sôb bi ek ben
zsá ko kat kor lá to zott szám ban fog nak biz to sí ta ni.

Üveg gyûj tô pon to kat ál lí tunk fel, ahol KI ZÁ RÓ LAG ház tar tá si
üve ge ket le het el he lyez ni:

– Eöt vös u. P+R par ko ló
– Lut her tér – a rend ôr ség gel szem ben
– Pe tô fi S. u. – Nyár egy há zi u. szi get
– Mun kácsy u. vé ge
– Vá gó híd u. vé ge

Az Ügy fél szol gá la tot a Rá kóc zi út 67. szám alatt ta lál ják, a te le fo -
nos el ér he tô ség rôl és a to váb bi tud ni va lók ról a Ver ti kál Zrt. szó ró -
la po kon tá jé koz tat ja majd a la kos sá got.

Tisz te let tel, SI MÓ GÁ BOR NÉ pol gár mes ter
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Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rôl szó ló 2008.
évi XLVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Éltv.) 17. § (1) be kez dé -
se alap ján: a ter me lô, il let ve a föld hasz ná ló kö te les min den
olyan ká ro sí tó – így a gyo mok – el len is vé de kez ni, ame lyek
a szom szé dos föld hasz ná lók, il let ve ter me lôk nö vény ter -
me lé si, nö vény vé del mi biz ton sá gát, vagy az em be ri egész -
sé get bár mely mó don vesz élyez te ti.

föld hasz ná ló kö te les az adott év jú ni us 30. nap já ig az in gat -
la non a par lag fû vi rág bim bó já nak ki a la ku lá sát meg aka -

dá lyoz ni, és ezt az ál la po tot a ve ge tá ci ós idô szak vé gé ig fo lya ma -
to san fenn tar ta ni. (Éltv. 17. § (4) bek.) A jú ni us 30-ai idô pont
a tör vény ér tel mé ben a leg vég sô idô pont, amed dig meg kell
aka dá lyoz ni a par lag fû vi rág bim bó já nak ki a la ku lá sát.

A jegy zô jú ni us 30-át kö ve tô en, a par lag fû vi rág bim bó já nak ki -
a la ku lá sá tól füg get le nül kö te les ha tó sá gi el já rást kez de ni azon
föld hasz ná lók kal szem ben, akik el mu lasz tot ták a par lag fû el le ni
vé de ke zést.

A hely szí ni el len ôr zés rôl az ügy fe let nem kell ér te sí te ni. A hely -
szí nen fel vett jegy zô könyv szol gál alap já ul a nö vény vé del mi bír -
ság ki sza bá sá hoz. A nö vény vé del mi bír sá got a Nö vény- és Ta laj -
vé del mi Igaz ga tó ság szab ja ki. A nö vény vé del mi bír ság alap ja a
par lag fû vel fer tô zött te rü let nagy sá ga. A bír ság mér té ke bel te rü -
le ten igen ma gas, 15 000-tôl öt mil lió fo rin tig ter jed.

A vé de ke zé si kö te le zett sé gét nem tel je sí tô tu laj do nos/föld hasz -
ná ló a bír sá gon túl a ve le szem ben el ren delt köz ér de kû vé de ke -
zés sel – el ren de lés sel és vég re haj tás sal – kap cso la to san fel me rü -
lô költ ség meg té rí té sé re is kö te le zett. A költ ség köz tar to zás nak
mi nô sül és köz adók mód já ra be hajt ha tók. A köz ér de kû vé de ke -
zés el ren de lé se után min den eset ben nö vény vé del mi bír ság ki -
sza bá sá ra ke rül sor, az élel mi szer lánc fel ügye le té vel össze füg-
 gô bír sá gok ki szá mí tá sá nak mód já ról és mér té ké rôl szó ló
194/2008.(VII.31.) kor mány ren de let alap ján.

A par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés vég re haj tá sá nak, va la -
mint az ál la mi, il let ve a köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei meg-
 áll apí tá sá nak és igény lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról 221/2008.
(VI II.30.) Korm. ren de let ér tel mé ben kül te rü le ten a Pest Me gyei
Kor mány hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó sá ga, bel te rü le -
ten a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zô je ren del el köz ér de kû
vé de ke zést az Éltv. 17. § (4) be kez dé sé ben elô írt par lag fû el le ni
vé de ke zés el mu lasz tá sa ese tén.

Min de zek alap ján fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy a szük -
sé ges me cha ni kai és vegy sze res gyom men te sí tést bel te rü le ten,
a ve ge tá ci ós idô szak ban (má jus hó nap tól ok tó ber hó na pig) le-
g alább 30 na pon ként (tárgy éven te 6 al ka lom mal) vé gez zék el.

Föld te rü le te ink és köz vet len kör nye ze tünk gyom men tes sé ge
min dannyi unk kö zös ér de ke!

FELHÍVÁS – Gyommentesítés végrehajtására

A MI FELELÔSSÉGÜNK
„Élhetôbb Pilist a Pilisieknek” – hogy elkerülhetô legyen a perlekedés
és a rossz viszony kialakulása. Abban, hogy a fenti cél megvalósuljon,
városunk minden lakójának tevôlegesen részt kell vállalnia!

zá mos olyan nor ma, együtt élé si sza bály
van, ame lyet ele ink nek nem kel lett ma -

gya ráz ni. Tud ták, hogy ami en gem za var, az -
zal én mást bosszan tok! Ma nap ság sok szor
szem be sü lök az zal, hogy ezt so kan nem tud -
ják, vagy csak ad dig tart ják fel há bo rí tó nak,
amíg az ô ér de ke i ket sér ti…

En ged jék meg, hogy most né hány olyan
egy sze rû nek tû nô, de mást na gyon bosszan -
tó vi sel ke dés re, te vé keny ség re hív jam fel a fi -
gyel mü ket, ame lyek nap mint nap sok-sok
em ber tár sunk éle tét ke se rí tik meg:

A kö zös sé gi együtt élés sza bá lya i nak be -
tar tá sa, a szom széd jog tisz te let ben tar tá -
sa se gí ti a bé kés együtt élést. A kert mû ve -
lés sel, zöld fe lü let fenn tar tá sá val kap cso la -
tos, zajt kel tô te vé keny ség gel ne za var juk
egy más nyu gal mát, vagy is az ilyen fel ada -
to kat el sô sor ban mun ka na pon 7:00-20:00
és szom ba ton 9:00-19:00, vagy ha más -
kor nincs rá mód, va sár nap 9:00-12:00,
15:00-18:00 kö zöt ti idô ben vé gez zük.
Ugya ne zek az idô tar ta mok vo nat koz nak a
zajt kel tô ház tar tá si, bar ká cso lá si, sza bad -
té ri ze ne-, il le tô leg mû sor hall ga tás ra is. 

Az ál la tok tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
be tar tá sa szin tén sok bosszú ság tól kí mél -
het meg min den la kost. Gon dos kod ni kell

az ál lat tar tó lé te sít mé nyek ál lan dó tisz tán -
tar tá sá ról, kar ban tar tá sá ról, az ál la tok da -
rab szá má nak meg fe le lô hely biz to sí tá sá ról.
Jól kö rül ke rí tett mó don – ami nem a szom -
széd épü le te és a szom széd ál tal épí tett
ke rí tés – gon dos kod ni kell a trá gya meg fe -
le lô tá ro lá sá ról is. Emel lett a tá ro ló ürí té sé -
rôl, ta ka rá sá ról, a rág csá lók, a le gyek és
egyéb vér szí vók ir tá sá ról, a sza gok kö zöm -
bö sí té sé rôl is. A szom széd ke rí tés tôl egy
mé ter el ha gyá sá val épí tett ól szel lô zô nyí lá -
sá nak a sa ját ud var fe lé tör té nô biz to sí tá -
sá ról se fe led kez zünk meg, így már is ke ve -
sebb a konf lik tus for rás!

Az eb tar tás sza bá lya i nak be tar tá sa – ami
je len ti az ol tást, a chip pel el lá tást, a hi va -
ta los nyil ván tar tás ba vé telt, a zárt te rü le ten
tar tást a ki ha ra pás le he tô sé gé nek ki zá rá -
sá val, min den eset ben a szö kés meg aka -
dá lyo zá sá ról va ló gon dos ko dást, va la mint a
köz te rü le ten csak fel ügye let tel va ló sé tál ta -
tást – is na gyon sok prob lé mát elôz het
meg.

Ilyen az ége tés sza bá lya i nak meg tar tá sa.
Ha mó dunk van a komp osz tá lás ra, él jünk
ve le, vagy ve gyük igény be a zöld hul la dék-
szál lí tást, mert a zöld hul la dék el tün te té sé -
ben nem le het meg ol dás a kül te rü le ti dû lôk -

be vagy a ká tyús föl du tak ra va ló ki szó rás. Ez
utób bi nem csak a zöld hul la dék ra, de épí té si
tör me lék re és sok eset ben a ház tar tá si hul -
la dék ra is vo nat ko zik. A dû lô u tak ugyan is a
vá ros szer ves ré szét ké pe zik. 

A nö vé nyek te le pí té se so rán – az in gat la -
non be lül és köz te rü le ten is – te kin tet tel
kell len ni an nak mé re te i re. Az in gat la nunk -
ra el ül te tett fa ne nô jön át a szom széd tel -
ké re, a le vél ne hull jon a szom széd ház
eresz csa tor ná já ba. A te tô rôl a vi zet sa ját
tel ken be lül szik kasszuk el! 

A jár da – an nak hi á nyá ban 1 mé te res
sáv – gya lo gút! Az út tes tig ter je dô zöld sáv
rend ben tar tá sá val – sí kos ság-men te sí tés,
hó el ta ka rí tás – min den in gat lan tu laj do nos,
-ke ze lô vagy -hasz ná ló hoz zá já rul hat ah -
hoz, hogy Pi lis rôl mint tisz ta, ren de zett te -
le pü lés rôl be szél hes sünk. Fon tos azt is
meg je gyez ni, hogy bár a fent le írt fel ada tok
in gat lan tu laj do no si, -hasz ná lói és -ke ze lôi
fel ada tok, de ez nem jo go sít sen kit ar ra,
hogy a köz le ke dést, le ál lást za va ró, aka dá -
lyo zó tár gya kat he lyez zen el! 

