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Év végi köszöntô „Ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, 
hanem a szívekben legyen karácsony!” 

(Szilágyi Domokos)
s mét el telt egy esz ten dô, 
el ér ke zett az év leg szebb 

ün ne pe, amit min den ki nagy 
iz ga lom mal vár. A vá ros ban 
ki gyúl tak az ün ne pi fé nyek, 
a Pe tô fi park ban tar tott 
prog ra mok han gu la ta kel le mes
kör nye ze tet biz to sít a kö zös ség
össze fo gá sá ra, ba rát sá gok 
fel me le gí té sé re, va la mint új 
is me ret sé gek meg kö té sé re. 
Az ün nep hez kö ze led ve egy re
töb bet gon do lunk sze ret te ink re,
és ar ra, ho gyan tud nánk még
kel le me seb bé ten ni szá muk ra 
a ka rá csony ün ne pét.

Az ün nep min den év ben ki csit más, hi szen a kö rü löt tünk 
fo lya ma to san vál to zó vi lág új fel ada tok elé ál lít min ket, 
ezál tal új fel is me ré sek, gon do la tok éb red nek ben nünk. 
Hét köz nap ja ink ban sok szor meg fe led ke zünk sze ret te ink rôl,
mo no ton mó don tesszük a dol gun kat. Ka rá csony ün ne pé hez
kö ze led ve min dezt ki csit las sab ban, ün nep élye sebb han gu-
 lat ban tesszük, fel dí szít jük kör nye ze tün ket, több ször gyúj tunk
gyer tyát. Ké szek va gyunk oda fi gyel ni ba rá ta ink ra, szom szé -
da ink ra, fel ajánl juk se gít sé gün ket, könnyeb ben ado má nyo -
zunk, gon dol va azok ra, akik sze gé nyebb kör nye zet ben ün ne -
pel nek. Az ad ven ti vá ra ko zás idô sza ká ban az össze tar to zás, 
a sze re tet ér zé se töl ti be szí vün ket, rég nem lá tott is me rô sök,
ro ko nok ta lál nak egy más ra. Az em be rek fél re te szik sé rel me i -
ket és meg bé kél nek egy más sal, hi szen ha egy ki csit nyu god -
tab ban, po zi tí vab ban gon dol ko dunk, ak kor kör nye ze tünk 
is bé ké sebb, har mo ni ku sabb lesz. Eh hez sok tü re lem re és 
sze re tet re van szük ség. 

Év vé ge kö ze led té vel át gon dol juk cse le ke de te in ket, el gon-
 dol ko dunk azon, hogy a kö vet ke zô évet ho gyan te het nénk
ered mé nye seb bé, tar tal ma sab bá mind ma gunk, mind pe dig
csa lád tag ja ink szá má ra.

Kí vá nom min den ki nek, hogy az ün nep bé ké ben, 
sze re tet ben tel jen! Ez a bé ke, sze re tet ad jon új 
len dü le tet, sok erôt az új év kez de té hez, új cé lok 
meg va ló sí tá sá hoz. 

Úgy hi szem, hogy a mö göt tünk ha gyott év is ki sebb-
na gyobb, de ma ra dan dó vál to zá so kat, új fel is me ré se ket,
új fel ada to kat ho zott min dannyi unk nak. Fo lya ma to san
igye kez tem a le he tô sé ge ket ki hasz nál ni, és a fel ada tok
ne héz sé ge és so ka sá ga el len ére meggyô zô dé sem, hogy
te le pü lé sünk egy si ke res évet tud hat ma ga mö gött.

Nagy meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy egy olyan te le -
pü lés pol gár mes te re le he tek, ahol a kö zös ség egy mást

se gít ve, össze fog va épí ti, for mál ja a vá rost.

Kö szö nöm a kép vi se lô-tes tü let tag ja i nak, a pol gár mes te ri 
hi va tal, va la mint a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. dol go zó i nak 
az egész éves mun ká ju kat, se gí tô köz re mû kö dé sü ket a vá ros
min den na pi gond ja i nak meg ol dá sá ban.

Kö szö nöm az óvoda, iskola, intézmények, nyug dí jask lu bok,
egye sü le tek, ci vil szer ve ze tek ál do za tos mun ká ját, a vá ro si
élet ben va ló akt ív rész vé telt.

Kü lön kö szö net il le ti azo kat a tá mo ga tó in kat, akik a ren -
dez vé nye ink szín vo na las ki vi te le zé sé hez ado má nya ik kal 
hoz zá já rul tak.

Kü lön kö szö ne tet mon dok az ad ven ti va sár na po kon ado-
 má nyo zók nak, akik tar tós élel mi sze rek kel, ter mé nyek kel, 
ci pô do bo zok ba cso ma golt aján dé kok kal se gí te nek a 
rá szo rul ta kon!

Pi lis vá ros min den ked ves la kó já nak ál dott, bé kés ka rá csonyt,
egész ség ben, ered mé nyek ben gaz dag bol dog, új esz ten dôt
kí vá nok!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

I

Pogácsás Tibor ünnepi jókívánságai
Az év vé gé hez kö ze led ve mind annyi an szá mot ve tünk az el múlt esz ten dô tör té né se i vel. 

Ahogy egyé ni éle tün ket át gon dol juk, úgy szû kebb kör nye ze tünk, te le pü lé sünk gond jai 
és me gol dott prob lé mái, kö zös si ke re ink is eszünk be jut nak. Öröm mel tölt el, hogy 
Pi lis vá ros idén is si ke res évet zárt, a te le pü lés fej lô dé se biz to sí tott és fo lya ma tos volt.

A tér ség or szág gyû lé si kép vi se lô je ként az új esz ten dô ben is min den le he tô sé gem mel 
se gí te ni fo gom a to váb bi elô re hal adást, és bí zom ben ne, hogy együtt még több jót tu dunk
ten ni te le pü lé sü kért.

Pi lis vá ros min den la kó já nak ál dott, sze re tet tel jes, bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket és 
ered mé nyek ben gaz dag, bol dog új esz ten dôt kí vá nok! 

PO GÁ CSÁS TI BOR 2 or szág gyû lé si kép vi se lô, Ön kor mány za ti Ál lam tit kár
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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI PÁLYÁZATAI

na pi ren dek kö zül el sô ként Pi lis köz biz ton sá gi hely ze té rôl
adott tá jé koz ta tót Za ho recz Sán dor, a mo no ri rend ôr ka pi -

tány ság ve ze tô je és Ke re pesz ki Fe renc, a pi li si rend ôr ôrs ôrs pa -
rancs no ka. Szá mos kér dés hang zott el a rend ôrök mun ká já val
kap cso lat ban, me lyek re a ka pi tány úr rész le tes, min den igényt ki -
elé gí tô vá la szo kat adott. Ugyan ak kor nem gyôz te hang sú lyoz ni,
hogy a rend ôr ség, bár in téz ke dés re kész, nem tud min dig min -
den ütt ott len ni. Te hát fon tos nak tart ja az ál lam pol gá rok kal tör -
té nô együtt mû kö dést. Min den be je len tést és te le fon hí vást ko mo -
lyan vesz nek, és erô ik hez mér ten igye kez nek gyor san meg ol dást
is ta lál ni a la kos sá gi be je len té sek re. A rend ôr sé gi be szá mo lót kö -
ve tô en az ön kor mány zat me zô ôrei, il let ve köz te rü let-fel ügye lôi is
szá mot ad tak mun ká juk ról. 

A kö vet ke zô na pi rend hez egy meg hí vott, kül sô sza kér tô is hoz zá -
szólt. Az ön kor mány za ti tu laj do nú és ke ze lé sû utak ál la gá ról és ja -
ví tá sá ról szól tak a fel ve té sek, me lyek ki zá ró lag csak kül te rü le ti
utak ál la gá nak rom lá sá ról szól tak. Si mó Gá bor né pol gár mes ter el -
mond ta, hogy az ön kor mány zat pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni a kül -
te rü le ti utak ál la gá nak ja ví tá sá hoz szük sé ges mun ká la tok ra. A pá -
lyá zat tal meg sze rez he tô pénz ma xi mu ma száz mil lió fo rint, de va -
ló szí nû sít he tô en jó val ke ve sebb jut majd, hi szen szin te min den ön -
kor mány zat ugya nab ból az alap ból kap. Eb bôl kö vet ke zô en va ló -

KÖZMEGHALLGATÁS
Pilis város önkormányzatának Képviselô-
testülete évi második közmeghallgatását tartot-
ta 2016. november 24-én az önkormányzat
dísztermében. Az eseményen a képviselôkön és
a meghívott vendégeken kívül körülbelül
negyven pilisi lakos jelent meg. Ismerôs arcok
köszöntek vissza, mint az elôzô közmeghall-
gatások alkalmával is. A külterület képviseltette
magát, míg belterületrôl érdeklôdô lakos csak
elvétve akadt. 

szí nû sít he tô az is, hogy az el nyert pénz nem lesz elég min den
mun ka el vég zé sé re. A meg hí vott sza kér tô el mond ta, hogy a kül te -
rü le ti utak je len tôs ál lag ja vu lá sa ak kor ér he tô el, ha a ke rí té sek ha -
tár von alá nak ren de zé sét kö ve tô en a sta bi li zált út fe lü let rôl a ví zel -
ve ze tés – ahol le het sé ges, szik kasz tó árok ba, má sutt pe dig az út
men ti in gat la nok ra – biz to sí tott lesz. Ma gá ról a mun ká la tok ról is
rész le tes tá jé koz ta tót kap tak a meg je len tek, mely összes sé gé ben
ar ról is szólt, hogy út tük röt kell ki ala kí ta ni, a ré gi ta lajt leg alább fél
mé ter mé lyen el kell tá vo lí ta ni, és szi lárd, meg fe le lô mi nô sé gû töl -
tô a nyag al kal ma zá sá val kell út ala pot ké szí te ni.

Ez után rö vid be szá mo lót hall gat hat tak meg az ér dek lô dôk a Szo -
ci ál is Cso port és az Adó ügyi Cso port mun ká já ról, il let ve az adó -
zá si mo rál ról. Az iro da ve ze tô je tá jé koz tat ta a meg je len te ket,
hogy kom mu ná lis adó ból a ki ve tett össze gek hez ké pest bel te rü -
le ten 5%-os, a kül te rü le ten 70%-os hát ra lék mu tat ko zik: ilyen
arány ban nem fi zet nek vagy csak ké se del me sen fi ze tik az adót. 

Az utol só na pi rend kap csán in du la tok tól és han gos vi ták tól sem
volt men tes a köz meg hall ga tás. Len gyel Zol tán al pol gár mes ter pró -
bált tá jé koz ta tót ad ni a né hai Cser nai Pál ha gya té ká nak fel hasz ná -
lá sá ról, il let ve az az zal kap cso la tos ter hek rôl, me lyek közös sé gi
ház, sport csar nok és két lab da rú gó-pá lya épí té sét he lyez ték ki lá -
tás ba. A kép vi se lôk is me gosz tot tak vol tak a kér dés ben. Töb ben
hi á nyol ták, hogy nem ren del kez nek konk rét in for má ci ó val a be ru -
há zás ról, és hogy a be ke rü lé si költ sé gek szám sze rû alá tá masz tá sa
sem tör tént még meg a meg fe le lô do ku men tu mok kal. Al pol gár -
mes ter úr vá la szá ban ki fej tet te, hogy a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet -
ség írá sos dön té sé nek kéz hez vé te lét kö ve tô en tel jes kö rû tá jé koz -
ta tást ad a meg va ló sí tás pénz ügyi le he tô sé ge i rôl és üte me zé se i rôl,
ad dig azon ban meg fe le lô for rá sok hí ján nem cél sze rû a je len leg
ren del ke zés re ál ló mû sza ki do ku men tá ci ót – mely egyéb ként a
kép vi se lôk ren del ke zé sé re áll – gór csô alá ven ni.