Ap ró fi gyel mes ség, és sen ki nek sem mi -
be sem ke rül, ha fi gye lem mel va gyunk a ki -
a la kult ka pu be já rók ra, ko csi be ál lók ra, és a
par ko lás nál vál la lunk né hány mé ter rel több
sé tát ahe lyett, hogy va la kit a sa ját há zá ba
va ló be- vagy ki ju tás ban aka dá lyoz zuk lus -
ta sá gunk mi att!

Foly tat hat nám még a sort so ká ig, de
nem te szem. Bí zom ben ne, hogy Önök is
azt gon dol ják, mint én: raj tunk mú lik!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2
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v ér té ke lô össze fog la lónk elôtt azon ban lás suk az im már ha gyo -
má nyo san má jus 1-jén meg ren de zett kis pá lyás lab da rú gó-tor -

nánk ered mé nye it. A ta va lyi hoz ké pest egy csa pat tal bô vült a részt -
ve vôk szá ma: idén 8 egy üt tes küz dött a gyô ze le mért az egész na -
pos vi dám ese mé nyen. 

A fel nôtt csa pat nál a ki vá ló ôszi tel je sít ményt kö ve tô en ne he zen
in dult a pont szer zés, ez azon ban az idô elô re ha lad tá val meg for dul -
ni lát szott: szép las san gyûj tö get ni kezd ték a pon to kat. A baj nok -
sá got vé gül a 7. he lyen si ke rült zár ni uk, mind össze 2 pont tal le -
ma rad va a 4. hely tôl. Az utol só for du ló al kal má val, jú ni us 5-én bú -
csúz tat tuk a ki vá ló Ke re pesz ki Zol tánt, aki 9 éven át – meg ha tá ro -
zó já té kos ként – erô sí tet te fel nôtt csa pa tun kat. Ve zé re gyé ni sé ge
tet te ôt ki vá ló csa pat ka pi tánnyá. Já té kos-pá lya fu tá sá nak be fe jez -
té vel azon ban nem ve szünk tô le min den té ren bú csút: „Ke ra”
edzô ként foly tat ja mun ká ját klu bunk után pót lás kor osz tá lyá ban. 

Szin tén ezen a na pon bú csúz tat tuk Ku ru csai Mi lánt, fel nôtt csa -
pa tunk edzô jét, aki há rom év után tá vo zik a klub tól. Mi lán el ôször
já té kos ként, majd két éven át já té kos-edzô ként erô sí tet te el sô szá -
mú csa pa tun kat. 

Ta valy ala kult tar ta lék csa pa tunk saj ná la tos mó don hi he tet le nül
pe ches ta va szi sze zont ját szott, egy mást kö vet ték az ered mény te -
len mér kô zé sek, így a 14. he lyen zár ták a baj nok sá got. A fo lya ma -
tos csa ló dá sok el len ére a szin te csak pi li si já té ko sok ból ál ló gár da
tisz tes ség gel, be csü le tes mun ká val küz döt te vé gig a sze zont, idén
azon ban saj nos nem si ke rült meg mu tat ni uk, mi re ké pe sek. A fi úk
jö vô re foly tat ják a küz del met, to vább ra is át me ne tet ké pez ve az ifi
és az el sô szá mú fel nôtt csa pat kö zött.

If jú sá gi csa pa tunk a kor osz tá lyos baj nok ság el sô osz tá lyá ban
lép he tett a do bo gó leg fel sô fo ká ra! Az el sô hely tel je sen meg ér de -
melt, hi szen 24 le ját szott mér kô zés bôl 17-szer si ke rült gyôz ni ük,
5-ször ér tek el dön tet len ered ményt, mind össze sen 2 ve re sé get
sze rez tek - és a leg jobb gól kü lönb ség is az övék. A srá cok ren ge -
te get dol goz tak ezért az ered mé nyért, re mél jük, kö zü lük so kan
meg mu tat ják ma gu kat fel nôtt csa pa ta ink ban is. Ifis tá ink nak ez-
ú ton is szív bôl gra tu lá lunk!

VÉGET ÉRT A BAJNOKSÁG

Idén is sikerült 
bajnokot avatnunk
Is mét vé get ért egy sze zon a Pi li si Lab da rú gó
Klub éle té ben. Az el múlt évek hez ha son ló an idén
is ered mé nye sek vol tunk, te kint sünk akár a mér -
kô zé sek re, a já té ko sál lo mány bô ví té sé re, vagy
inf rast ruk tú ránk me gôr zé sé re-fej lesz té sé re.

Ser dü lô csa pa tunk mind össze 2 pont tal ma radt le a do bo gó ról.
Az el múlt egy év alatt jól össze ko vá cso ló dott az egy üt tes, ki tar tó
mun ká ju kat a jó já ték és az el ért ered mény is jel lem zi. Kö zü lük
több já té kos szá má ra már idén le he tô ség nyílt az ifi ben va ló be mu -
tat ko zás ra. 

Nôi csa pa tunk egy év után sem val lott szé gyent, sôt, az al só ház -
ban a 2. he lyen si ke rült vé gez ni ük, ami ki vá ló ered mény. A lá nyok
is ne he zen kezd ték el a pont gyûj tést, de ahogy jöt tek a meccs-
ta pasz ta la tok, a trend ha mar meg vál to zott. A ve ze tô ség szá má ra
kü lön öröm, hogy egy re töb ben csat la koz nak a csa pat hoz, így
csem pész ve színt a klub éle té be, min den nap ja i ba.

U13-as, U11-es, U9-es és U7-es után pót lás csa pa ta ink to vább -
ra is a Bo zsik-ren dez vé nye ken vesz nek részt – ered mé nye sen – és
a tô lük már meg szo kott mó don a kör nye zô te le pü lé sek hez ké pest
ál ta lá ban a leg na gyobb lét szám mal. U11-es csa pa tunk szé pen
hely tállt a kö lyök li gá ban, ahol NB I-es csa pa tok el len küz dött meg.
Leg ki sebb je ink kö zül egy re több já té kos kel ti fel NB-s csa pa tok
fi gyel mét.

A Fe renc vá ros sal kö tött együtt mû kö dé si meg áll apo dás nak meg -
fe le lô en idén ta vasszal Pi lis re lá to gat tak az FTC kor osz tá lyos csa -
pa tai. A ren dez vé nyen Pi lis után pót lás csa pa tai küz döt tek meg a
Fra di kor osz tá lyos csa pa ta i val. A ko ra nyá ri dél utá non mint egy 160
gyer mek vett részt.

Klu bunk min den egyes tag já nak egész éves ki tar tó mun ká ját a
baj nok ság utol só for du ló ja után ün ne pel tük meg, ahol lel kes szur -
ko lónk és tá mo ga tónk, Gál Ká roly – „Kaj la” – min den részt ve vôt
ven dé gül lá tott egy fi nom va cso rá ra. A pá lya mellett fel ál lí tott
sá tor ban zaj ló ze nés zá ró ün nep sé gen szép szám mal vet tek részt
já té ko sa ink és szur ko ló ink min den kor osz tály ból. 

Ezú ton is kö szön jük szur ko ló ink és tá mo ga tó ink egész éves se -
gít sé gét! Bí zunk ben ne, hogy a kö vet ke zô sze zon ban is ha son ló ki -
tar tás sal, lel ke se dés sel és ön zet len tá mo ga tás sal vesz nek majd
részt a klub éle té ben. 

Ta lál ko zzunk a baj no ki rajt nál! Ad dig is: haj rá Pi lis!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

É
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TÁ JÉ KOZ TA TÁS
Da bas és Kör nyé ke Víz ügyi Kft.

A Da bas és Kör nyé ke Víz ügyi Kft.
pi li si üzem egy sé gé nek ügy fél szol -
gá la ti rend je 2016. jú ni us 30-tól
az aláb bi ak sze rint mó do sul:
HÉT FÔ 08:00-12:00
SZER DA 14:00-18:00
Call Center: 06-21/222-8080
Az ügy fél fog adás hely szí ne:
2721 Pi lis, Te mes vá ri u.
0251/28. hrsz.

TE RÜ LE TI VÉ DÔ NÔ
Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Vé dô nôi Szol gá la ta pá -
lyá za tot hir det te rü le ti vé dô nôi mun ka kör be töl té sé re,
ha tá ro zat lan ide jû kö zal kal ma zot ti jog vi szony ke re té -
ben. Az il let mény meg áll apí tá sá ra és a jut ta tá sok ra a
kö zal kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II.
tör vény ren del ke zé si, az egyes ág aza ti jog sza bá lyok az
irány adók, va la mint az OEP fi nan szí ro zás.

Pá lyá za ti fel té tel: vé dô nôi fô is ko lai szak ké pe sí tés.
A pá lyá zat be nyúj tá sa elekt ro ni kus úton az 

ida ko reny@pi lis.hu e-ma il cí men ke resz tül, 
vagy pos tai úton a

2721 Pi lis, Kos suth La jos út 47. cím re.

ÉR TE SÍ TÉS
Ér te sít jük a la kos sá got, hogy a
Pol gár mes te ri Hi va tal 2016. jú li us
25-29-ig igaz ga tá si szü net mi att
zár va tart. Ügye let ki zá ró lag ha -
lot ti anya köny vi ügyek ben lesz,
te le fon: 06 20/771-04-07

Az igaz ga tá si szü net utá ni el sô
ügy fél fog adá si nap 2016. au gusz-
tus 1. hét fô

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

Felhôtlen kirándulás
Az OTP Ön kén tes Prog ram ja ke re té ben pá lyáz tunk kol lé gá im -
mal, hogy ma ra dan dó él ményt sze rez hes sünk pi li si gye re kek -
nek. Egy ju ta lom-ki rán du lás volt a ter vünk, és mi vel meg nyer tük
a pá lyá za tot, így a terv meg va ló sí tá sát az OTP Bank szá ze zer fo -
rint tal tá mo gat ta. Mi, OTP-s dol go zók is hoz zá já rul tunk a pro -
jekt hez mind anya gi ak kal, mind mun ká val, szer ve zés sel.

z zel a ki rán du lás sal is mo ti vál ni sze -
ret tük vol na a gye re ke ket ar ra, hogy

szor ga lom mal és te het ség gel meg va ló sít -
hat ják ál ma i kat, el ér he tik cél ja i kat. Erô sí -
te ni sze ret tük vol na ôket ab ban, hogy
meg éri ta nul ni, mert a tu dást, me lyet meg -
sze rez nek, kör nye ze tük, csa lád juk és sa ját
éle tük job bí tá sá ra tud ják for dí ta ni.