A köz meg hall ga tás né hány szem élyes érin tett sé gû la kos sá gi kér -
dés sel és az azok ra adott vá la szok kal, 22:20-kor zá rult.

DR. SZA BÓ GYÖRGY 2 jegy zô

Pályázat neve Pályázatot kiíró szerv Pályázat témája Pályázat Pályázat Elnyert Megjegyzés
összege intenzitása támogatás

2006/2015 (XII.29) Belügyminisztérium Pilis város feladatainak támogatása – csarnoktervezés 10 000 000    100% 10 000 000
Korm. Határozat megvalósítása érdekében nyújtott támogatás
KEHOP - 5.2.9 - Nemzeti Fejlesztési „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 68 250 802    100% folyamatban Gubányi K Ált. Isk. 
16-2016-00081 Minisztérium régió települési önkormányzatai számára” Széchenyi u. 28.
KEHOP - 5.2.9 - Nemzeti Fejlesztési „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 92 213 810    100% folyamatban Gubányi K Ált. Isk. 
16-2016-00081 Minisztérium régió települési önkormányzatai számára” Kossuth u. 30.
KEHOP - 5.2.9 - 16- Nemzeti Fejlesztési „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 89 423 024 100% folyamatban Gubányi K Ált. Isk. 
2016-00081 Minisztérium régió települési önkormányzatai számára” Szabadság tér 1.
KEHOP - 5.2.9 - 16- Nemzeti Fejlesztési „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 25 743 872    100% visszavont Gubányi K Ált. Isk. 
2016-00081 Minisztérium régió települési önkormányzatai számára” Széchenyi u. 26.
VEKOP 6.1.1-15-PT1- Nemzetgazdasági „Kisgyermeket nevelô szülôk 81 933 022    100% folyamatban Pilisi Játékország   
2016-00030 Minisztérium munkavállalási aktivitásának növelése” Óvoda, Attila u.
VEKOP 6.1.1-15-PT1- Nemzetgazdasági „Kisgyermeket nevelô szülôk 130 919 852    100% folyamatban Pilisi Játékország   
2016-00030 Minisztérium munkavállalási aktivitásának növelése” Óvoda, Kávai u.

2015 évi C tv 3. mell. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 20 000 000    68% nem támogatott Pilis, Dózsa Gy út 33.
Emberi Erôforrások Közmûvelôdési érdekeltségnövelô 568 000    60% 325 000    Pilis 

Minisztériuma támogatás Dózsa Gy út 2.
Emberi Erôforrások Települési önkormányzatok könyvtári 1 077 229    1 077 229    Könyvtár

Minisztériuma célú érdekeltségnövelô támogatása
KKETTKK-56P-04 jelû Közép- és Kelet-európai 
„Sinkovics Imre” Történelem és Kutatásért Emlékezzünk az 56-os forradalom eseményeire 458 158    100% 458 158    Könyvtár 56-os
pályázat Közalapítvány 56-os Intézet

A
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A képviselô-testület munkájáról

ADÓ CSÖK KE NÉS!
isz telt pi li si La ko sok! A vá ros ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te ok tó ber 26-i
ülé sén adó mér sék lés rôl dön tött. 

A kom mu ná lis adó 2017. ja nu ár 1-jé tôl a bel te rü le ten in gat lan tu laj don jo gá val vagy
bér le ti jo gá val bí ró adó zók éves adó ja 16.000 Ft lett. 

A zárt ker ti in gat lan tu laj do no sa i nak, bér lô i nek adó ja jö vô re 14.000 Ft mér sék lô dik. 

Az épít mé nya dót az aláb bi ak sze rint kell majd meg fi zet ni: 
– 0-40 m2 hasz nos alap te rü let ese tén 17.000 Ft
– 41-1000 m2-ig 400 Ft/m2;
– 1001-6000 m2-ig 300 Ft/m2; 
– 6.001 m2 fel ett 100 Ft/m2

Amennyi ben az adó két egyen lô összeg ben (már ci us 15-ig és szep tem ber 15-ig)
tör té nô ki e gyen lí té se ne héz sé get okoz, kér jük, ke res sék fel az adó ügyi iro dát
an nak ér de ké ben, hogy a rész let fi ze tés le he tô sé ge it meg is mer jék. Az adó cso port
mun ka tár sai min den ki nek kész ség gel se gí te nek – a jog sza bály ad ta le he tô sé ge ket
fi gye lem be vé ve.

ADÓ CSO PORT 2

A no vem ber 23-án meg tar tott kép vi se lô-
tes tü le ti ülés az aláb bi dön té se ket hoz ta: 
el fo gad ták a két 100 szá za lék ban ön kor -
mány za ti tu laj do nú Kft. – a Ger je-For rás
Nonp ro fit Kft. és a Pi li si Vá ros üze mel te tô
Kft. – III. ne gye dé ves be szá mo ló ját, va la -
mint meg tár gyal ták a vá ros és in téz mé nyei
2017. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ját.
A koncepcióhoz kap cso ló dóan az aláb bi
irány el ve ket tar tal ma zó ha tá ro za tot fo gad -
ták el: 

1. A Kép vi se lô-tes tü let az ön kor mány zat
2017. évi költ ség ve té si kon cep ci ó já ra tett
ja vas la tát el fo gad ta, s azt a 2017. évi
költ ség ve tés ki in du lá si alap já nak te kin ti.

2. A Kép vi se lô-tes tü let el sôd le ges cél ként
je lö li meg:
a) Az ön kor mány zat mû kö dô ké pes sé gé -
nek meg ôr zé sét, a szük sé ges sze mé lyi
és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sát;
b) a költ ség ve té si egyen súly meg tar tá sát;
c) a fej lesz té sek meg va ló sí tá sát az el -
nyert pá lyá za ti tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá val.

3. A Kép vi se lô-tes tü let a mû kö dô ké pes ség
me gôr zé sé nek és a költ ség ve té si egyen -
súly meg tar tá sá nak ér de ké ben szük sé -
ges nek tart ja, hogy:
a) az ál la mi, mû kö dé si cé lú tá mo ga tá -
sok össze ge a Ma gyar Ál lam kincs tár tá -
jé koz ta tá sa alap ján, il let ve a 2017. évi
köz pon ti költ ség ve té si tör vény fel adat fi -
nan szí ro zá si el vei alap ján ter vez he tô;
b) a mû kö dé si be vé te lek ter ve zé se a ha -
tá lyos bér le ti dí ja kon ala pul jon;
c) a mû kö dé si cél ra át vett pén zesz kö zök
elô irány za tá nak ter ve zé se kor fi gye lem be
kell ven ni az OEP ha tá lyos szer zô dé se i -
ben rög zí tet te ket;
d) a fel hal mo zá si cél ra át vett pén zesz -
kö zök kö zött kell szám ba ven ni a 2016-
os szin ten a szenny víz és víz ér de kelt sé -
gi hoz zá já ru lás la kos sá gi be fi ze té se it; 
e) hi tel igény be vé te le nem ter vez he tô.

4. A Kép vi se lô-tes tü let a ki adá si elô irány za -
tok ter ve zé se so rán fon tos nak tart ja, hogy:
a) a kö zal kal ma zot tak és a köz tiszt vi se -
lôk a sze mé lyi jut ta tá sa i nak ter ve zé se
so rán a köz pon ti jog sza bá lyok il let mény -
re és kö zal kal ma zot ti bér táb lá ra, pe da -
gó gus-élet pá lya mo dell re, va la mint a he -
lyi jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni, és meg kell vizs gál -
ni a Pol gár mes te ri Hi va tal nál al kal ma zott
bé rek 10 szá za lék kal tör té nô nö ve lé sét.

1. b) a vá laszt ha tó bé ren kí vü li jut ta tá sok
rend sze rét – az új tör vé nyi sza bá lyo zás -
sal össz hang ban – úgy kell ki dol goz ni,

hogy az ön kor mány zat tal és an nak költ -
ség ve té si szer ve i vel jog vi szony ban ál ló
köz tiszt vi se lôk, kö zal kal ma zot tak és
mun ka vál la lók jut ta tá sai 2016-hoz vi -
szo nyít va ne csök ken je nek.
c) a mun ka adót ter he lô já ru lé kok és
szo ci ál is hoz zá já ru lá si adó ter va da ta
nyújt son fe de ze tet a sze mé lyi jut ta tá sok
kö zött ter ve zett ki adá sok adó- és já ru -
lék von za tá ra. 

5. Az ön kor mány zat 2017. évi en ged élye -
zett lét szám ke re té nek ter ve zé se a
2016. évi zá ró lét szám hoz iga zod jon,
azon túl ál lás hely és hoz zá kap cso ló dó
bé re lem Kép vi se lô-tes tü le ti dön té sen
ala pul va ter vez he tô.

6. A fe lú jí tá si, kar ban tar tá si igé nyek fel mé -
ré sét szük sé ges el vé gez ni, a kü lön bö zô
mun kák ra pri o ri tá si sor ren det fel ál lí ta ni.

7. A tar ta lé kok ter ve zé se so rán ál ta lá nos
tar ta lé kot a ki adá si elô irány za tok mi ni -
mum 2 szá za lé kos ér té ké nek fi gye lem -
be vé te lé vel, cél tar ta lé kot a le he tô sé gek
ke re te in be lül kell biz to sí ta ni.

8. A Kép vi se lô-tes tü let uta sít ja a pol gár -
mes tert, hogy a ha tá ro zat alap ján az ön -
kor mány zat 2017. évi költ ség ve té sé nek
össze ál lí tá sá ról, a költ ség ve té si ren de let
ter ve ze té nek el ké szí té sé rôl ha tár idô re
gon dos kod jon.

Dön tött a Kép vi se lô-tes tü let a vá ros és a
fenn tar tá sá ban ál ló he lyi ön kor mány za ti
költ ség ve té si szer vek bér ma rad vá nyá nak

fel hasz ná lá sá ról, va la mint a Ger je-For rás
Kft. és a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. bér ma -
rad vá nya fel hasz ná lá sá ról. 

A Kép vi se lô-tes tü let a pi ac fel ügye lôi meg -
bí zást 2017. de cem ber 31-ig meg hosz-
szab bí tot ta az zal a ki kö tés sel, hogy 2017
fo lya mán pá lyá zat ki írá sá ra ke rül sor.

Helpy Net Ve ze tôi In fo kom mu ni ká ci ós
Rend szer ki a la kí tá sá nak le he tô sé gé rôl is
tár gyalt a kép vi se lô-tes tü let, az zal, hogy a
Mo no ri Kis tér sé gi Tár su lás ke re te in be lül
foly ta tó dik az igény és a le he tô ség fel mé -
ré se.

Ön ál ló kép vi se lôi in dít vány ra dön tött a
kép vi se lô-tes tü lett egy dom bo rú tü kör ki -
he lye zé sé rôl a Ho mo ki Szôlô II. dû lô és a
Ha tár út sar kán. 

A tes tü let dön tött to váb bá a 2. fog or vo si
kör zet szét bon tá sá val kap cso la tos vál to zá -
sok ról. A tö re dék-pra xis ban az el lá tást dr.
Ne mes Ág nes fog szak or vos biz to sít ja, he -
lyet te sí tô fo gor vo sok: dr. Gál Jó zsef, dr. Ki -
rály At ti la, dr. Kó sa Éva és dr. Pu lai Mó ni ka.

2017. ja nu ár 1-jé tôl a ren de lé si idô az
aláb bi ak sze rint ala kul: 

2/1. pra xis: 2/2. pra xis:

hét fô: 13.15-19.15 7.45-12.45
kedd: 8.00-14.00
szer da: 13.15-19.15 7.45-12.45      
csü tör tök: 7.45-13.45 14.15-19.15
pén tek: 8.00-14.00

T
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A Pi li si Hír nök ben már több al ka lom mal fog -
lal koz tunk a la kos sá gi ker tek ben ta lál ha tó évi
500 köb mé ter nél ke ve sebb víz ki vé te lû ku tak
be je len té si kö te le zett sé gé vel.

i vel a jog sza bály a ha tás kö rök elosz tá sá nál nem
egy ér tel mû en fo gal maz, fel vet tük a kap cso la tot a

ka taszt ró fa vé de lem il le té ke se i vel, akik ar ról tá jé koz tat -
tak, hogy az ilyen ku tak min den eset ben be je len tés-kö -

te le sek, azon ban ez a be je len té si kö te le zett ség – és an -
nak el ma ra dá sá hoz kap cso ló dó eset le ges szank ci ók –
az 1996. jú li us 1-je és 2016. jú li us 1-je kö zött lé te sí tett
ku takkal kap cso lat ban áll fenn. Ki emelt, kü lö nös fi gye -
lem mel azon ku tak ra, ame lye ket adott eset ben il le gá li -
san össze kö töt tek a ve ze té kes ví zi köz mû-há ló zat tal, hi -
szen így az is elô for dul hat, hogy szél sô sé ges ese tek ben
az ivó víz há ló za tot vissza fer tô zik.

DR. SZA BÓ GYÖRGY 2 jegy zô

Tájékoztató a lakossági kutak bejelentésével kapcsolatban

Hulladékszállítás 2017 elsô negyedévében

z el múlt idô szak ban le hul lott nagy mennyi sé gû
csa pa dék mi att több dû lô több út sza ka szán

ha vá ria hely zet ala kult ki. En nek fel szá mo lá sa ér -
de ké ben a rend kí vü li tes tü le ti ülé sen meg sza va -
zott 100 köb mé ter töl tô a nyag meg ér ke zett.

A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. dol go zói el vé gez ték a
Ho mo ki szô lô II. dû lô gré de re zé sét, a na gyobb ká -
tyú kat med dô só der rel fel töl töt ték. 

A Ho mo ki szô lô I. dû lôt szin tén gré de rez tük, és a
ká tyú kat is fel töl töt tük. El sô ütem ben 12 köb mé -
ter 0-80-as da rált be tont, majd ezt kö ve tô en
med dô só dert hasz nál tunk a ki é ke lés re.

A két dû lô ben össze sen nagy já ból 60 köb mé ter med dô só dert te rí -
tet tünk szét és hen ge rel tünk le.

A Sza bad kai dû lôk ben de cem ber 5-én meg kez dô dött a nagy ká tyúk
fel töl té se, szin tén med dô só der rel. 

KÜL TE RÜ LE TI UTAK
Be szá mo ló a tél ele ji kar ban tar tás ról

A Ho mo ki szô lô I. és II. dû lô ben meg kez dett mun kák
foly ta tá sá hoz, va la mint a Ho mo ki szô lô III. dû lô út -
kar ban tar tá sá ra csak csa pa dék- és fagy men tes idô -
já rás ese tén ke rül het sor, hi szen a meg fa gyott föld
az eset le ges egyen ge tés és si mí tás so rán táb lák ban
sza kad fel. Az elô re jel zé sek sze rint vár ha tó an de -
cem ber 12-e után vá lik al kal mas sá az idô já rás az
út ja ví tás foly ta tá sá ra.

Né hány szó a sí kos ság-men te sí tés rôl:
A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. há rom mun ka gé pet ké -
szí tett fel az est le ges hó ta ka rí tás ra, il let ve a só szó -
rás ra. Be tá rol tunk 10 ton na út szó ró sót.

Fon tos tud ni va ló, hogy a hó el ta ka rí tás Pi lis bel te rü -
le tén kez dô dik (va sú tál lo más, óvo dák, is ko lák stb.). Így ér te lem sze -
rû en ké sôbb ér nek a mun ka gé pek a kül te rü let re, de a vá ros üze mel -
te tô min den hol a le he tô leg gyors ab ban igyek szik el vé gez ni a sí kos -
ság-men te sí tést. 

PI LI SI VÁ ROS ÜZE MEL TE TÔ KFT. 2

A kom mu ná lis hul la dék gyûj té se 2017-
ben vál to zat lan idô pon tok ban tör té nik.

A ve gyes cso ma go lá sú hul la dék szál lí -
tá sá nak idô pont jai 2017. ja nu ár 1-jé tôl
vál toz nak (I. negyedév):
I. KÖR ZET: 4-es fô út Nyár egy há za fe lô li ol -
dal, kül te rü let tel: min den hó nap har ma dik
kedd: ja nu ár 17.; feb ru ár 14.; már ci us 21.
II. KÖR ZET: 4-es fô út Ká va fe lé esô te rü let,
kül te rü let tel: min den hó nap har ma dik szer -
da: ja nu ár 18.; feb ru ár 15.; már ci us 22.
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.

Üveg gyûj tô-pon to kon 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
Eze ken a gyûj tô pon to kon más sze mét le ra -
ká sa ha tó sá gi lag ti los!

Ja nu ár ban a fe nyô fa-gyûj tés szom ba -
ton ként tör té nik:
I-II. kör zet: ja nu ár 7. és ja nu ár 21.
III-IV. kör zet: ja nu ár 14. és ja nu ár 28.
I. kör zet: va sút pá lya és a 4-es fô út 

kö zöt ti te rü let

II. kör zet: 4-es fô út Ká va fe lô li ol dal
III. kör zet: va sút pá lya Nyár egy há za 

fe lô li ol dal 
IV. kör zet: tel jes kül te rü let

A no vem be ri szál lí tás be fe jez te után az in -
gat lan-tu laj do no sok nál ma radt zöld hul la -
dé kot is ki le het he lyez ni, ki zá ró lag bi o ló gi -
a i lag le bom ló zsák ban!

A zöld hul la dék gyûj té se áp ri lis tól in dul, az
üte me zés rôl a ké sôb bi ek ben kü lön tá jé koz -
ta tó ké szül.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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Adócsoport munkájának bemutatása

A kvótanépszavazás következményeirôl
TÁJÉKOZTATÓ

A helyi adóztatást mint önkormányzati feladatot törvények és kor-
mányrendeltek, valamint egyéb jogszabályok keretei között kell
végezni, s végzi a Pilisi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja.

z adó cso port fe le lôs a he lyi szin ten sza bá -
lyo zott kér dé sek ben, így a Kép vi se lô-tes -

tü let adó zást érin tô ren de le te i nek al kal ma zá -
sá ért, be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért. 

A he lyi adó zást sza bá lyo zó ren de le tek:
– ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról

szó ló 29/2013. (XI.04.) szá mú ön kor mány -
za ti ren de let;

– az épít mé nya dó ról szó ló 28/2016. (XI.04.)
szá mú ön kor mány za ti ren de let;

– a he lyi ipa rû zé si adó ról szó ló 26/2015.
(XI.30.) szá mú ön kor mány za ti ren de let;

– a ta laj ter he lé si díj ról szó ló 24/2009. (VI -
II.05.) szá mú ön kor mány za ti ren de let;

– és az ide gen for gal mi adó ról szó ló 26/2007.
(X.03.) szá mú ön kor mány za ti ren de let.

Az adó cso port fel ada ta min den év ele jén az
elô zô év zá rá sa és nyi tá sa. Ez nem egy sze rû
fel adat. Itt min den adó nem ben meg kell vizs -
gál ni a be ér ke zett adók össze gét, elu ta lá suk
he lyét (van olyan adó nem, ami nem hely ben
ma rad, pl.: a gép jár mû adó 60%-a - ezt a köz -
pon ti költ ség ve tés ja vá ra kell elu tal ni), az uta -
lás egyéb tech ni kai ada ta it. Ezt kö ve ti a gép -
jár mû ada ta i nak fel dol go zá sa, me lyet a köz -
pon ti nyil ván tar tás bo csát ren del ke zé sünk re:
ez a gép jár mû vek adóz ta tá sá nak az alap ja. Ez
min den év ben vál to zó da rab szá mot mu tat,
idén meg ha lad ta a 4500-at. A cso port nak
csak eb ben az adó nem ben több mint 1600
ha tá ro za tot kell meg hoz nia. A köz pon ti nyil -

Po gá csás Ti bor or szág gyû lé si kép vi se lô, a
Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány za ti ál lam tit ká -
ra egy saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben is mer tet te
a kor mány ál lás pont ját a mig rá ci ó val kap cso -
la tos al kot mány mó do sí tás ról. 

i fej tet te, hogy a Vi seg rá di Né gyek na gyon mar kán san és ha tá -
ro zot tan fo gal maz zák meg azt az ál lás pont ju kat, hogy a mig rá -

ció or szá ga ink nak min den kép pen egy rossz fo lya mat, amit nem kí -
ván nak el fo gad ni és tá mo gat ni. A kor mány meggyô zô dé se, hogy ha
EU nem tud ja meg vé de ni sa ját ha tá ra it, ab ban az eset ben a schen -
ge ni egyez mény ér tel mét ve szí ti, és Eu ró pá ban új ra lét re jön nek a
hat árok. A nép sza va zá son több mint 3 mil lió 300 ezer em ber fe jez -
te ki azt a vé le mé nyét, hogy egye tért az zal, hogy Ma gyar or szág a
mig rá ci ót nem fo gad ja el. Ezért dön tött úgy a kor mány, hogy al kot -
mány mó do sí tást kez de mé nyez a té má ban, mely ben azt rög zí te né,

hogy tö me ges be te le pí tés az or szág ha tá ra in be lül re nem le het sé -
ges, il let ve ki zá ró lag a ma gyar Par la ment és a ma gyar em be rek jó -
vá ha gyá sá val tör tén het meg. 