Öröm mel tu da tom, hogy jú ni us 4-én,
szom ba ton, ju ta lom-ki rán du lás ra vit tünk
22 pi li si gyer me ket a Fô vá ro si Ál lat kert be
és a Cso dák Pa lo tá já ba. A na pot 9 óra kö -
rül az Ál lat kert ben kezd tük, ahol szin te

test kö zel bôl fi gyel het tük meg a leg kü lön -
fé lébb ál la to kat. A gyer kô cök nek na gyon
tet szet tek az ál la tok, min den ki nek lett egy
ked ven ce. 

Dél ben a Vá ros li get ben pik ni kez tünk, a
me nü a kol lé gá im ál tal ebéd re ké szí tett
szend vi csek bôl és sü te mé nyek bôl állt.
Ebéd után já ték ra is ju tott idô, tol la soz tak,
fo ciz tak, hin táz tak a gye re kek. Dél után ket -
tô kor el in dul tunk a Cso dák Pa lo tá já ba, azt
hi szem, ezt vár ta min den ki a leg job ban, hi -
szen kö zü lük még sen ki nem járt ott, így
na gyon kí ván csi ak és iz ga tot tak vol tak. 

A CSO PA min den kit el va rá zsolt, itt min -
dent ki le he tett pró bál ni és játsz va ta nul -
hat ták, ta pasz tal hat ták meg a fi zi ka cso dá -
it. A prog ram csúcs pont ja az Öve ges ter mi
be mu ta tó volt, ahol egy szó ra koz ta tó, él -
ve ze tes elô adás ke re té ben is mer ked het tek
meg a le ve gô egyik al ko tó e le mé vel, a nit -
ro gén nel. Itt az egyik kis di á kunk is köz re -
mû kö dött egy kí sér let nél. A di á kok mind
nagy lel ke se dés sel be szél tek a ki rán du lás -
ról a ha za fe lé ve ze tô úton, úgy ér zem,
tény leg si ke rült ma ra dan dó él ményt sze -
rez nünk ne kik.

Kö szön jük az OTP Bank tá mo ga tá sát,
mert e nél kül nem ér tük vol na el a ki -
tû zött célt. Kö szön jük a KÖSZ Ci vil
cso port tá mo ga tá sát (anya gi lag és kí -
sé rô ként a je len lé tük kel is se gí tet tek
ben nün ket), va la mint a Gu bá nyi Ká -
roly Ál ta lá nos Is ko la együtt mû kö dé -
sét. Vé ge ze tül kö szö nöm a kol lé gá im
ön zet len se gít sé gét és je len lé tét.

FE HÉR VÁ RI NÉ VEL KI MÁ RIA 2
az OTP al kal ma zott ja és a KÖSZ al el nö ke

E
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szo ká sos kon cer te ken és ren dez vé -
nye ken va ló köz re mû kö dé sen túl

nö ven dé ke ink kü lön bö zô ver se nye ken
is in dul tak. A pi li si fu vo lá sok és fu ru lyá -
sok olyan ki emel ke dô tel je sít ményt
nyúj tot tak eze ken az al kal ma kon, hogy
az így el ért dí jak ra mél tán le het büsz ke
Pi lis min den la kó ja. A ver se nye ken ered -
mé nye sen sze rep lô nö ven dé ke ink fel ké -
szí tô ta ná ra min den eset ben Stu ber Zol -
tán fu vo la ta nár volt, il let ve a zon go ra kí -
sé rôi fel ada to kat Ha che le va Lud mil la
zon go ra ta nár nônk lát ta el.

Feb ru ár 16-án Tá pi ó szent már ton ban
az El sô Re gi o ná lis Fu ru lya ver se nyen Sol -
tész And rás Kü lön díj ban ré sze sült a leg -
job ban elô a dott ma gyar mû ért, Soly mo si
Se bes tyén „Bor so di Tánc” cí men pub li -
kált nép ze nei fel dol go zá sá nak in terp re -
tá lá sá ért. 

ZENEISKOLAI HÍREK

Nyári gyermek-
felügyelet

Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház hírei

Az eltelt tanévben igen komoly eredmények születtek a pilisi
zeneoktatás területén. Olyan komoly sikerekrôl beszélhetünk,
amelyek Pilis határán túl is a település jó hírét kelthették. 

Már ci us 10-én Ke szeg Jan ka a IX. Or -
szá gos Czid ra Lász ló Fu ru lya ver se nyen
két el is me rô ok le ve let is át ve he tett.
A Ma gyar Fu ru lyás Ala pít vány Kü lön dí -
ját, il le tô leg Ní vó dí jat is.

Szen tend rén áp ri lis 22 és 24 kö zött
ren dez ték meg az El sô Or szá gos „Nyit ni-
Kék” Fu vo la ver senyt. Bánsz ki Eni kô
Esz ter ta nít vá nyunk kü lön dí jas lett. Ré ti
Esz ter Bog lár ka nö ven dé künk nek pe -
dig a zsû ri I. he lye zést ítélt meg. Ezen a
ver se nyen Stu ber Zol tán tan árunk fel -
ké szí tô mun ká já ért Ta ná ri Kü lön díj ban
ré sze sült.

Min den ki nek gra tu lá lunk a sok szép
ered mé nyért, és jó pi he nést kí vá nunk a
nyá ri szü net re.

Ezú ton fel hív nánk a ked ves ér dek lô -
dôk fi gyel mét, hogy au gusz tus 25. és
szep tem ber 9. kö zött pót fel vé te lit tar -

tunk azok ré szé re, akik nem je lent kez -
tek az el telt tan év vé gén a 2016/2017.
tan év re a ze ne is ko lá ba. Cí münk: Dó zsa
György út 33.

SOLY MO SI SE BES TYÉN 2

Áp ri lis 23-án Zsom bo ri Ár pád „Al kos -
sunk együtt!” cí mû ki ál lí tá sá nak meg -
nyi tó ját tar tot tuk a kö zös sé gi ház ban,
ahol Pár tai Lu cia mû sor ve ze tô, mû vé -
szet pár to ló mu tat ta be a szob rász mû -
vész al ko tá sa it. 

Má jus 5-én ren dez tük meg az Ol vass ve -
lünk! ve tél ke dô 7. for du ló ját, a gyôz tes az
Ol va só zse nik csa pa ta lett. Tag jai: Bu ri án Zsó fia, Csi kós Dzsesszi ka, Csor dás No ri na
és Szun di Krisz ti na. Gra tu lá lunk a nyer te sek nek!
Má jus 6-án a Pu lit zer- és Pri ma Pri mis si ma-dí jas író, új ság író, pub li cis ta Schäf fer
Er zsé bet lá to ga tott el hoz zánk. A meg ha tó és hu mo ros tör té ne tek mel lett be pil lan -
tást en ge dett ma gán éle té be is. Kö szön jük Er zsé bet nek ezt a fan tasz ti kus es tét. 
Má jus 21-én csa lá di na pot tar tot tunk a könyv tár ban. Ven dé günk Kas so vitz Lász ló
me se mon dó volt.

NYÁ RI PROG RAM JA INK:
Au gusz tus 7., 19:00 óra: Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka a Be lez nay-Nyáry kas tély ud va rán.
Fel lép a Pi li si Ze nész Egye sü let és Ma zso rett cso port ja, va la mint Sze ke res Ad ri en
éne kes nô. Min den kit sze re tet tel vá runk! 

Prog ram ja ink ról és hí re ink rôl bô vebb fel vi lá go sí tást kap hat nak a könyv tár ban (Ká vai
út 1.), az in téz mény hon lap ján vagy Fa ce bo ok-ol da lán. 

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2 in téz mény ve ze tô

z ön kor mány zat Kép vi se lô-tes tü le te má-
jus 31-i nyil vá nos és ren des ülé sén

dön tött a nyá ri gyer mek fel ügye let meg -
szer ve zé sé rôl. A gyer mek fel ügye le tet két
he tes idô tar tam ra szer vez zük: jú ni us
27-e és jú li us 8-a kö zött. Ön költ sé gi ára
3500 Ft/fô/hét. Azok a gye re kek, akik
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény -
ben ré sze sül nek, té rí tés men te sen ve he tik
igény be a szol gál ta tást. 

A tá bort azon szü lôk, ne ve lôk, gon do zók
se gít sé gé re szer vez zük, akik mun ká juk –
(be le ért ve a gyer mek gon do zá si díj fo lyó sí -
tá sa mel let ti mun ka vég zést, va la mint a
mun ka erô-pi a ci rész vé telt elô se gí tô prog -
ram ban, kép zés ben va ló rész vé telt), be -
teg sé gük vagy egyéb ok – mi att gyer me ke -
ik nap köz be ni el lá tá sá ról nem tud nak gon -
dos kod ni.

Az igény fel mé rést a Gu bá nyi Ká roly Ál ta -
lá nos Is ko la vé gez te, a je lent ke zé si la pot
az osz tály fô nö kök osz tot ták ki a ta nu lók nak.
Az elô ze tes fel mé rés alap ján el sô hé ten 23,
má so dik hé ten 17 – 6-12 év kö zöt ti – kis -
ko rú ve szi igény be a szol gál ta tást. 

A nyá ri gyer mek fel ügye let meg szer ve zé -
sé ért fe le lôs sze mély (ko or di ná tor) Gaj -
dos né Nagy Tí mea csa lád gon do zó, a Szo -
ci ál is és Egész ség ügyi Bi zott ság el nö ke.