A két har ma dos tör vényt a Fi desz-KDNP frak ció meg sza vaz ta, a
töb bi par la men ti párt azon ban nem tá mo gat ta a mó do sí tást. Eb -
bôl mi azt az éssze rû kö vet kez te tést von juk le, hogy az el len zé ki
frak ci ók na pi ak tu ál po li ti kai kér dés sé si lá nyí tot ták a mig rá ció-be -
ván dor lás kér dé sét, nem pe dig olyan nem ze ti ügy nek, mely min -
den ma gyar ál lam pol gárt, a gyer me ke in ket és az uno ká in kat is
érin te ni fog ja. A kor mány úgy gon dol ja, az al kot mány mó do sí tá -
sa nem na pi ak tu ál po li ti kai kér dés, ha nem a ma gyar nem zet jö -
vô jét meg ha tá ro zó té ma, ezért el ítél jük azo kat, akik az or szág jö -
vô jét ak tu ál po li ti kai ügyek mi att fél re tet ték. Po gá csás Ti bor meg-
gyô zô dé se sze rint a kor mány erô fe szí té sei vé gül meg hoz zák a
gyü möl csü ket, és a Vi seg rá di né gyek se gít sé gé vel a be te le pí té si
kvó tá kat meg tud juk aka dá lyoz ni.

ván tar tás min den hó nap ban meg kül di ré -
szünk re a ha vi vál to zá so kat – vé tel és for ga -
lom ból tör té nô ki vo nás. Ez to váb bi ha tá ro za -
to kat je lent min den hó nap ban, mely nek da -
rab szá ma a több szá zat is el ér he ti, s a ta pasz -
ta la tok sze rint el is éri.

A kom mu ná lis adót te kint ve az adó tár gyak
szá ma meg ha lad ja az 5700 da ra bot. Itt a vál -
to zá sok ese té ben szük sé ges ha tá ro za tot ké -
szí te ni, me lyet az adó zó be val lá sa alap ján kell
meg hoz ni. 

A vál lal ko zá so kat érin ti több sé gé ben a he lyi
ipa rû zé si adó. Eb ben az adó nem ben a be val -
lá sok fel dol go zá sa má jus, jú ni us, jú li us hó na -
pok ra esik, ugyan is má jus 31-éig kell a he lyi
ipa rû zé si adót be val la ni és egy ide jû leg meg fi -
zet ni. Idén ez kö zel 300 be val lás fel dol go zá -
sát je len tet te.

Mind a kom mu ná lis, mind az ipa rû zé si adót
te kint ve az év köz be ni vál to zá so kat fo lya ma to -
san, az adó zó ál tal tett be je len té sek alap ján
kell el vé gez ni. Min den be je len tés egy-egy kü -
lön ügy, me lyet nem le het egy sé ge sen ke zel -
ni, mind egyik egyé ni el bí rá lást igé nyel. 

A fent fel so rolt töb bi adó nem ese té ben a
be val lá sok fel dol go zá sa és hi ány pó tol ta tá sa
fo lya ma to san tör té nik, ezek is el érik a több
szá zas nagy ság ren det.

Az itt rész le te zett fel ada tok mel lett fo lya ma -
to san tar ta ni kell a kap cso la tot a fel ügye le ti
szer vek kel: Ma gyar Ál lam kincs tár, kor mány hi -
va tal stb. Tel je sí te ni kell az ál ta luk kért adat -
szol gál ta tá so kat ne gyed- és fél éven te, év vé -

gén, va la mint év köz ben. Ez most kü lö nö sen
ak tu á lis, ugyan is egy köz pon ti dön tés ér tel -
mé ben új adó zói nyil ván tar tás ra kell át áll ni,
ami ki fe je zet ten nagy mun kát igé nyel. 

To váb bi fel ada tunk a jog sza bály-vál to zá sok
kö ve té se, be il lesz té sük a na pi mun ká ba. 

Pár szót szól nék a vég re haj tás ról: Ma gyar -
or szág szin te min den te le pü lé se – így vá ro -
sunk is – szem be sül ni kény sze rül az adó zá si
mo rál csök ke né sé vel, ami el sô sor ban a gyor -
san vál to zó gaz da sá gi hely zet nek kö szön he tô.
En nek az is az ered mé nye, hogy a kint lé vô ség
nö vek szik. Jog sza bá lyi kö te le zett ség, hogy a
kint lé vô sé get az ön kor mány za ti adó ha tó ság
kí sér je fi gye lem mel, s tö re ked jen an nak csök -
ken té sé re. En nek több mód ja is van. Aki kér -
te, ré szé re en ged élyez tük az adó több rész let -
be li meg fi ze té sét, te kin tet tel anya gi hely ze té -
re, tö re ked ve ar ra, hogy az el ma ra dá sa csök -
ken jen.

2016. no vem ber 24-ig, az Adó cso port
6030 ügyi ra tot ke zelt.

Az ügy fél for ga lom ra jel lem zô, hogy év ele -
jén, ál ta lá ban már ci us ban ma gas, il let ve
ugya nez ta pasz tal ha tó au gusz tus utol só és
szep tem ber el sô he té ben is. Az év töb bi idô -
sza ká ban az ügy fél for ga lom ki e gyen sú lyo zott -
nak mond ha tó. 

Az Adó cso port min den mun ka tár sa ar ra tö -
rek szik, hogy a bi za lom mal hoz zánk for du ló
pi li si pol gá rok bár mi lyen adó fi ze tés sel kap -
cso la tos prob lé má já ra meg ol dást ta lál jon.
A vissza jel zé sek alap ján el mond ha tó, hogy az
adó cso port ki ma gas ló meg ér tés sel és tü re -
lem mel for dul az ügy fe lek fe lé.

SCHWE I ER NÉ JU HÁSZ KA TA LIN 2 al jegy zô
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zért tet tem köz zé ta vasszal egy fel hí -
vást, amely ben a ki emel ke dô tel je sít -

ményt el ért spor to lók je lö lé sét, je lent ke zé -
sét vár tuk. A várt nál saj nos ke ve sebb je lö -
lés ér ke zett, de a saj tó nak, va la mint a kö -
zös sé gi ol da lak nak kö szön he tô en si ke rült
fel ku tat ni a jobb nál-jobb ered mé nye ket
el ért ver seny zô ket. Kö zü lük vá lasz tot tam
ki 10 je löl tet a Pi lis Ki vá ló sá ga 2016. díj ra.
A Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter me zsú fo lá -
sig meg telt spor to lók kal, büsz ke csa lád ta -
gok kal, edzôk kel. A Pi li si Ze nész Egye sü -
let és a Ze ne is ko la nö ven dé kei elô adá suk -
kal ün ne pi han gu la tot va rá zsol tak, majd
kö szön tôm és kö szö net nyil vá ní tá som után
át ad tam az idén leg jobb nak ítélt spor to -
lók nak, edzôk nek, csa pa tok nak a dí ja kat.
Az ün ne pi han gu la tot emel ve min den év -
ben sze ret ném meg hív ni a leg jobb ered -
ményt el ért spor to ló szö vet sé gé nek, szak -
osz tá lyá nak ve ze tô jét. 

Se bes tyén Pé ter, a World Body bu il ding
and Physi que Sports szö vet ség el nö ke
meg tisz telt ben nün ket je len lé té vel, és
szem élye sen kö szön töt te ver seny zô jét,
mél tat ta ered mé nye it. A WBPF Hun gary
ala pí tói, Bu ra nits Il di kó és Se bes tyén Pé -
ter idén meg kap ta a vi lág szö vet ség leg -
ran go sabb ki tün te té sét. A szö vet ség szak -
mai ve ze tôi ugyan csak év ti ze dek óta a
sport ág ban és a spor tá gért te vé keny ke dô,
nem zet kö zi leg el is mert sze mé lyek.

A WBPF Hun gary büsz ke ver seny zô i re,
hi szen kö zü lük szá mos Eu ró pa- és vi lág -
baj nok ke rült ki, és már-már meg szo kott -
nak mond ha tó, hogy a ma gyar de le gá ció
a csa pat ver se nye ken min dig az élen vé -
gez. 2015-ben a bang ko ki 7. WBPF vi lág -
baj nok sá gon im már har ma dik al ka lom mal
sze rez te meg ha zánk a vi lág leg jobb nôi
csa pa tá nak já ró dí jat, de a je len leg zaj ló
vi lág ver se nyen is a ta bel la élén áll nak.

A WBPF Hun gary ver seny zôi fo lya ma to -
san sze re pel nek a ma gyar és a nem zet kö -
zi mé di á ban, így sze rez tem tu do mást Ki -
rály me zei Ti bor pi li si ver seny zô ered mé -
nyé rôl. 

A ta lál ko zó ra igye kez tem meg hív ni több
sport ág egyé ni és csa pat ver seny zô it, ama -
tô rö ket és pro fi kat egya ránt, edzô ket és
egye sü le te ket. (Fut ball, fut sal; lo vag lás –
díj ug ra tó, wes tern lo vag lás, ro deó; ke rék -
pár – eny hén ext rém ke rék pár, down hill,

Pilisi Sportolók Találkozója
2016. de cem ber 2-án ren dez tük meg a pi li si spor to lók ta lál ko zó -
ját. Ren ge teg ki vá ló pi li si ver seny zô ér el ki emel ke dô  si ke re ket
a ha zai sport élet ben, és mi még is ke ve set tu dunk ró luk. Pol gár -
mes ter ként fon tos nak tar tom, hogy a te le pü lé sün kön élô vagy
Pi li sen szü le tett spor to ló ink ered mé nye it vá ro sunk la kói is meg -
is mer jék, hogy si ke re ik ben mi is osz toz has sunk.

te rep ke rék pár , fu tás- te rep fu tás, kis ma ra -
ton, ma ra ton, vál tó; küz dôs port – kjo ku sin
ka ra te, kem pó; ver seny tánc; rit mi kus sport -
gim nasz ti ka; ví zi lab da; test épí tés; at lé ti ka;
íjá szat.) A re giszt rált részt ve vôk nek em lék -
lap pal ked ves ked tem, és va la mennyi ü ket
ar ra biz tat tam, hogy to vább ra is igye kez ze -
nek helyt áll ni ön ma gu kért – és per sze az
or szá gért is. Bí zom ben ne, hogy jö vô re so -
kuk kal ta lál ko zunk, hi szen ered mé nye ik
fel jo go sít ják ôket ar ra, hogy je lö lést kap ja -
nak Pi lis Ki vá ló sá ga polgármesteri díj ra.

Re mé lem, hogy a szü lôk, edzôk is lesz -
nek annyi ra büsz kék gyer me ke ik re, ta nít -
vá nya ik ra, hogy jog gal vár hat juk je lö lé se i -
ket a Pi lis Ki vá ló sá ga 2017. díj ra.

2016. ÉV BEN POL GÁR MES TE RI 
EL IS ME RÉST KA POTT SPOR TO LÓK:

TEST ÉPÍ TÉS
Ki rály me zei Ti bor – WBPF Bu da pes ten
meg ren de zett 7. Eu ró pa-baj nok sá gán fér fi
fel nôtt Sport Physi que 185 cm fel et ti ka te -
gó ri á já ban Eu ró pa-baj no ki cí met szer zett.

ÍJÁ SZAT
Fe ne si Vik tor – 2011-ben Eu ró pa-baj nok,
az óta szám ta lan or szá gos ver seny do bo -
gó ra állt, több arany ér met szer zett. A 2016
ok tó ber ben meg ren de zett or szá gos íjász -
ver se nyen va dász ka te gó ri á ban I. he lye -
zést ért el.

LO VASS PORT
Ná dor Márk – wes tern lo vag lás sport ág -
ban 14 éve sen há rom szo ros ma gyar baj -
nok. Ma gyar or szá gon a Tyuk szi Ro deó ál -
tal meg ho no sí tott bi ka ro deó leg fi a ta labb
sze rep lô je.
Gál Ba lázs Mi lán – 4 éve ver seny zô ként
in dul kez det ben díj lo vas, majd ügyes sé gi,
vé gül díj ug ra tó ver seny szá mok ban. 2016-
ban kez dô lo vas ka te gó ria me gyei baj nok
(II. he lye zet egyé ni és csa pat ver seny ben).