A

A
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Óvodai hírek

A nyári 
gyermekétkeztetésrôl

á ro sunk csat la ko zott a „Te szedd!” moz ga lom hoz. Óvo dá -
sa ink kal áp ri lis 29-én sze me tet gyûj töt tünk óvo dá ink te rü -

le tén és kör nyé kén, hogy ez zel is erô sít sük és meg ala poz zuk a
kör nye zet tu da tos ma ga tar tást a fel tö rek vô nem ze dék ben. Áp ri -
lis ban és má jus ban na gyon jó han gu lat ban zaj lot tak le a cso -
port ki rán du lá sok. Má jus 2-a és 5-e kö zött nyílt na po kat tar tot -
tunk a szü lôk nek, ahol be te kin tést nyer het tek a gyer me kek
óvo dai éle té be, és le he tô sé get ad tunk a kö zös te vé keny sé gek -
re is. Eh hez kap cso ló dó an egy dél után a gye re kek elô ad hat ták
a „Nézd anya, mit tu dok!” cí mû mû so ru kat, ahol a szü lôk íze lí -
tôt kap hat tak az egész év ben ta nul tak ról. Ezt kö ve tô en fel kö -
szön töt ték az éde sa nyá kat és nagy ma má kat. Az „Így tedd rá!”
or szág já ró prog ram ke re té ben, má jus 6-án, pe da gó gu sa ink
részt vet tek az óvo dák ban meg szer ve zett „Né pi já ték, Nép tánc -
mód szer tan” cí mû prog ram ban. A kör nye zô óvo dák és is ko lák
pe da gó gu sai is csat la koz hat tak. A fenn tart ha tó ság gon do la tát
nem csak a gye re kek és szü le ik, de a vá ros la kó i nak kö ré ben is
nép sze rû sí tet tük. Má jus 10-én elekt ro mos és elekt ro ni kai hul la -
dék be gyûj tô ak ci ót szer vez tünk. A ma da rak és fák nap já ra idén
is fel hív tuk a gyer me kek fi gyel mét. A cso por tok vál to za tos
te vé keny sé ge ket és prog ra mo kat biz to sí tot tak. A pi li si Pe tô fi
Va dász tár sa ság és Pá lin kás Gyu ri az élô vi lág sa já tos cso dá i val
is mer tet te meg a gyer me ke ket. Kö szön jük ne kik.

Má jus 12-én az is ko lá ba ké szü lô gye re kek kel el lá to gat tunk a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko lá ba, ahol egy ta ní tá si órán ve -
het tek részt. Má jus 27-én tar tot tuk meg óvo dá ink ban a Gyer -
mek na pot. Dél után szí nes prog ra mok so ra vár ta a gye re ke ket
és szü le i ket: At tis bo hóc, a Kis pár na me se ze ne kar, a „Te het ség
mû hely” cso port ja i nak be mu ta tói, kéz mû ves-fog lal ko zá sok,
ae ro bic tánc be mu ta tó, lég vár, arc- és csil lám fes tés, zsák ba -
macs ka és a bü fé gon dos ko dott a jó han gu lat ról. Kö szön jük a
szü lôi hoz zá já ru lá so kat. Há lá sak va gyunk a re for má tus gyü -
lekezetnek, hogy biz to sí tot ta a ko sa ras hin tát, va la mint a Hell
Energy Ma gyar or szág Kft.-nek, hogy min den gye rek nek egy
do boz XI XO ice te át aján dé ko zott. Más nap, má jus 28-án, a Vá -
ro si Gyer mek na pon óvo da pe da gó gu sa ink kéz mû ves-fog lal ko -
zás sal ké szül tek. Óvo dánk má jus 30. és jú ni us 2. kö zött pap ír-
és PET pa lack-gyûj tést szer ve zett. A gyûj tés ben részt ve vôk az
óvo da ala pít vá nyát tá mo gat ták. Jú ni us 10-én dél után nagy cso -
por to sa ink el bú csúz tak az óvo dá tól. In téz mé nyünk zár va tar -
tá sá ról a szü lôk ko ráb ban tá jé koz ta tást kap tak, de sze ret nénk
ezú ton is fel hív ni a fi gyel mü ket, hogy a tag in téz mé nye ink
mely idô pon tok ban lesz nek zár va.

Pi li si Já té kor szág Óvo da:
jú li us 4-29. Nyi tás: 2016. au gusz tus 1.

Pi li si Já té kor szág Óvo da, Me se rét tag in téz mé nye:
jú li us 18-au gusz tus 12. Nyi tás: 2016. au gusz tus 15.

Pi li si Já té kor szág Óvo da, Gesz te nyés kert tag in téz mé nye:
jú li us 18-au gusz tus 12. Nyi tás: 2016. au gusz tus 15.

A nyá ri zár va tar tás ide je alatt a vá ros má sik, er re a cél ra
ki je lölt óvo dá já ban két hét re óvo dai el lá tást le het igény be
ven ni. Jú li us 18-a és jú li us 29-e kö zött vi szont mind há rom
óvo dánk zár va tart! 

Min den ki nek kel le mes és tar tal mas pi he nést kí ván nak a
nyár ra az óvo da dol go zói. 

FA ZE KAS NÉ PÁ LIN KÁS ÉVA 2 óvo da pe da gó gus

A te le pü lé si ön kor mány zat szün idei gyer mek-
ét kez te tés ke re té ben a szü lô, tör vé nyes kép-
vi se lô ké rel mé re a dé li me leg fô ét ke zést a
hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek ré szé re in gye ne sen biz to sít ja.

Az ön kor mány zat a fel ada tot a Mo nor és Tér sé ge In teg rált
Csa lád és Gyer mek jó lé ti Köz pont és Szol gá lat pi li si te rü le ti
szol gá la tá nak szak mai egy sé gé vel együtt mû köd ve 2016. má -
jus 31-ig el vé gez te. Fel mér te az igé nye ket, és a je lent ke zé si
la pok át te kin té sét kö ve tô en meg ha tá roz ta az ét ke zôk pon tos
lét szá mát. 

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta a nyá ri szü net alatt, jú ni us 27-tôl
au gusz tus 24-ig (43 mun ka na pon át) elô re cso ma golt me leg
egy tá lé telt biz to sít az igény lôk nek. A me leg ételt min den nap
a Já té kor szág Óvo da Ká vai úti ta gó vo dá já ban le het át ven ni. 

(A gyer me kek vé del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló,

több ször mó do sí tott 1997. évi XXXI. tör vény 2016. évi mó do -

sí tá sá val ter mé szet be ni el lá tás ként ha tá roz ták meg a szün idei

gyer mek ét kez te tést, amely kö te le zô fel adat ként je le nik meg

az ön kor mány za tok ese té ben.)

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

V
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GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu

Véget ért 2015/16 tanév. Az év sok eseményt, programot és sok szép eredményt hozott a Gubányi
Károly Általános Iskola tanulóinak a különbözô tantárgyi és sportversenyeken. A sikeresen szereplô
tanulók nevét és eredményeit olvashatják az alábbiakban.

ALSÓSOK
Osztály Tanuló neve Verseny megnevezése Elért eredmény

2.b Csordás Benjámin Kôbánya Kupa 1. hely
2.b Kollár Kevin Vasad Mesemondó Verseny 1. hely
3.a Kiss Bernadett RSG BSEV Pest megyei döntô Ezüst minôsítés

Bánszki Emese

3.a Fodor Emma Bolyai Anyanyelvi 
Keszeg Janka Csapatverseny, megyei

9. hely

Zeffer Simon
3.a Kakuszi Péter Regionális Póni klub Futószár 2. 2. hely

3.c Tóth Zita Szép- és helyesíró verseny 
( Monor, területi)

3. hely

4.a Makó Barbara országos hittan csapatverseny 1. hely

4.a Tóth Csilla Bolyai Matematika 4. hely
Csordás Norina Csapatverseny, megyei

4.a Tóth Csilla országos hittan csapatverseny 1. hely
4.a Sándor Sára Szövegmanó Levelezô Verseny 3. hely
4.a Sándor Sára Méhecske Levelezô Verseny, megyei 3. hely
4.a Sándor Sára országos hittan csapatverseny 1. hely

1. hely, és a 

4.a Sándor Sára RSG BSEV, Legjobb elôadás
országos döntô elôadásmód

különdíj
4.a Csordás Norina Kôbánya Kupa 1. hely

4.a Csordás Norina II. Ensi Kupa-Hungarian Open 1. hely
Championship, Gyerek I.

4.a Ocztos Edina Pest megyei Diákolimpia, 8. hely
50 m-es mellúszás

4.a Ocztos Edina Pest megyei Diákolimpia, 9. hely
50 m-es hátúszás

4.a Szabó Nikolett RSG BSEV, Pest megyei döntô Bronz minôsítés

4.c Rizmayer Melissza Bolyai Matematika 4. hely
Szegvári Dóra Csapatverseny, megyei

4.c Szegvári Dóra Zrínyi Ilona Matematika 1. hely
Verseny (Dél-Pest megyei)

4.c Szegvári Dóra Zrínyi Ilona Matematika 32. hely
Verseny, országos

4.c Szegvári Dóra Orchidea Matematika 9. hely
Verseny, megyei

4.c Szegvári Dóra Orchidea Matematika 24. hely
Verseny, országos

4.c Szegvári Dóra Szövegmanó Szövegértési 6. hely
Verseny, megyei

4.c Szegvári Dóra Méhecske Matematika 1. hely
Verseny, megyei

4.c Hegedüs Krisztina Méhecske Matematika 2. hely
Verseny, megyei

FELSÔSÖK
Osztály Tanuló neve Verseny Eredmény

5.a Bánszki Enikô Eszter Bólyai Természettudományi 6. hely
Barnai Szabina Csapatverseny, megyei

5.a Bánszki Enikô Bendegúz Tudásakadémia, 
megyei 9. hely

5.a Bánszki Enikô Tollforgató, angol 9. hely

5.a Bánszki Enikô Herman Ottó, országos 
levelezô verseny 9.hely

5. a Barnai Szabina TIT, országos levelezôs verseny 6. hely

5. a Barnai Szabina Bendegúz Tudásakadémia, 20. hely
megyei

5. b Kolár Botond megyei atlétika verseny 3. hely

FELSÔSÖK
Osztály Tanuló neve Verseny Eredmény

Darányi Kamilla
Fazekas Gergô Bólyai,
Gulyás Dominik természettudományi,

5. b Illés Bálint megyei
Morva Botond csapatverseny
Nagyidai Lili
Szabó Gergô   

5. c Deák Dóra Zsófia, Bólyai, természettudományi, 6. hely
Gornicsar Patrik megyei csapatverseny

5. c Gornicsar Patrik Herman Ottó, országos országos
levelezô verseny döntôs

6. a Jusztin Péter Bendegúz Tudásakadémia,
Kapuvári Péter megyei 11. hely

6. a Jusztin Péter Bólyai, természettudományi, 
Kapuvári Péter megyei csapatverseny

6. a Kapuvári Péter Herman Ottó, országos 6. hely
levelezô verseny

6. b Paulovkin Tímea nemzetközi karateverseny, EB.
Bólyai, természettudományi,

6. c Laczkó Levente megyei csapatverseny;
Nagy Bálint Herman Ottó, országos 

levelezô verseny
Jenei Balázs

6. c Méhes Dániel foci, megyei területi 2. hely
Torma Patrik

6. d Jankovics Attila VIII. Hatvan Kupa 1. hely

6. d Fodor Gyôzô Bólyai, természettudományi, 11. hely
megyei csapatverseny

6. d Szluka Kitti körzeti atlétika verseny, távolugrás 1. hely
Botos Dávid

Czékus Bence foci, 6. d
Jankovics Attila megyei területi

1. hely

Kuklis Barnabás

7. a Jeruska Petra körzeti atlétika verseny, 
magasugrás, gátfutás

7. a Csernai Lili díjugratás, 1.; 2.; 3. hely
Gál Balázs díjlovaglás

Berinszki Boglárka
7. a Serbán Virág mazsorett verseny

Szabó Eszter, 
Csáti Márton Bólyai,

7. b Cséke Bianka természettudományi, 19. hely
Kacsics Hanna megyei csapatverseny
Szegvári Bence

7. b Csáti Márton Budapest bajnokság, vízilabda 1. hely
Pércsi Kristóf

7. b Pintér Simon megyei futóverseny
Szegvári Bence

7. b Pintér Simon foci, megyei területi 1. hely
7. c Kertesi Eszter Tollforgató 1. hely
7. c Menich Johanna megyei futóverseny

7. c Bujdos Krisztián körzeti atlétika verseny,
Burcea József csapatverseny

8. a Lengyelfalvi Melitta József Attila-verseny, rajz 2. hely
8. a Koreny Babett Klaudia József Attila-verseny, csapat döntôs
8. a Nagy Adrienn Ildikó Tollforgató döntôs

8. d Nagy Bernadett Bólyai, természettudományi,
Pribelszki Dorka megyei csapatverseny
Nagy Bernadett

8. d Polgár Henriett József Attila-verseny
Pribelszki Dorka

8. d Árvai Bence Horvátországi Európa Liga, foci 3. hely

Eredmények, amelyekre büszkék lehetünk
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Június elsô vasárnapja Pedagógusnap
Június elején több ezer pedagógust és az ôket segítôket ünne-
pelte az ország. Virágokkal, jó kívánságokkal köszönték meg
fáradságos munkájukat, amely folyamatos felkészültséget, türel-
met kíván: egy felelôsséggel, megpróbáltatásokkal teli, mégis
örömteli, nemes hivatás. Ez a hétvége alkalmat adott arra is,
hogy az elhunyt pedagógusokra is tisztelettel emlékezzünk, egy
szál virággal vagy egy szál gyertyával a sírjuknál.

á ro sunk ve ze té se jú ni us 2-án kö szön -
töt te a te le pü lé sen dol go zó is ko lai és

óvo dai pe da gó gu so kat. Ez al ka lom mal ke -
rült sor a leg ran go sabb ön kor mány za ti el is -
me rés, a „Pi lis Vá ros Ki vá ló Pe da gó gu sa”,
il let ve az „Ezüst toll” dí jak át adá sá ra, és
ek kor ad tuk át az egyéb pol gár mes te ri el is -
me ré se ket is.

Az ün ne pi al ka lom ra meg hí vást ka pott és
részt vett Vil land Jó zsef (a Kle bels berg In -
téz mény fenn tar tó Köz pont Mo no ri Tan ke rü -
le té nek kép vi se le té ben), va la mint P. Sza bó
Zol tán né, az Er kel Fe renc Alap fo kú Mû vé -
sze tok ta tá si In téz mény ve ze tô je.

Az ün nep sé gen Orosz né Fe hér Edit a szü -
lôk ne vé ben kö szön te meg pe da gó gu sa ink
mun ká ját, majd Sá rán né Ke re pesz ki Ka ta -
lin kép vi se lô asszony, az Ok ta tá si, Kul tu rá -
lis és Sport Bi zott ság el nö ke mél tat ta az
idén ki tün te tett pe da gó gu so kat.

Ki vá ló pe da gó gi ai mun ká já nak el is me ré -
sé ül 2016-ban Far kas né Fi el Hed vig, a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gu -
sa kap ta a „Pi lis Vá ros Ki vá ló Pe da gó gu sa”
ki tün te tô cí met.

A ki tün te tô Ezüst toll-dí jat lel ki is me re tes
pe da gó gia mun ká ja el is me ré sé ül Ba ráth né
Hid vé gi Ág nes, a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos
Is ko la pe da gó gu sa nyer te el.

And rá si Ju li an na nyug dí jas óvo da pe da gó -
gus az „Élet pá lya el is me rés” ki tün te tést ve -
het te át a pol gár mes ter tôl.

Az el is me rés ben ré sze sült ta ná ra ink mel lett
kö szön töt tük az 50-60 év vel ez elôtt dip lo má zott
arany- és gyé mánt-dip lo más pe da gó gu sa in kat
is Kis pál Ká roly, Kis pál Ká roly né, Pin tér Er zsé -
bet, Re is Jó zsef né, Sze me reczky Im ré né, To por
Kál mán né és Víz vá ri Gé zá né sze mé lyé ben.

Az ün nep sé gen to váb bi el is me ré sek át -
adá sá ra is sor ke rült. A ta név ben a pi li si fu -
vo lá sok és fu ru lyá sok több ver se nyen is el -
in dul tak, és mi vel iga zán ki emel ke dô tel je -
sít ményt nyúj tot tak min den al ka lom mal, az
ál ta luk meg szer zett dí jak ra mél tán le het
büsz ke Pi lis min den la kó ja!

A „Mû vé sze ti szak mai dí jat” a ze ne ok ta tás -
ban és a ver se nye ken leg ki vá lóbb ered mé -
nye ket el érô ze ne pe da gó gus ként el sô ként
Stu ber Zol tán vet te át a pol gár mes ter tôl.

„Mû vé sze ti szak mai díj” el is me rést ka pott
to váb bá Ha che le va Lud mil la a ze ne ok ta tás -
ban el ért ered mé nyes mun ká já ért, va la mint
szin tén „Mû vé sze ti szak mai díj” el is me rés -
ben ré sze sült Soly mo si Se bes tyén is a ze ne -
ok ta tás ban el ért ered mé nyes mun ká já ért.

Az ün ne pi mû sor ban Csor dás No ri na, He -
ge dûs Krisz ti na, Né meth Fló ra, Ré ti Esz ter
Bog lár ka, Szeg vá ri Dó ra és Tóth Csil la Ré ka
ze ne is ko lai nö ven dé kek sze re pel tek. Ne kik
is kö szö nöm, hogy sza va la ta ik kal, mu zsi ká -
juk kal szí ne sí tet ték az ün ne pséget!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

V
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des apám 1926. má jus 5-én (10-én?)
szü le tett Pi li sen, Var ga Mi hály föld -

mû ves és Prácz ki Zsu zsan na el sô gyer me -
ke ként. Ôt hú gai, Zsu zsan na és An na,
majd a ko rán el hunyt Kar csi ka kö vet ték.
Az éde sany juk, Prácz ki Zsu zsan na a fa lu
bap tis ta gyü le ke ze té nek ala pí tó tag ja; az
1923-as do ku men tu mok ban még mint Saj -
ben Bé lá né – az el sô vi lág há bo rú ból so ha
vissza nem tért fér je ne vén – sze re pel.
Az 1925-re fel épült Bap tis ta Ima ház el szánt,
cse lek vô tag ja, lel kes se gí tô je. Ô saj nos,
szív be teg ként, a ceg lé di kór ház ban ko rán,
1942 nya rán el hunyt. Má so dik fér je, az az
apá mék édes ap ja, Var ga Mi hály, a fú vó s-
ze ne kar ze nei ve ze tô je, so ká ig a pi li si
gyü le ke zet kó rus kar na gya volt. Gyak ran
kí sér te he ge dûn az éne ke ket, de ér tett a
har mó ni um hoz is. Apám nak szin tén ki tû -
nô hal lá sa és cso dá la tos jó hang ja volt; ál -
ta lá ban vé ve az egész csa lád ra jel lem zô,
hogy na gyon sze ret tek éne kel ni, több szó -
lam ban, len dü le te sen, tisz tán. 

Mi vel édes apám már ko rán és szen ve-
d éllyel ve tet te ma gát a köny vek re, tár sai
„köny ves Mis ká”-nak hív ták. Ba kó Jó zsef
nép ta ní tó (aki nem mel les leg köl tô is volt,
apám nak az 1944-ben, majd 1959-ben de -
di kált kis kö te te it félt ve ôr zöm) rá be szé lé -
sé re az egyéb ként min den ben a fa lu si
gye re kek éle tét élô, pász tor ko dó kis
„köny ves Mis kát” a csa lád a nagy sze gény -
ség el len ére va la ho gyan még is ta nít tat ta.
Ami kor azon ban fé lár vák ma rad tak, nap -
szá mos ként kez dett dol goz ni, majd a fô -
vá ros ban kü lön fé le al kal mi mun kák után
né zett. Így pl. a né pi író kat föl ka ro ló
Püs ki Sán dor ki adó já nak, a Ma gyar Élet -
nek köny vet szál lí tó ki fu tó fi ú ja is volt.

Idén lenne 90 éves Pilis szülötte

(A majd’ száz évet meg élt Püs ki Sán dor ott
volt apám te me té sén 1997-ben, ô jó tíz év -
vel ké sôbb halt meg.) 

1946 a né pi kol lé gi u mok me ga la ku lá sá -
nak éve or szág szer te: özön löt tek a te het -
sé ges pa raszt fi a ta lok a vi dék rôl a vá ro sok -
ba – ha tal mas tu dás vágy tól fût ve, hit tel,
lel ke se dés sel és köz éle ti am bí ci ók tól is
ve zér el ve. 1946 ôszén Var ga Mi hály is ki -
kö tött itt: hú szé ve sen „ôs-Dó zsás”, vagy is
ala pí tó tag ja lett a Dó zsa György út és az
ak ko ri Gor kij (ma Vá ros li ge ti) fa sor sar kán
ál ló Dó zsa György Né pi Kol lé gi um nak. Az
épü let ma idô sott hon, fa lán 1986 óta em -
lék táb la hir de ti: „Sej szel lôk, fé nyes szel -
lôk… Eb ben a ház ban mû kö dött 1946-49
kö zött a Dó zsa György Né pi Kol lé gi um.
In nen in dult út já ra az új ma gyar ér tel mi -
ség szá mos tag ja. »Ez a kö zös ség lett ne ve -
lôm és az ott ho nom. Itt kap tam éle tem
leg jobb ba rá ta it.« Nagy Lász ló, köl tô.” Ki -
tû nô en ér zé kel te ti az egész kor nak, kor -
szel lem nek a lé nye gét Nagy Lász ló több
em lé ke zô írá sa is, az „Adok nek tek arany -
vesszôt” c. pró zai írá so kat tar tal ma zó kö te -
té ben, pl.: „A kol lé gi um menny or szág volt
szá mom ra, an nak el len ére, hogy se ab la -

kunk, se aj tónk, se ágyunk
nem volt az el sô hó na pok -
ban.” A Fé nyes szel lôk „éhes
gye re kei (…) in kább et tek
igét, mint ke nye ret”. Hogy
ez a há rom év mek ko ra lel -
ki, szel le mi erô for rás nak bi -
zo nyult az ezt kö ve tô ín sé -
ges év ti ze dek ben, az ma ga a
ti tok. „Per sze, nem kel lett
vol na ak ko rát akar ni, hin ni,
csa lat koz ni és elv érez ni” –
em lé ke zik ke se rû en ref lek -

tál va a 30. év for du lós (1976) ju bi le u mi est -
re Nagy Lász ló köl tô. 