KÜZ DÔS PORT
Csi pák Já nos – ka ra te, Svájc, 2016. no -
vem ber 12., Eu ró pa-baj nok ság: Ka ta: 5.
hely; Ku mi te: U21, 78 kg, 3. hely; Ku mi te:
Se ni or, 75 kg, 5. hely
Il lés Ti bor – kjo ku sin ka ra te edzô, sen sei,
3 da nos mes ter. Ta nít vá nyai szám ta lan ha -
zai és nem zet kö zi ver se nyen ki vá ló ered -

ménnyel ver se nyez nek, kö zü lük pi li si ver -
seny zôk több al ka lom mal do bo gó ra áll -
tak, baj no ki cí met nyer tek.
Ma gyar Zol tán – kem pó edzô, a Pi li si
Sport egye sü let Kem po szak osz tá lya Ma -
gyar Zol tán sen sei ve ze té sé vel az ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val 2007 óta mû kö dik. 
Fô ként fi a ta lok ta ní tá sá val a jö vô ge ne rá -
ci ó ját ne ve li a kö zös sé gi ér ték ren dek be -
tar tá sá ra, egy más se gí té sé re, sa ját ma gunk
meg is me ré sé re. A Kem po-csa pat szá mos
tag ja ver se nye ken do bo gós he lye zé se ket
ért el. Zol tán nak kö szön he tô, hogy Pi li sen
évek óta meg ren de zik a pi li si Or szá gos
Kem pó-baj nok sá got.

VÍ ZI LAB DA
Csá ti Már ton – a Ceg lé di Vas utas Sport -
egye sü let tag ja, csa pa ta az or szá gos baj -
nok ság ban az 1. he lyen áll.

LAB DA RÚ GÁS
Pi li si Lab da rú gó Klub, U19: Pest me gyei
I. o., Ke le ti cso port, U19 2015/2016. baj nok -
csa pa ta, ve ze tô e dzô: Mik lós vá ri Já nos
Baj kó Ba lázs, Ba ráth Kris tóf, Czin kos Ti bor,
Dá vid Bál int, De ák Sán dor, Dom bai Dá vid,
Du chaj Vin ce, Föld vársz ki Ist ván, Gelb -
mann Ben ce, Gi la Zol tán, Kor sós Zol tán,
Ko tyinsz ki Ger gô, Ko vács Kris tóf, Ko va lik
Jó zsef, Kô hi di Kris tóf, La sán Bál int, Má té
Kris tóf, Nagy Sza bolcs, Pé ter Cson gor,
Szlú ka Ri chárd, Tur csek Zol tán

FU TÁS 
Fal ka Te am: Ba rá ti tár sas ág ból ala kult fu -
tó- és ter mé szet já ró klub tag jai szin te min -
den ha zai fu tó ver se nyen több ka te gó ri á -
ban ne vez nek, do bo gós he lyen vé gez nek.
Eu ró pai ver se nye ken is (pl. Tát rá ban a
Cho pok Sky Ma ra to non) részt vesz nek.
Min den va sár nap a Ká vai úton ta lál koz -
nak, va la mint vár ják az ér dek lô dô ket a ja -
nu ár el se jén szo ká sos bejg li-ége tô Fal ka-
ma ra ton ra.
A 2016-os év akt ív tag jai: Áb ra hám Lász ló,
Áb ra hám Lász ló né, Czom bos Ani kó,
Csá kány Do rottya, Csá kány Fru zsi na, Csá -
kány Re be ka, Ka li na Ani kó, Ka sa Ti bor,
Ké ri Bar na, Pá lin kás György, Práczky
Ká roly, Práczky né Ress Má ria, Sá rán Gá -
bor, Trom fos Tí mea, Ub ran ko vics Zsolt

Min den spor to ló nak kö szö nöm, hogy el -
fo gad ta meg hí vá so mat, gra tu lá lok az el ért
ered mé nyek hez, és to váb bi si ke res ver -
seny zést kí vá nok! 

Mind annyi uk nak szív bôl gra tu lá lok!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

A rendezvényrôl készített képes 
beszámolónkat megtekinthetik a

www.pilis.hu oldalon és a facebookon.
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PRIMA DÍJ

Óvodai hírek A KÖNYVTÁR ÉS A 
KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

VOSZ Bu da pes ti és Pest-me gyei Re gi o ná lis Szer ve ze te 2016. no -
vem ber 25-én 10. al ka lom mal ren dez te meg a re gi o ná lis Prí ma

dí já ta dó gá lát. A gá lá nak a gö döl lôi ki rá lyi kas tély adott ott hont, ahol
ha tan re gi o ná lis Prí ma-dí jat, ket ten pe dig re gi o ná lis Prí ma kü lön dí jat
ve he tték át.
E ren dez vény ke re té ben a vál lal ko zó kat is díj az ták. Tíz vál lal ko zó
ve het te át a 2016. évi re gi o ná lis Év Vál lal ko zó ja-dí jat. Öt vál lal ko zót
je lölt az el nök ség az Év Vál lal ko zó ja díj ra, ame lyet de cem ber 2-án,
a Vál lal ko zók Nap ján adták át.

Re gi o ná lis Prí ma-dí ja sok
Ma gyar nép mû vé szet és köz mû ve lô dés ka te gó ri á ban: Sa la mon Be á ta
Ma gyar ok ta tás ka te gó ri á ban: Toldy Má ria
Ma gyar ze ne mû vé szet ka te gó ri á ban: Hor váth Ká roly – Char lie
Ma gyar iro da lom ka te gó ri á ban: Ba ra nyi Fe renc
Ma gyar saj tó ka te gó ri á ban: Har sá nyi Le ven te
Ma gyar szín ház- és film mû vé szet ka te gó ri á ban: Ma dár Ve ro ni ka

Re gi o ná lis Prí ma-kü lön dí ja sok:
Ma gyar nép mû vé szet és köz mû ve lô dés ka te gó ri á ban: Bi ri nyi Jó zsef
Ma gyar tu do mány ka te gó ri á ban: dr. Schan da Ba lázs
Ba ra nyi Fe ren cet, Pi lis dísz pol gá rát, Kos suth- és Jó zsef At ti la-dí jas köl -
tôt Pi lis pol gár mes te re je löl te a díj ra, és ôt kér ték fel a díj át adá sá ra.

(For rás: VOSZ BPMRSZ Hír le vél 2016/48.)

A gyer mek tár sa i hoz, fel nôt tek hez, óvo dá hoz
kö tô dô vi szo nyát az egy üt tes él mé nyek ha tá -
roz zák meg. En nek tu da tá ban ala kít juk a gyer -
mek ér zel me it – kí ván csi sá got, fel fe de zést,
ak ti vi tást, si kert. Az óvo dai min den na pok te -
vé keny sé gei ki e gé szül nek a ha gyo mány ôr zés,
az ün nep vá rás pil la na ta i val.

o vem ber 7-11. kö zött meg ren dez tük a ha gyo má -
nyos Már ton-na pi té ma he tet. Eh hez a nap hoz kap -

cso ló dó te vé keny sé gek kel gaz da gí tot tuk a gye re kek is -
me re te it és él mé nye it: dra ma ti kus já ték ke re té ben fel -
dol goz tuk Szent Már ton le gen dá ját, li bá hoz kap cso ló dó
da lo kat éne kel tünk, ver se ket mon do gat tunk. Már ton-
na pi vá sá run kon az óvó nôk és a szü lôk ál tal ké szí tett
aján dék tár gya kat és hasz nált ru há kat áru sí tot tuk. A be -
vé tel lel az óvo dák ala pít vá nya it tá mo gat tuk. A hét le zá -
rá sa ként Már ton-na pi lám pás fel vo nu lást szer vez tünk a
szü lôk együtt mû kö dé sé vel. A kel le mes han gu lat hoz hoz -
zá já rult a me leg tea és a li ba zsí ros-hagy más ke nyér. No -
vem ber ben tar tot tuk a szü lôi ér te kez le te ket és a fog adó -
ó rá kat, mely nek ke re tén be lül az ér dek lô dô szü lôk bô -
vebb tá jé koz ta tást kap hat tak gyer me kük fej lô dé sé rôl. 

Óvo dá ink ban mun ka dé lu tá nok ke re té ben a szü lôk és
óvo da pe da gó gu sok ün ne pi han gu lat ban ké szül nek a
Mi ku lás ra és a ka rá csony ra.

Az ad ven ti idô sza kot vál to za tos prog ra mok kal szí ne sít -
jük a gye re kek ré szé re:
• min den hé ten sor ke rül az ad ven ti gyer tya meg-

gy új tá sá ra
• Mi ku lás vá rás
• de cem ber 10-én óvo dá sa ink ün ne pi mû sor ral ké -

szül nek a vá ro si ad ven ti prog ra mok ra
• Lu ca-na pi ha gyo mányt ápo ló elô adá so kat tar tunk
• a Pa lin ta egy üt tes elô adá sát néz zük meg
• mé zes ka lá csot sü tünk a gye re kek kel együtt
• a ze ne is ko lá sok ka rá cso nyi hang ver senyt ad nak óvo -

dá sa ink nak
• el lá to ga tunk a ka to li kus temp lom ba
• óvo da pe da gó gu sa ink ün ne pi meg le pe tés mû sor ral

ked ves ked nek a gye re kek nek.

Az ün ne pi ké szü lô dést és a vá ra ko zás idô sza kát ba ba -
ka rá csonnyal zár juk.

Kel le mes ka rá cso nyi ün ne pe ket és Bol dog Új Esz ten dôt
kí ván min den ked ves ol va só nak a pi li si Já té kor szág
Óvo da va la mennyi dol go zó ja.

MOL NÁR NÉ POL GÁR JU DIT 2 óvo da pe da gó gus

November 4-én történelmi elôadást tartott dr. Rugonfalvi Kiss Csaba
„Az Uraltól a honfoglalást megelôzô idôkig” címmel.
November 15-én a Magyar Nyelv Napját tartottuk a könyvtárban, ahol
Pogány György „A magyar nyelvû könyvnyomtatás a 16-17. században és
az egységesülô helyesírás” címû elôadását hallgathattuk meg. 
November 17-én az „Olvass velünk!” 2. fordulóját tartottuk a könyvtárban.
A forduló nyertese a Könyvbajnokok csapat lett. Tagjai: Csajági Laura,
Földvárszki Henrik. Gratulálunk a nyerteseknek! 
December 2-án 15 órától Mikulásváró kézmûves foglalkozást tartottunk a
könyvtárba.
December 6-án télapó-ünnepség keretén belül a „Csipkerózsika”
meseelôadást nézhették meg a gyerekek a közösségi házban.
Közremûködött a Veronilla Dráma és Musical Stúdió.
December 9-én 15 órakor adventi kézmûves foglalkozás volt a könyv-
tárban.

E sorok írásakor még terv, hogy december 16-án 18 órakor a könyvtárban
Dinnyés József „Balladás Baranyi” címû, születésnapi lemezbemutató kon-
certjére kerül sor. Közremûködik Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-
díjas költô, író, mûfordító, Baráth Zsófia elôadómûvész, valamint Dinnyés
József gitáros énekes. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy intézményünk 
december 24-tôl január 1-jéig zárva lesz. 

Nyitás 2017. január 2-án 8 órakor. 

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk!