A né pi kol lé gi u mi rend szert 1949-re po -
li ti kai okok ból szét zül lesz tik, majd föl szá -
mol ják. Ek kor in dul nak ôs szel a Szov jet -
uni ó ba az el sô szov jet ösz tön dí jas cso por -
tok. Kö zöt tük ta lál juk édes apá mat is, aki
Ka zany ban köt ki tár sa i val, Ju hász Jó zsef
nyel vésszel, Vi téz Gá bor dra ma turg gal és
még szá mos hon fi tár sá val. Nem jár nak
rosszul a ka za nyi ál la mi egye tem mel: ki tû -
nô ta ná ra ik van nak, a Moszk vá ból, Le-
n ing rád ból ide ûzött, el tá vo lí tott em be-
 rek bôl. Var ga Mi hály orosz fi lo ló gi át és
vi lá gi ro dal mat ta nul, 1953-ban vö rös dip -
lo má val tér ha za. A kö vet ke zô évek a fo -
lya ma tos il lú zi ó vesz tés évei. Ha la dó bal ol -
da li ér tel mi sé gi ként egy re szû kebb nek bi -
zo nyul nak szá má ra a Le nin In té zet fa lai,
fi a tal ta nár se géd ként, majd a Pe tô fi Kör
lel kes tag ja ként ko moly sze re pe van a
dog ma ti kus, meg nyo mo rí tó esz mé ket
kép vi se lô In té zet föl szá mo lá sá ban.

Az 1956-ot elô ké szí tô sze rep váll alá sa
mi att, és ami ért párt tag köny vét vég leg
vissza ad ja, 1957 már ci u sá ban egy ház ku -
ta tás so rán le tar tóz tat ják, elôbb a Gyûj tô -
fog ház ba vi szik, majd hó na pok ra Kis tar -
csá ra in ter nál ják. Ál lás ta lan ság, há nyat ta -
tá sok, ne héz esz ten dôk után vég re az tán
oda ke rül, aho va va ló: 1963-tól a bu da -
pes ti EL TE Orosz Fi lo ló gi ai Tan szé kén
dol go zik. Itt ta nít, ku tat, pub li kál 30 éven
át, egé szen 1993-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig.
Bölcs elô re lá tás sal min dig is „az orosz iro -
da lom szov jet kor sza ká”-ról, nem pe dig
szov jet iro da lom ról be szélt. Ku ta tá si te rü -
le te a XX. szá zad, azon be lül is a vi szony -
la gos szel le mi sok szí nû ség gel bí ró 1920-as
évek vol tak. Le gen dás „bor dó an to ló gi ái”
– a lí ra, no vel la- és drá ma kö te tek – ré vén
tud tak a hall ga tók igé nyes szé pi ro dal mat
ere de ti nyel ven ta nul má nyoz ni. Egye te mi
jegy ze tei még a kin ti ku ta tók, tan árok sze -
mé ben is kincs nek szá mí tot tak. Hogy ne,
hi szen sok szor több hó na pos moszk vai,
len ing rá di szí vós könyv tá ri ku ta tó mun ka
(és kör mö lés, töl tô tol lal va ló vég nél kü li
jegy ze te lés!) állt ezek hát te ré ben. Ko moly
ér de me Bul ga kov ha zai be mu ta tá sá nak
elô se gí té se. Sze mi ná ri u mai bá tor, gon do -
la téb resz tô szel le mi mû hely nek szá mí tot -

Az Óbu dai te me tô 19-es par cel lá já ban még jól ki ve he tô ek az édes -
apám sír ján ál ló kop ja fá ba vé sett Nagy Lász ló-so rok: „/…/mert át -
hull hat min den a ros tán, // De so ha az Ô ké pük, // so ha a mi fi a tal
ar cunk.” Az idé zet „Az Or szág ház ka pu já ban, 1946” cí mû vers
utol só né hány so ra, amely ben a köl tô Ve res Pé ter alak ját, a sa ját
ma ga if jú ko rát („aki kö nyö kö lök ott egy lo vacs kán”) idé zi meg, és
az ak kor még na gyon is le het sé ges nek tû nô né pi Ma gyar or szág
ví zi ó ját bib li kus ere jû kép ben vá zol ja fel. Ke res ve sem ta lál hat tunk
vol na jobb sír fe li ra tot, hoz zá il lôb bet, mint ezt, an na ki de jén.

Dr. Varga Mihály 
irodalomtörténész, 
közéleti személyiség

É
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A ter mel ôsz övet ke ze tek me ga la ku lá sa
II. vi lág há bo rú után, a me zô gaz da ság szo ci a li zá lá sa kö vet -
kez té ben, 1948-ban, szov jet min tá ra me ga la kult az el sô kol -

lek tív gaz da ság Pi li sen, Hu nya di Já nos Ter mel ôsz övet ke zet né ven.
A föld te rü le tek nek csak na gyon kis ré szét tar tot ta kéz ben, mi -

vel azok a csa lá dok lép tek be, ame lyek nek egy-há rom hold nyi
föld jei vol tak csu pán, és a meg mû ve lés hez sem jó szá guk, sem fel -
sze re lé sük nem volt. Mi vel csak 20-30 csa lád ról volt szó, ôk a
föld je i ket be ad ták a kö zös be. A volt sár ga kas tély ud va rán az ál -
lam gép ál lo mást üze mel te tett, és az ott össze gyûj tött gé pek kel
mû vel ték a kör nyék be li köz sé gek ben me ga la kult TSZ-föl de ket.
A TSZ- nek 1950-ben meg kel lett vál toz tat nia a ne vét, így lett Rá -
ko si Má tyás Ter mel ôsz övet ke zet. 1957-ben is mét Hu nya di TSZ né-
ven mû köd tek to vább. 1959-ben az egész or szág ban meg kezd ték
a ter mel ôsz övet ke ze ti agi tá lást. Vagy is tet szett nem tet szett, min -
den ma gán tu laj don ban lé vô föl det, ré tet és er dôt be kel lett ad ni a
kö zös be, per sze az iga vo nó jó szá got és me zô gaz da sá gi fel sze re -
lé se ket is. 1960 a so kat dol go zó pa raszt em be rek gyá szé ve lett. Aki
a tu laj do nát nem akar ta be ad ni a kö zös be, azt az agi tá to rok és a
rend ôrök ad dig ver ték, amíg alá nem ír ta a bel épé si nyi lat ko za tot. 

Ezek ben az évek ben sok pa raszt em ber lett ön gyil kos és so ka kat
nyo mo rék ká ver tek. Pi li sen is volt egy hí res agi tá tor nô, ô az asszo -
nyo kat agi tál ta, de olyan ha té ko nyan, hogy Il la nicz
Ele mér or vos nak he te kig kel lett ke zel nie a sé rü lé -
se i ket. Az agi tá tor asszony a TSZ- ben dol go zott. 

Az Új Élet TSZ el sô el nö ke Ber nu la Ká roly lett,
ôt Sed ró Já nos vál tot ta.

A ké sôbb me ga la kult Hu nya di TSZ el nö ke Ko -
vács Lász ló, majd Len tár Kál mán lett. A Hu nya di
TSZ-t 1974-ben össze von ták a nyár egy há zi Bé ke
Szö vet ke zet tel, az új ne ve Arany ka lász TSZ lett és
kö zel 6000 hek tá ron gaz dál ko dott. El nök nek Sed -
ró Já nost vá lasz tot ták, majd a rend szer vál tá sig ezt
a posz tot Pus kás Im re töl töt te be. 

A rend szer vál tás óta Do li na Szö vet ke zet ként
mû kö dik.

La kos ság cse re 1946-ban 
kö zel múlt tör té nel mé nek vér zi va ta ros ese mé nyei a pi li si
em be re ket sem kí mél ték. Nem volt elég a II. vi lág há bo rú

pusz tí tá sa. 1946-ban, fel sô uta sí tás ra be in dít ják a po li ti kai kény -
sze rí tô in téz ke dé sek újabb ele mét, a la kos ság cse rét. Pi li sen hang -
za tos ígé re tek kel csá bít ják a ma gu kat szlo vák nak val ló csa lá do -
kat Csehsz lo vá ki á ba. Meg in dul az agi tá lás és sok csa lá dot ke res -
nek fel az agi tá to rok, aki ket Csehsz lo vá ki á ból, a mi nisz té ri u mok -
ból és a he lyi em be rek bôl ver bu vál nak. A Be lez nay kas tély ud -
va rán több száz em ber je lent meg. Egy bi zo nyos Szô re gi ne ve ze -
tû em ber – az ese mény fô szó no ka – mon dan dó já nak lé nye ge a
mé zes ma dzag el hú zá sa volt: jobb gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zé
fog nak jut ni az el tá vo zók. A tá vo zó csa lá dok vi szony lag sze gény
fa mí li ák ból áll tak össze. A Pi li s rôl el tá vo zó kat, in gó sá ga ik kal
együtt, azok a te her au tók szál lí tot ták az ál lo más ra, ame lyek részt
vet tek az ide te le pí tet tek fu va ro zá sá ban is. Az ide te le pül tek sor -
sa ha le het, még ret te ne te sebb volt. Ôket az új csehsz lo vák
ha tó sá gok kény szer rel vet ték rá a tá vo zás ra, mert ma gyar nak val -
lot ták ma gu kat. Év ti ze de kig szo mo rú an em lé kez tek szü lô he lyük -
re, mond ván, ne héz már az öreg fát át ül tet ni. Mé lyen val lá sos
em be rek vol tak, az együ vé tar to zás ér zé sét a temp lom ba já rás
je len tet te szá muk ra. Ked ves szín folt volt be széd jük ben a ly-os

sza vak hasz ná la ta, amely
ele in te az itt élô em be re -
ket is meg mo so lyog tat ta.
A la kos ság cse re a csal ló -
kö zi te rü le tek re ter jedt ki,
ne ve ze te sen So mor ja, Ne -
mes oro szi és a kör nyék -
be li te le pü lé sek re. 

2016. má jus 16-án em lé -
kez tünk meg a ki te le pí té -
sek 70. év for du ló já ról. 

SZA BÓ ZOL TÁN 2

PILIS MÚLTJA ÉS JELENE

tak. „Az orosz ér tel mi ség lel ki is me re te”,
D. Sz. Li ha csov aka dé mi kus is nagy ra ér -
té kel te mun kás sá gát, ba rá ti kap cso lat ban
vol tak. A 80-as évek kö ze pén meg je lent li -
ha cso vi kul tú ra ö ko ló gi ai gon do lat hoz ta
ôket az tán még kö ze lebb egy más hoz.

Az édes apám ra min dig is jel lem zô,
mond hat ni ve le szü le tett fe le lôs ség az or -
szág sor sá ért, a nép ben-nem zet ben va ló
gon dol ko dás vé gül te ret ka pott, az az meg -
tes te sült és ki bon ta koz ha tott az ál ta la és
ba rá tai ál tal 1987 már ci u sá ban lét re ho zott
ci vil szer ve zet, a Ma gyar Szel le mi Véd egy -
let (MSZV) mû kö dé sé ben. Ki ad vá nyok kal,
„Szám adás-kon fe ren ci ák”-kal, né pi írói
es tek kel, év for du lós meg em lé ke zé sek kel,
ha kel lett, til ta ko zó le ve lek kel fo lya ma to -
san hal lat ták hang ju kat. Vé le mé nyü ket,
meg lá tá sa i kat or szá gos hord ere jû kér dé -
sek ben so ha nem tit kol ták. Ilyen volt a
Bôs-Nagy ma ros víz lép csô vi ta, az er dé lyi
fa lu rom bo lás té má ja, a Nem ze ti Szín ház
rég óta hú zó dó ügye, a min den kor ak tu-

 á lis föld kér dés, hogy csak a leg fon tos ab -
ba kat em lít sük. Utób bit – a föld kér dést –
az a szer ve zet, a Ma gya rok Vi lág szö vet sé -
ge Nem ze ti Együtt mû kö dé si Bi zott sá ga
(NEB) ve tet te fel el ôször, amely nek ha lá -
lá ig tit ká ra volt. Te vé keny sé gük, do ku -
men tál va, több kö teg re rúg na. Ere de ti
ki ad vá nya ik ból föl lel he tô még né hány.
(A fon tos ab bak ból ta valy le tet tem né há -
nyat a pi li si könyv tár szá má ra.) El ké pesz -
tô az a je les név sor, hogy a ma gyar mû vé -
sze ti és tu do má nyos, va la mint po li ti kai
élet mely ki vá ló sze mé lyi sé ge it si ke rült
meg szó lí ta ni uk, együtt mû kö dés re kész tet -
ni ük. A „Szá zak Ta ná csa” esz mei meg va -
ló sí tó i nak egyi ke, ô ma ga azon ban már
nem ér het te meg, hogy ele ven, ha té kony
tag ja le hes sen an nak. Há nyan el men tek
az óta már! De édes apám szin te a leg ko -
ráb ban, 71 éve sen, 1997 szep tem be ré ben.
Aho gyan Mó zsi Fe renc az MSZV el nök sé -
gi nek ro lóg já ban ír ja: „Akik is mer ték, tud -
ják: min den ideg szá lá val, te het sé gé vel, tu -

dá sá val és ta pasz ta la tá val a nem zet ügyét
szol gál ta ön zet le nül – ahogy le he tett, aho -
gyan te het te. Em be re ket nem bán tott,
gon do la to kat, hi te ket nem alá zott meg, de
en gesz tel he tet le nül szá mon tar tot ta azo -
kat, akik szó val, cse le ke det tel vagy mu -
lasz tás sal a ma gyar ság sé rel mé re vol tak.
In du la tai a mun ká ban sze lí dül tek in téz -
ménnyé, s kí nál tak nem hi va ta los, ám az
ott hon me le gé vel szol gá ló haj lé kot min da -
zok nak, akik a lé lek komp ro misszu ma
nél kül kí ván tak a nem ze ti meg ma ra dás és
fel emel ke dés stra té gi á já nak je gyé ben dol -
goz ni. Rend tar tó és rend sze re tô em ber
volt; óra mû pon tos sá gá val tet te a dol gát.
Ahol meg je lent, ott a Ma gyar Hi va tal volt
je len. Mi ként a nem zet mi nô sí tett több sé -
ge, sze gény volt a rend szer vál tás elôtt, és
meg ma radt sze gény nek a rend szer vál tás
után. Fun da men tu mem ber volt. Mun ká ja
és sze mé lye pó tol ha tat lan.” 

BO DOR ZOL TÁN NÉ 
VAR GA ZSU ZSAN NA 2

A A

Gépállomás Beleznay Miklós 
Sárga kastélyának udvarán, 1948.
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z utak hasz ná la tá nak kap csán el len té tes el vá rá sok kal és kü -
lön fé le jo gi sza bá lyo zás sal ta lál koz ha tunk. Hosszú ide ig ki -

emelt cél volt, hogy a vá ros út jai por men te sí tet tek le gye nek, ami
mos ta ná ra töb bé-ke vés bé meg va ló sult. A szi lárd bur ko la tú úton
fô sza bály ként 50 km/óra se bes ség gel kell köz le ked ni, ezt ír ja
elô a KRESZ, amit ugye be kell tar ta ni min den ki nek, il le tô leg
ahol a 30-as táb la van ki he lyez ve, ott an nak fi gye lem be vé te lé vel
kell köz le ked ni, a la kó-pi he nô öve zet ben pe dig 20 km/óra
se bes ség gel.

Az út men tén élôk re, a gya lo go sok ra, a ke rék pá ro sok ra fi gye -
lem mel, a gép jár mû ve ze tôk jog kö ve tô ma ga tar tá sa mel lett nem
kell a for ga lom csil la pí tás le he tô sé ge i rôl gon dol kod ni. Egy részt
azért sem, mert ál ta lá nos sza bály, hogy a fek vô rend ôr nem las -
sít hat ja job ban a köz le ke dést, mint az ér vény ben lé vô se bes ség -
kor lá to zás. Az az, ha pél dá ul 30 km/óra a me gen ge dett leg na -
gyobb se bes ség, ak kor a fek vô rend ôr nem kény sze rít he ti az
au tóst enn él ki sebb se bes ség re. Ha pe dig új fek vô rend ôrt te le pí -
te nek, ak kor a for gal mi rend meg vál to zá sá ra fi gyel mez te tô táb lát
kell ki he lyez ni – hat hó na pig.

A fek vô rend ôr nem aka dá lyoz hat ja az út sza ka szon me gen ge -
dett se bes ség hasz ná la tát. „A la kó-pi he nô öve zet és a kor lá to zott
se bes sé gû öve zet be já ra tát az út test szint jé nek kü szöb sze rû meg -
eme lé sé vel vagy más épí té si be a vat ko zás sal (pél dá ul kö zép szi ge -
tek, út szû kü le tek, op ti kai ka puk) le het je lez ni. Ha son ló fi zi kai
esz kö zök (se bes ség csök ken tô bor dák, osz lo pok, ut ca bú to rok,
el hú zá sok stb.) he lyez he tôk el az öve ze tek út test jén a jár mû vek

vá ra ko zá sá ra szol gá ló út fe lü le tek ki je lö lé se, il let ve a jár mû for ga -
lom szá má ra me gen ge dett se bes ség be tar ta tá sa ér de ké ben, azon -
ban ezek az esz kö zök nem aka dá lyoz hat ják a me gen ge dett se -
bes ség gel tör té nô fo lya ma tos hal adást.”

Más részt a vár va várt szi lárd bur ko la tú utat mes ter sé ge sen
„ron ta nánk el”, il le tô leg az sem el ha nya gol ha tó, hogy egy sza -
bály sze rû en ki é pí tett fek vô rend ôr ki vi te le zé si költ sé ge is je len tô -
sen ter hel né a költ ség ve tést, s az sem biz tos, hogy a várt ered -
ményt hoz ná. Min den út mel lé rend ôr sem ál lít ha tó – nincs
annyi, hogy min den sza bály ta lan ság el ke rül he tô le gyen. 

Az utak hasz ná la ta, a na pi köz le ke dés so rán is fon tos, hogy te -
kin tet tel le gyünk egy más ra, a sza bá lyok ra. S bár öröm te li tény,
hogy egy re több és jobb gép jár mû köz le ke dik a vá ros ut cá in,
s az utak több sé gén le het is köz le ked ni, de sok a ke rék pá ros, a
gya lo go san köz le ke dô is. A se bes ség meg vá lasz tá sá nál gya ko rolt
ön mér sék let fek vô rend ôr nél kül is se gít het a vá ros biz ton sá gos
köz le ke dé se ér de ké ben és él he tôb bé té te lé ben.

2015-ben a Va tyai úti for ga lom las sí tó mû tárgy, a „fek vô rend ôr”
el he lye zé sét a Kép vi se lô-tes tü let tár gyal ta. A be ér ke zett ár aján la -
tok 1 233 170 - 1 624 025 fo rint költ sé get je len tet tek vol na, ezért
a tes tü let úgy dön tött, hogy el ve ti a „fek vô rend ôr” se gít sé gé vel
biz to sí tott for ga lom las sí tást a Va tyai úton – és ér vény ben ma radt
a 30km/h se bes ség kor lá to zás.

A biz ton sá gos köz le ke dés ér de ké ben, ké rem, a me gen ge dett
se bes ség gel szí ves ked je nek köz le ked ni!

SIMÓ GÁBORNÉ 2

SZÜKSÉG VAN FEKVÔRENDÔRRE?