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI 2
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k tó ber ben, az idô sek ha vá ban így nem csak a nyug dí ja -
so kat, de ôket, a je les év for du lót ün nep lô pá ro kat is kö -

szön töt tük Sá rán né Ke re pesz ki Ka ta lin nal, az Ok ta tá si, Kul tu -
rá lis és Sport Bi zott ság el nö ké vel. 

Ok tó ber 15-16-án, va la mint no vem ber 29-én mind annyi u kat
fel ke res tük ott ho nuk ban és em lék lap pal, vi rág gal kö szön töt -
tük a há zas tár sa kat.

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta tisz te let tel és meg be csü lés sel te kint
min da zok ra, akik 50 és 60 év vel ez elôtt fo gad tak egy más nak
örök hû sé get és mai na pig meg is tar tot ták fo ga dal mu kat.

2016-ban 50 éves há zas sá gi év for du ló ju kat ün ne pel te:

Hal gas Zsu zsan na és Ré vész Im re: (1966. már ci us 12.) 
Ha za fi Zsu zsan na és Me lich Pál: (1966. má jus 14.) 

A hûség tisztelete

„SZLOVI” Alapítvány
SEGÍTSÜK A TEHETSÉGES PILISI GYERMEKEKET!

A város vezetése idén sem feledkezett meg
azokról a szépkorú házaspárokról, akik 50 és
60 évvel ezelôtt kötöttek házasságot Pilisen.

Több ség ben van nak azok, akik nem is
sej tik, mi lyen sok te het sé ges gyer mek
él Pi li sen! Ta nul má nyi, sport és mû vé -
sze ti ered mé nyek so ka sá ga bi zo nyít ja
ezt a tényt. Sok szor nem is tud juk, hogy
a szom széd ban cse pe re dô gye rek ki ma -
gas ló tel je sít ményt nyújt kü lön bö zô te rü -
le te ken. A szü lôk igye kez nek a le he tô sé -
ge ik hez ké pest az anya gi fel té te le ket
meg te rem te ni, de több ször ne met kell
mon da ni uk, mert vé ges az er szény.
Szor gal mas, jó ma ga vi se le tû, jó ta nu ló,
ügyes és ki tar tó gye re kek rôl írunk, akik
ren de zett kö rül mé nyek kö zött, de szo li -
dan, be osz tó an él nek, pró bál nak egy re
job ban tel je sí te ni. Szí ve sen le ír nánk a
ne vü ket is, mert iga zán mél tó ak rá, de a
csa lá dok ké ré sét fi gye lem be vé ve és
meg ért ve ezt még sem tesszük.

Ub ran ko vics Zsu zsan na és Oros há zi Ist ván: (1966. jú ni us 4.)
Ki fut Er zsé bet és Bánsz ki Mi hály: (1966. jú ni us 11.)
Ki fut Ka ta lin és Tóth Ti bor Lász ló: (1966. jú li us 30.)
Kol lár Má ria és Sán dor Já nos: (1966. au gusz tus 20.)
Föld vársz ki Ju dit és Hal gas Mi hály Ist ván: (1966. ok tó ber 15.)
Mag lódsz ki Ilo na Er zsé bet és Ki rály me zei Ká roly Sán dor:
(1966. ok tó ber 22.)
Mik lós Zsu zsan na és Kô hi di Mi hály: (1966. ok tó ber 22.)
Sed ró Má ria és Kol lár Já nos: (1966. ok tó ber 22.)
Ba lázs Má ria és Ki fut Ist ván: (1966. ok tó ber 29.)
Vác zi Er zsé bet és Princz Fe renc: (1966. ok tó ber 29.)

2016-ban 60. há zas sá gi év for du ló ju kat ün ne pel te:

Sztyeh lik Er zsé bet és Do ri csák Sán dor: (1956. ok tó ber 20.)
Bor gu lya Zsu zsan na és Kis pál Ká roly: (1956. ok tó ber 27.)
Hal gas Zsu zsan na és Tur csán Já nos: (1956. no vem ber 3.)
Kra hul csán Er zsé bet és Kri zsán Pál: (1956. no vem ber 10.)

Sze re tet tel gra tu lá lunk, és ezú ton is kí vá nunk min den ked ves
idôs há zas pár nak – azok nak is akik nem Pi li sen kö töt tek há -
zas sá got, de Pi li sen él nek – to vább ra is sze re tet ben, egész ség -
ben gaz dag, bol dog há zas éve ket!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

ku ra tó ri um ku ta tó mun ká já nak ered mé nye ként öröm mel tá jé koz tat juk
a ked ves ol va só kat, hogy eb ben az év ben 12 ta nu lót – köz tük há rom

test vér párt – tá mo ga tott a „SZLO VI” Ala pít vány 700 000 fo rint tal.

Van köz tük al só- és fel sô ta go za tos, fô is ko lás, il let ve egye tem is ta is. A ha tá -
ro zat meg ho za ta la elôtt a ku ra tó ri um min den eset ben kör nye zet ta nul mányt
ké szít, ér dek lô dik a gyer mek ké pes sé ge i rôl.

Az el nyert össze gek fel hasz ná lá sá ról a csa lá dok kal kö zö sen hoz tuk meg a
dön tést. 
Hang szer  ja ví tá sá tól az edzô tá bo rig, a szá mí tás tech ni kai esz köz tôl az uta zá -
si költ ség hoz zá já ru lá sá ig szé les a pa let ta. Ki nek mi re volt ép pen szük sé ge.
A tá mo ga tás össze gé rôl min den al ka lom mal áfás szám lá val kell el szá mol nia
a gond vi se lô nek.

Szív me len ge tô ér zés se gí te ni, lát ni a meg le pett ar co kat, el mor zsolt könny -
csep pe ket, hi szen a szü lôk nek ter mé sze tes, hogy gyer me kü ket ma xi má li san
tá mo gat ják. Az ön zet len se gít ség min dig meg le pe tést kelt.

Örü lünk, hogy ré sze sei le he tünk, kö szön jük az ala pí tók nak, hogy ezt le he-
tô vé tet ték.

Az ala pít vány nyi tott, a mi ni má lis tá mo ga tást is szí ve sen vesszük, amit a
te het sé ges ta nu lók ne vé ben is kö szö nünk.

A pén zesz kö zö ket a Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet pi li si fi ók ja ke ze li, szám la -
szám: 65100314-11402602.

„SZLO VI” Ala pít vány ku ra tó ri u ma 2
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SZÉP KOR, GAZDAG ÉLET
2016-ban a Vidám Tavasz Nyugdíjas Klubban
Ez az év te le re mé nyek kel, ter vek kel in dult, és most las san
itt az év vé ge a szám adás ide je. El mond hat juk, hogy a klub
éle te bô vel ke dett szebb nél szebb ese mé nyek ben, me lyek
kö zül csak né há nyat em lí tünk meg.

ta va szi nô nap meg ren de zé se már ha -
gyo mány, az anyák nap ja szin tén, és

az idô sza kon kén ti név na po zás.
Ugyan csak szí ve sen já runk a bé kés csa -

bai és a kis kô rö si szlo vák ta lál ko zó ra.
Az idén a Ba rát ság Nyug dí jask lub tag jai

is ve lünk tar tot tak, meg te kin tet tük Pe tô fi
szü lô há zát, a fa lu mú ze u mot, a Szlo vák há -
zat, az asszo nyok köz ben fi nom ré test sü -
töt tek, dél után a kul tu rá lis mû sor ban szlo -
vák dal cso kor ral sze re pel tünk. Leg na gyobb
he lyi ren dez vé nyünk a klub re gi o ná lis ta lál -
ko zó ja volt jú li us ban. Gyö nyö rû idô ben, ide -

á lis he lyen – a pi ac té ren 11 klub jött össze,
kö zel 240 fô vel –, hogy vi dá man és kel le -
me sen tölt sünk el együtt egy na pot. Ren -
dez vé nyen fel lép tek a he lyi és a meg hí vott
ven dé gek, majd tánc cal zá rult a ta lál ko zó.

Kö szön jük a vá ros ve ze tô i nek se gít sé gét
és meg tisz te lô je len lé tü ket, mellyel ran got
ad tak az ese mény nek.

Az ének lô asszony kó rus több ször is fel lé -
pett a vá ro si és más ren dez vé nye ken, ahol
el is me rô, di csé rô vé le mé nye ket kap tunk. 

Ezért el ha tá roz tuk, részt ve szünk az Ör -
kény ben meg ren de zett Szép ko rú ak Ki-Mit-

Tud?-ján, és már az el sô al ka lom mal bronz
ok le vél lel és egy nagy tor tá val ju tal maz ták
dal csok runk elô adá sát.

Nyá ron ter mé sze te sen a für dés sem
ma rad ha tott el. Ti sza kécs kén él vez tük a
gyógy víz ál dá sos ha tá sát, mely hez a busz -
költ sé get a pol gár mes ter asszony tól kap -
tuk. Kö szö net ér te!

Jó kap cso lat ban va gyunk a Ba rát ság
Nyug dí jask lub bal és a kör nyék be li klu bok -
kal, gyak ran ta lál ko zunk, ba rát ko zunk.

Kö ze le dik az év vé ge. Klub tár sa i nak, a vá -
ros ve ze tô i nek és Pi lis vá ros min den la kó -
já nak kel le mes ka rá cso nyi ünnepeket és
si ke res új évet kí ván a Vi dám Ta vasz Nyug -
dí jas Klub ve ze tô sé ge ne vé ben 

VRA BECZ JÁ NOS NÉ, „ANI” 2

Tisz telt Pi li si ek!
m már egy éve, hogy a KÖSZ (Kö zö sen Össze fog va Szol gá lunk) ci vil cso por -
tot me ga la kí tot tuk. Ez idô alatt igye kez tünk erônk höz és le he tô sé ge ink hez

mér ten se gí te ni a pi li si rá szo ru ló kon. Ja nu ár ban ta ka ró kat és me leg ru há kat
osz tot tunk, va la mint tar tós élel mi sze rek kel is se gí tet tünk né hány baj ba ke rült
csa lá dot. Az óta még há rom ru ha osz tást bo nyo lí tot tunk le si ke re sen. Bú to rok
és egyéb tár gyi ado má nyok is gaz dá ra ta lál tak, akár úgy is, hogy a fel aján ló
sa ját ma ga fu va roz ta el azt az ar ra rá szo ru ló nak, így ô is meg ta pasz tal hat ta,
hogy ad ni, kap ni jó. Min den ki nek kö szön jük az ed di gi fel aján lá so kat a meg -
se gí tett csa lá dok ne vé ben is. Ta vasszal me ga la kult a KÖSZ-ön be lül az
„Öl tö ge tô”-re ke resz telt cso por tunk, ahol né hány ta gunk ke ze kö zül gyö -
nyö rû ké zi mun kák ke rül nek ki hét rôl hét re. Nyil vá nos Fa ce bo ok-ol da lun kon
– KÖSZ in fo – igyek szünk hasz nos in for má ci ó val el lát ni a la kos sá got. A kez -
de ti ne héz sé ge ken és ta pasz ta lat lan sá gun kon át len dül ve, to vább foly tat juk
a meg kez dett mun kát. A sok po zi tív vissza jel zés, az ado má nyo zot tak, de a
fel aján lók, old alá ról is ért ben nün ket, új ra és új ra meg erô sít min ket ab ban
a tu dat ban, hogy jó úton ha la dunk.