RENDÔRSÉGI HÍREK
Sajnos az április és a május sem telt el esemény nélkül a Pilisi
Rendôrôrs illetékességi területén. Az alábbiakban konkrét ügyekrôl
és az azokat követô intézkedésekrôl szeretnék számot adni.

n A já ró ke lôk egy föl dön fek vô fér fi hoz hív -
ták a pi li si rend ôrö ket 2016. má jus 6-án
az éj sza kai órák ban. A rend ôr sé gen egy ál -
lam pol gár tett be je len tést, amely sze rint
Nyár egy há za egyik ut cá já ban egy fér fi a föl -
dön fek ve ki a bál. A hely szín re ki ér ke zô
jár ôr in téz ke dés alá von ta a fér fit. Ki de rült,
hogy az idôs fér fi szív be teg, rosszul lett,
ele sett, ezért ki a bált se gít sé gért. A rend ôr
azon nal or vo si se gít sé get kért, majd a
men tôk a fér fit kór ház ba szál lí tot ták.

n Kö rö zött sze mé lyek el fo gá sa: a pi li si kör -
ze ti meg bí zot tak és a szol gá lat ban lé vô já-
r ôrök meg je len tek Pi lis egyik ut cá já ban, ahol
a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján két kö -
rö zött sze mély buj kált a ha tó ság elôl. Át vizs -
gál tuk a csa lá di há zat, va la mint egy la kat tal
– kí vül rôl – le zárt mel lék épü let. A pi li si rend ô-
rök a mel lék épü let ben el fog ták R. Jó zsef
(30) pi li si la kost, aki el len a Mo no ri Rend ôr -
ka pi tány ság két kü lön bö zô bûn cse lek mény
mi att adott ki el fo ga tó pa ran csot. R. Jó zse -
fet, a to váb bi in téz ke dé sek meg té te le cél já -
ból, a rend ôrök elô ál lí tot ták. 

n A pi li si rend ôr jár ôr már ci us 21-én, a dél -
utá ni órák ban, az egyik ut cá ban tet ten ért
há rom pi li si la kost, akik az egyik la kat lan

ház ba ab lak be tö rés mód sze ré vel be ha tol -
tak és vil lany boj lert, csap te le pe ket, mos -
dó kagy lót és egyéb vas anya go kat tu laj do -
ní tot tak el. Az in téz ke dés so rán a rend ôrök
el fog ták R. Ta más 26 éves, K. Já nos 20
éves és I. Mi hály 21 pi li si la ko so kat, majd
elô ál lí tá sukat kö ve tô en gya nú sí tott ként
hall gat ták ki ôket. A bün te tô el já rást – sza -
bad lá bon ha gyá suk mel lett – a Pi li si Ren-
d ôr ôrs foly tat ja le ve lük szem ben.

n A Pi li si Rend ôr ôrs is részt vett má jus
28-án a Vá ro si Gyer mek na pon. Köz re mû -
kö dé sünk a cél kö zön ség kö ré ben egyön te -
tû el is me rést ara tott: a gye re kek meg is -
mer ked tek a fel sze re lé se ink kel, a szol gá-
la ti gép ko csi val, rá adá sul egy pro fi ku tyás
be mu ta tó val is ked ves ked tünk a sport pá -
lyá ra el lá to ga tók nak.

n A nyár be kö szön té vel a kö zú ti for ga lom is
meg nô, ezért eb ben az idô szak ban kü lö nö -
sen fi gyel me sen kell köz le ked ni! For dít-
sa nak fi gyel met a ke rék pár és a ro bo gó

át vizs gá lá sá ra, mû sza ki ál la po tá nak el le -
nôr zé sé re, a szük sé ges pó tal kat ré szek be -
szer zé sé re! A meg fe le lô ki vi lá gí tás nél kü -
löz he tet len min den ol dal ról (el sô-hát só lám-
pa és fény vissza ve rô priz ma, el sô kül lôn

fény vissza ve rô priz ma, hát só lám pa). Élénk
szí nû öl tö zék ben és meg fe le lô vé dô fel sze -
re lés sel so kat te he tünk a bal ese tek meg -
elô zé sé ért. A mo tor ke rék pár ra, ro bo gó ra,
ke rék pár ra vo nat ko zó köz le ke dé si sza bá -
lyok is me re te el en ged he tet len a biz ton sá -
gos köz le ke dés hez!

Fon tos, hogy ha té kony bûn meg elô zés re
csak kö zö sen va gyunk ké pe sek, úgy hogy
Önök is te gye nek meg min den ma guk tól
tel he tôt an nak ér de ké ben, hogy ne vál ja -
nak bûn cse lek mény ál do za tá vá. Se gít sék
az idôs ál lam pol gá ro kat, és le gye nek fi gye -
lem mel a gye re kek re is! 

n A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse -
lek mény ész le lé se ese tén ké rem Önö -
ket, hogy bár mely idô pont ban hív ják a
„jár ôr mo bilt” a 06-20/771-0411 mo -
bil te le fon szá mon vagy mun ka i dô ben a
Pi li si Rend ôr ôr söt a 06-29/498-128-as
szá mon.
To váb bi le he tô ség ként a Mo no ri Rend ôr -
ka pi tány sá got a 06-29/410-726, il let ve
a 107-es, 112-es köz pon ti se gély hí -
vó te le fon szá mok va la me lyi két. 

n Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott ja, Kiss
Zol tán r. fô tör zsôr mes ter. Te le fon -
szá ma: 06/20-412-2490. Fog adóó rát
min den hó nap el sô csü tör tö kén 14:00
és 16:00 kö zött tart a rend ôr ôrs épü le -
té ben.

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr ôr nagy 
a Pi lisi Ren dô rôrs pa rancs no ka

A
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VÁROSI GYERMEKNAP PILISEN
Ezúton is köszönjük a sok-sok programot, mûsort, bemutatót a szervezésben részt vevô

intézményeinknek, kluboknak, egyesületeknek, egyházaknak, civil szervezeteinknek, támogatóinknak:
Barátság Nyugdíjas Klub

Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Pilisi Tagintézménye
Csilló Lovas Egyesület

Duchaj Károly
Gubányi Károly Általános
Iskola; Óvoda; Bölcsôde

Jenci Hús Kft.

Kálmán Bringa
Kármán József 

Közösségi Ház és Könyvtár
Kiút Egyesület

KÖSZ
Magyar Pünkösdi Egyház

MATASZ
MSZP Pilisi Szervezete

Pilisi Petôfi Vadásztársaság

Pilisi Polgárôr 
Egyesület

Pilisi Rendôrôrs
Pilisi Sport Egyesület

Pilisi Sütô Kft.
Pilisi Vállalkozások 

Egyesülete
Pilisi Zenész Egyesület 
és Mazsorett Csoport

Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

Római Katolikus Egyház
Szent László Hadosztály
Honvéd Hagyományôrzô

Egyesület
Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat
TS Gastro Kft.

Felelôs kiadó: Tóthné Mátrai Edit • Szerkesztô: Simó Gáborné
Olvasószerkesztô: Szira Péter • Tervezôszerkesztô: Princz Mihály
E-mail: pilisihirnok@gmail.com • Nyomda: Pressman Bt., Dabas 
Engedélyszám: ISSN 2062-851X, ISSN 2062-8668
A lap ban meg je le nô cik kek, fo tók, gra fi kák és hir de té sek má sod -
köz lé se ki zá ró lag a szer kesz tô ség en ged élyé vel tör tén het.

Kiadó: Pilis Város Önkormányzata
Megjelenik: kéthavonta, 3500 példányszámban

A2 Stúdió Kft., 2721 Pilis, Luther tér 14. (bejárat a piac utcájáról)
Nyelvi képzések: Rizmajer Andrea, tel.: 06 20 452 2232
Természetbúvár tábor: Zsadányi Ágnes, tel.: 06 20 990 9919 
E-mail: oktatas@a2studio.hu • tabor@a2studio.hu

ANGOL – NÉMET NAPKÖZIS NYELVI TÁBOROK
• Tábori idôpontok: 2016. július 4-8.//július 18-22.//augusztus 1-5. (H-P)
• Tábor díja: 30.000 Ft/fô. – Elôleg: 5000,- Ft/fô – Részletfizetési lehetôség
• Két fô együttes jelentkezése esetén 5000 Ft kedvezményt biztosítunk!
• Napi 3-szori étkezés, készségfejlesztô beszéd centrikus nyelvi órák 

anyanyelvi tanárokkal is, fagyizás, lovas programok, csigafarm látogatás,
kirándulás és egyéb programok

AMATÔR TERÉSZETBÚVÁR NAPKÖZIS TÁBOROK
• Tábori idôpontok: 2016. július 11-15.//július 25-29.//augusztus 8-12. (H-P)
• Tábor díja: 25.000 Ft/fô. – Elôleg: 5000,- Ft/fô – Részletfizetési lehetôség 
• Napi 3-szori étkezés, kirándulások, vadállatok, vízi-, és egyéb állatok 

megismerése, kézmûves foglalkozások, játékok, vetélkedôk, fagyizás,
fürdôzés és egyéb programok

100 ÓRÁS INTENZÍV ANGOL & NÉMET NYELVTANFOLYAMOK
• 100 óra 5 hét alatt heti 5 nap napi 4x45 perc
• Kezdés: Július elején jelentkezôk számától függôen
• Tanfolyam díja: 50.000,- Ft
• Részletfizetés lehetséges. Elôzetes regisztráció szükséges. 

Regisztráció: 5000,- Ft/fô elôleg 

ANGOL & NÉMET NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM
• Tanfolyamkezdés: 2016. július elsô hete
• A 60 órás képzés díja 42.000 Ft/fô. – Részletfizetési lehetôség

ANGOL & NÉMET KEZDÔ NYELVTANFOLYAMOK
• 60 órás nyelvtanfolyam – Hétköznapi és hétvégi idôpontokban 
• Tanfolyam kezdés: Folyamatosan minden hónapban jelentkezôktôl függôen     
• Tanfolyam díja: 42.000,- Ft. Elôzetes regisztráció szükséges. 

Elôleg: 5000,- Ft/fô  

NYELVI KÉPZÉSEINKEN ANYANYELVI TANÁRAINK IS RÉSZT VESZNEK ! 

FORDÍTÁS & TOLMÁCSOLÁS
önéletrajz, kísérô levél, pályázati anyagok készítése, szakmai anyagok, 

üzleti és marketing tervek készítése
munkavállalási, állampolgársági papírokkal kapcsolatos ügyintézés, tanácsadás,

egyéb hivatalos idegen nyelvi ügyintézés (telefon, levél, e-mail) tárgyalások,
üzleti megbeszélések tolmácsolása angol és német nyelven.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerôse, hozzátartozója 

jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát 
az alábbi elérhetôségeken.

Alapítványunk húsz éve biztosít ingyenes 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért

pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!