Leg újabb pro jek tünk a 2016. de cem ber 17-én meg ren de zen dô el sô KÖSZ-
ka rá csony, ahol elô re lát ha tó lag 50 kis gyer me ket aján dé ko zunk meg, és szü -
le ik kel együtt meg ven dé gel jük ôket ka rá cso nyi sü te mé nyek kel és üdí tôk kel.
A ka rá cso nyi ün nep sé gen a gyer mek ott hon ban la kó gye re kek szín ját szó cso -
port ja, va la mint gye rek cso por tunk két tag ja is fel lép, il let ve a Mi ku lás is meg -
lá to gat ja a gyer kô cö ket. Az új ság meg je le né se mi att a KÖSZ-ka rá cso nyon
tör tén tek rôl a kö vet ke zô szám ban tu dunk majd be szá mol ni.

AHOL MEG TA LÁL NAK BEN NÜN KET:

– a Kö zös sé gi Ház ban 2017 ja nu ár já tól min den pén te ken 16-18 óra kö zött
tar tunk ügye le tet a fel aján lá sok/ado má nyok fo ga dá sá ra. 

– a nyil vá nos Fa ce bo o kon-ol da lun kon (KÖSZ in fo)
– e-ma il cí münk: ko zo se nossze fog va szol ga lunk@gma il.com

KÖSZ 2

Hasz nos ta ná csok 
té li idô já rás ese tén

páj zol jon be leg alább egy hét re ele gen dô tar -
tós élel mi szert (kon zerv, ke nyér, tej, liszt, ins -

tant élesz tô, só) az egész csa lád szá má ra. Hal -
moz zon fel tar ta lé ko kat víz bôl. Le gyen meg a
rend sze re sen sze dett gyógy sze rek bôl a szük sé ges
mennyi ség. A köt sze re ket se fe led je. Cse cse môk -
nek több nap ra ele gen dô táp szer és pe len ka. Tart -
son ott ho ná ban üzem ké pes ál la pot ban egy elem -
rôl mû köd tet he tô rá di ót tar ta lék ele mek kel. Fo lya -
ma to san el len ôriz tes se tü zelô be ren de zé se it és
ké mé nyét az égés ter mék vissza áram lá sá nak el ke -
rü lé se ér de ké ben (szén-mo no xid mé rô).
Tá jé ko zód jon a vár ha tó idô já rás ról, az út vi szo -
nyok ról (rá dió, TV, in ter net).

A
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l sô szá mú csa pa tunk 32 pon tot sze rez ve a 2. he lyen te lel.
Az ed di gi 15 le ját szott mér kô zés bôl fel nôtt já té ko sa ink mér -

le ge 10 gyô ze lem, 2 dön tet len és 3 ve re ség. Ki lenc ha zai mér -
kô zé sük egyi kén sem tud ták el ven ni tô lük a há rom pon tot. Fel -
kész ülé si meccset ját sza nak majd a Me zô kö vesd (NB I.) el sô
szá mú csa pa tá val, több NB III-as csa pat tal (BKV Elô re, Da bas
FC, IKA RUS), il let ve a Va sas U19-cel. 

Hal gas Ti bor, edzô, FN I.: „Amit el ter vez tem a sze zon elôtt és
a csa pat elé ki tûz tem cél ként, azt ma xi má li san tel je sí tet ték a fi -
úk. A má so dik he lyünk és a 38 rú gott gó lunk is mu tat ja, hogy
iga zi tám adó fo cit ját szot tunk. A té li fel kész ülés re az edzô mér -
kô zé sek le szer ve zé se meg tör tént, ko moly NB-s csa pa tok kal is ját -
szunk, ami min den kép pen si ker a klub szá má ra. Fon tos fel adat
to váb bá a ke ret egy ben tar tá sa, hogy si ke res csa pa tunk le gyen
jö vô re.”

Tar ta lék csa pa tunk ve ret le nül ve ze ti a baj nok sá got. An nak el -
len ére, hogy a fi úk ôs szel 12 al ka lom ból csu pán há rom szor ját -
szot tak ha zai pá lyán, 62 al ka lom mal ta lál tak ka pu ba és mind -
össze 5 gólt kap tak. A Pi lis II. já té ko sa i nak több sé ge tag ja klu -
bunk fris sen ala pult fut sal csa pa tá nak, így a té li fut sal baj nok -
ság a fel kész ülé sük ré szét kép zi, ahogy a rá juk vá ró edzô mér -
kô zé sek is.

Pa tak fal vi György, edzô, FN II.: „Nem volt ki tû zött cél a baj -
nok ság meg nye ré se, így az ôszi el sô hellyel min den kép pen elé ge -
det tek le he tünk, azon ban az edzés lá to ga tott sá gon le het ne ja ví -
ta ni. Meg is mer ve a baj nok ság ere jét, úgy gon do lom, el ér he tô a
baj no ki cím. Büsz ke va gyok a csa pat ra, hogy ve ret le nül és
mind össze 5 gólt kap va zár tuk az ôszi sze zont. A té li idô szak -
ban sze ret nénk mi nél job ban fel ké szül ni a ta va szi sze zon ra.”

Ifis tá ink szin tén ve ze tik a baj nok sá got, ôket azon ban 3 csa pat
is szo ro san kö vet. A ta va lyi mu ta tók idén sem vál toz tak, a mi e -
ink kap ták a leg ke ve sebb gólt, és majd nem a leg töb bet lôt ték. 

Mik lós vá ri Já nos, edzô, U19: „Gra tu lá lok a srá cok nak az
ôszi el sô he lyért! Saj nos van hi á nyér ze tem egy-két meccsel kap -
cso lat ban, ta vasszal jobb tel je sít ményt kell majd nyúj ta nunk.
A baj nok ság meg nye ré sét tûz tük ki nyá ron, és azt gon do lom, jó
úton va gyunk, bár na gyon sok van még, de ha min den egyes já -
té ko som akar ja a si kert, ak kor biz tos va gyok ben ne, hogy nyá -
ron új ra a do bo gó leg fel sô fo ká ra áll ha tunk! Most egy kis pi he nô
jön, hogy az tán min den ki 100%-kal és újult erô vel tud jon be le -
vág ni a mun ká ba.”

A 11 csa pa tos ser dû lô baj nok ság idén erô sen ket té sza kadt.
A mi e ink a ta bel la má so dik fe lé ben fog lal nak he lyet. Fi a tal csa -
pa tunk pró bál ja el sa já tí ta ni a Pi lis re jel lem zô tám adó fut ballt,
több gólt rúg tak, mint az 5. he lye zett csa pat. A tám adó fut ball -
juk azon ban még nem kom pen zál ta a ka pott gó lok mennyi sé -
gét. So kat kell még ta nul ni uk ah hoz, hogy pár év múl va ne kik
tap sol has sunk a fel nôtt meccs vé gén. 

Len gyel Ár pád, edzô, U16: „Am bi va lens ér zé se im van nak
az ôszi tel je sít mé nyünk kel kap cso lat ban. Egy rész rôl saj nos ke vés

A TÉLI PIHENÔBEN SEM TÉTLENÜL
A Pilisi Labdarúgó Klub évzáró értékelése
Az év ezen sza ka sza az összeg zé sek, az ér té ke lé -
sek ide je. Lab da rú gó ink kö ré ben sincs ez más -
képp, fon tos pil la nat vissza te kin te ni az el múlt
idô szak mun ká já ra, hogy ab ból ta nul va és erôt
me rít ve ma xi má lis tel je sít ményt nyújt has sa nak
majd a ta va szi baj no ki rajt nál.

si ke res meccsünk volt, más rész rôl hét rôl hét re lát tam a fej lô dést
és az egy re tu da to sabb já té kot. Po zi tív, hogy egy re job ban mû kö -
dik a csa pat já té kunk, és hogy a he lye zé sünk höz ké pest sok gólt
lôt tünk. Örü lök, hogy a srá cok lel ke sek és part ne rek a mun ká -
ban. A té li idô szak ban cé lom, hogy min den té ren to vább fej lôd -
jünk, ezt ren ge teg edzés sel, mi nél több te rem tor ná val és edzô -
meccsel sze ret ném elô se gí te ni.”

Fi a tal nôi csa pa tunk nak idén sincs könnyû dol ga. A lá nyok 8
mér kô zést ját szot tak, eb bôl két szer si ke rült gyôz ni ük.

Bál int Csa ba, edzô, nôi csa pat: „Min den kép pen büsz ke va -
gyok a lá nyok ra, hi szen egy olyan baj nok ság ban sze re pel nek,
ahol messze ôk a leg fi a ta lab bak. Kí vá nom ne kik, hogy a ke vés si -
ker el len ére ugyan ilyen lel ke sen foly tas sák a mun kát, hi szen
elôbb-utóbb meg lesz a gyü möl cse!”

A Bo zsik-prog ram ban sze rep lô kor osz tá lya ink vál to zó ered -
mé nyek kel, de fo lya ma to san nö vek vô lét szám mal sze re pel tek a
tor ná kon és fesz ti vá lo kon. Az ôszi sze zont után pót lá se dzô ink a
kö vet ke zô kép pen ér té ke lik:

Csá ki Nor bert, edzô, U13: „A sport alap ve tô cél ja az egész -
ség meg ôr zés, a moz gás kész ség fej lesz té se, de egy ben sze mé lyi ség -
fej lesz tés is. Fon tos, hogy a gye re kek át él jék, meg ta pasz tal ják, és
ké sôbb ke zel ni tud ják a si ker és a ku darc, va la mint a gyô ze lem
és ve re ség fo gal mát. Szá mom ra ez volt a cél, és ez is ma rad.
Mind emel lett a já ték sze re te te ba rát sá go kat is ad hat, és az együtt
ját szás él mé nye lel ke se dés sel, öröm mel tölt he ti el a gye re ke ket.
Van nak te het sé ge sebb és ke vés bé te het sé ges gye re kek, de a fo ci -
ban min den ki meg ta lál ja a he lyét. Bí zom ben ne, hogy a té li idô -
szak is ha son ló, vagy enn él jobb ered mé nyek kel fog zá rul ni.”

Gi lan Ká roly, edzô, U11: „Eb ben a kor osz tály ban 25 fô vel
zaj la nak az edzé sek két cso port ban. Az ôszi Bo zsik-tor ná kon fo -
lya ma to san két csa pa tot szer epel tet tünk. Szak mai cé lunk a fi a -
tal lab da rú gó ink egyé ni fej lesz té se, emel lett a csa pat já ték ban a
ma ga sabb lab da bir tok lás ra va ló tö rek vés és az edzé sen gya ko -
rolt já té ke le mek al kal ma zá sa. Úgy gon do lom, idén si ke rült min -
den ben elô re lép ni. A té li idô szak ban te rem ben ké szü lünk to -
vább. Sze ret nénk mi nél több tor nán részt ven ni!”

Hal gas Ist ván, edzô, U9: „Je len leg kö zel 30 já té kos sal dol go -
zunk két cso port ban. Sze ret ném, ha mi nél több si kert ér nénk el,
és bí zom ben ne, hogy lesz a gye re kek közt né hány já té kos, aki re
fel fi gyel majd ma gas ab ban jegy zett klub. A Bo zsik-fesz ti vá lo kon
egy re in kább lá tom a po zi tív fej lô dést, a ten den cia meg tar tá sá -
hoz to vább ra is ren ge teg mun ka szük sé ges. Min dent meg te -
szünk, hogy si ke res lur kó kat ne vel jünk, és ar ra sze ret ném kér ni
a szü lô ket, ha te he tik, min den ben tá mo gas sák a gye re ke i ket,
hogy mi nél több al kal muk nyíl jon spor tol ni.”

Ke re pesz ki Zol tán, edzô, U7: „Az U7-es kor osz tály au gusz -
tus ban 6 gyer mek kel in dult, je len le gi lét szá ma 16 fô. Cé lunk a
test moz gás, a já ték, a fo ci meg sze ret te té se. A gye re ke ket tu dá suk -
nak meg fe le lô en fej leszt jük, és ké szít jük fel ôket ar ra, hogy az
U9-es kor osz tály ban már ko mo lyabb fut balls pe ci fi kus gya kor la -
to kat is el tud ja nak vé gez ni.”

Vé ge ze tül kö szön jük min den ked ves szur ko lónk nak és tá mo -
ga tónk nak, hogy egész év ben min den ben mel let tünk áll tak!
Min den sport ba rá tunk nak bé kés, bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket
és bol dog új esz ten dôt kí vá nunk! A pi he nô után ta lál ko zunk a
fel kész ülé si mér kô zé se ken és a ta va szi rajt nál!

A Pi li si LK Ve ze tô sé ge 2
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Saj nos az ok tó ber és a no vem ber sem telt el ese mény te le nül. Bár csak az 
el len ke zô jé rôl tu dó sít hat nánk Önö ket… ta lán egy szer majd ez is el kö vet ke zik.

o pás bûn tett el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja mi att foly tat el já rást a Mo no ri

Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend ôr ôr se É. Mik lós
42 éves pi li si la kos el len. A ren del ke zés re ál ló
ada tok sze rint a gya nú sí tott 2016. jú ni us 29.
és jú li us 4. kö zöt ti idô szak ban fel tört egy pi li si
hét vé gi há zat és on nan mû sza ki cik ke ket, va -
la mint egy lánc fû részt tu laj do ní tott el. A pi li si
rend ôrök az adat gyûj tés ered mé nye ként azo -
no sí tot ták a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
meg ala po zot tan gya nú sít ha tó fér fit, akit ok tó -
ber 18-án pi li si tar tóz ko dá si he lyén fog tak el.
Elô ál lí tot ták a he lyi rend ôr ôrs re, ahol a nyo -
mo zók gya nú sí tott ként hall gat ták ki. A 42
éves fér fi el len a to váb bi el já rást sza bad lá bon
ha gyá sa mel lett foly tat ja a nyo mo zó ha tó ság.

Lo pás vét ség kí sér let el kö ve té sé nek meg ala -
po zott gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tá lya K. Dá vid
22 éves pi li si la kos el len. A ren del ke zés re ál ló
ada tok sze rint a fér fi 2016. ok tó ber 13-án a
dél utá ni órák ban fe szí tet te be egy pi li si ház aj -
ta ját és on nan hasz ná la ti tár gya kat pró bált
meg el tu laj do ní ta ni. A ház tu laj do no sa a 22
éves fér fit tet ten ér te, de K. Dá vid a hely szín -
rôl vé gül el me ne kült. A pi li si jár ôrök a hely szín -
re si et tek és a bûn cse lek mény el kö ve té se
után rö vid idô vel la ká sán fog ták el a fér fit. Elô -
ál lí tot ták, majd a nyo mo zók gya nú sí tott ként
hall gat ták ki. El le ne a to váb bi el já rást sza bad -
lá bon ha gyá sa mel lett foly tat ja a nyo mo zó
ha tó ság.

Kez dô dik az ün ne pi be vá sár lá sok idô sza ka,
az ün ne pi ké szü lô dés. 

NÉ HÁNY HASZ NOS TA NÁCS:

Pénz tár cá ju kat, ér té ke i ket, ira ta i kat ne a tás -
ká ban, ha nem a ka bát bel sô zse bé ben tart -
sák. Ha nem fel tét le nül szük sé ges, ne vi gye -
nek ma guk kal ké zi tás kát, vagy azt tart sák zárt
ál la pot ban, le he tô ség sze rint szo ro san a tes -
tük mel lett.

A be vá sár ló ko csi ra ne te gye se a tás ká ját,
se a ka bát ját, mert egyet len pil la nat is elég
ah hoz, hogy az ab ban lé vô ér té ke ket el ve gyék.

Ne vi gyen több kész pénzt ma gá val, mint
amennyi re elô re lát ha tó lag szük sé ge lesz a vá -
sár lás so rán.

Bank kár tyá já ra is vi gyáz zon, ne tart sa mel -
let te a PIN-kó dot! Mi e lôtt pénzt vesz fel, fi gyel -
jen ar ra, hogy ne áll jon ön mö gött sen ki!

Nap ja ink ban egy re töb ben vá sá rol nak in ter -
ne tes we bá ru há zak ban. Eb ben az eset ben is
le gye nek óva to sak a szem élyes ada ta ik és
bank kár tyá juk ad ta i nak meg adá sa kor. Néz zék
át a we bá ru ház mû kö dé si sza bály za tát és a
fi ze té si fel té te le ket! Ha le het, vá lassza nak
után vé te les fi ze tést, és fi gyel je nek a vissza vá -
sár lá si ga ran ci á ra. Ha bank kár tyá val fi zet nek,
vá lassza nak olyan in ter ne tes áru há zat, ahol a
fi ze tés va la mely pénz in té zet in ter ne tes ol da lán
ke resz tül tör té nik.

A par ko lók ban ha gyott au tó val ki vi lá gí tott
he lyen, ha le het, ôr zött par ko ló ban áll ja nak
meg. Az utas tér ben ne hagy ja nak lát ha tó he -

lyen ér té ke ket, mû sza ki cik ke ket. A már meg -
vá sá rolt aján dé kot a vá sár lást kö ve tô en a cso -
mag tar tó ba te gyék be!

El len ôriz zék, hogy va ló ban be zár ták-e a jár -
mû vet! Az ab la ko kat min dig húz zák fel!

A jár mû in dí tó kul csát is ne he zen hoz zá fér -
he tô hely re te gyék el. A nad rág hát só zse be
nem biz ton sá gos!

Az áru há zak par ko ló i ban ilyen kor meg je len -
nek az ado mány gyûj tôk és az ér ték te len, bóv -
li tár gya kat kí ná ló áru sok. Ezek nek a sze mé -
lyek nek a pén zünk meg szer zé sén kí vül gyak -
ran cél juk az is, hogy ada ta in kat meg sze rez ve
ké sôbb be jus sa nak a la ká sunk ba! Le gyünk
óva to sak!

Ha vá sá rol ni in dul nak, ar ra is for dít sa nak fo -
ko zott fi gyel met, hogy a la kás nyí lá szá ró it
meg fe le lô en zár ják be! Amennyi ben ri asz tó be -
ren de zés is van az in gat lan ban, in du lás kor
éle sít sék!

Ha hosszabb idô re utaz nak el az ün ne pek
ide jén, kér jék meg szom széd ju kat, ba rát ju kat,
hogy né hány na pon ként men je nek be a la kás -
ba, kap csol ják fel a vil lanyt, ürít sék ki a pos ta -
lá dát!

Kér jük, hogy for dít sa nak még na gyobb fi -
gyel met az óvo dák, is ko lák kör nyé ké re, il let ve
az uta kon köz le ke dô gye re kek re, ke rék pá ro -
sok ra. A gép jár mû ve ze tôk kel lô kö rül te kin tés -
sel, meg fe le lô ol dal tá vol ság tar tá sá val köz le -
ked je nek. 

A ha té kony bûn meg elô zés re csak kö zö sen
va gyunk ké pe sek. En nek ér de ké ben kér jük,
hogy önök is te gye nek meg min dent an nak ér -
de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse lek mény ál -
do za tá vá, to váb bá se gít sék és le gye nek fi gye -
lem mel idôs ro ko na ik ra, is me rô se ik re, szom -
széd juk ra. 

http://www.po li ce.hu/hi rek-es-in for ma-
ci ok/bun me ge lo zes/ak tu a lis/uj-te le fo nos-
truk kel-pro bal koz nak-a-csa lok

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek -
mény ész le lé se ese tén kér jük 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 (ügye let hi á nya mi att) a Pi li si
Rend ôr ôr söt a 06-29/498-128-as, azon túl
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá got a 06-29/410-
726, il let ve a 107-es, 112-es te le fon szá mon.

Pi lis kör ze ti meg bí zott já nak, Kiss Zol tán
fô tör zsôr mes ter úr nak az el ér he tô sé ge
06-20/228-1511. Fog adó ó rá ját min den
pá ros hét csü tör tö kén tart ja 8 és 12 óra
kö zött a rend ôr ôrs épü le té ben.

A Pi li si Rend ôr ôrs dol go zó i nak ne vé ben kí vá -
nunk bol dog, bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket és
si ke rek ben gaz dag új évet. Kö szön jük a Pol -
gár mes te ri Hi va tal, Nagy Sán dor köz te rü let-
fel ügye lô, a me zô ôr kol lé gák, va la mint a Pi li si
Pol gár ôr ség tag ja i nak egész éves se gí tô és
együtt mû kö dô mun ká ját. 

KE RE PESZ KI FE RENC r. ôr nagy 2

Pi lis Rend ôr ôrs pa rancs no ka

NÉGY LÁB, NÉGY KE RÉK
Rend ôr sé gi gép jár mû ün nep élyes át adá sa

Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend ôr ôrs ku tyás szol gá lat tá mo ga tá sa, va la -
mint a mû kö dé si fel té te le i nek ja ví tá sa és a tör vény tisz te lô, jog kö ve tô ál lam pol -

gá rok ál tal igé nyelt lát ha tó, gyor san re a gá ló, se gí tô kész rend ôr ség ké pé nek meg te -
rem té se ér de ké ben a rend ôr ôrs te rü le té hez tar to zó te le pü lé sek ön kor mány za tai kö zö -
sen egy Sko da Ro oms ter tí pu sú gép jár mû vet vá sá rol tak.

A gép jár mû-vá sár lás hoz a költ sé ge ket la kos ság lét szám ará nyá ban osz tot ták meg: Pi lis
1 092 265, Nyár egy há za 400 000, Csév ha raszt 254 205, Va sad 253 530 fo rin tot, va -
la mint Pi lis ön kor mány za ta a mû kö dés re to váb bi 110 000 fo rin tot ado má nyo zott.

Az ün nep élyes át adás ra 2016. de cem ber 5-én, a Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rán
ke rült sor. Meg je lent ven dé gek: dr. Mi hály Ist ván rend ôr dan dár tá bor nok, Pest me gyei
rend ôr fô ka pi tány; dr. Né meth Gyu la rend ôr ez re des, a fô ka pi tány gaz da sá gi he lyet te -
se; Za ho recz Sán dor rend ôr alez re des, a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság mb. ka pi tá nya;
Kiss Gá bor rend ôr alez re des; Ke re pesz ki Fe renc rend ôr ôr nagy, a ku tyás jár ôr szol gá -
lat mun ka tár sa a szol gá la ti eb bel; Mé szá ros Sán dor, Nyár egy há za nagy köz ség pol gár -
mes te re; Ma szel Lász ló, Nyár egy há za al pol gár mes te re; Mo csáry Ba lázs, Csév ha raszt
köz ség pol gár mes te re; Mar ton Jó zsef, Va sad köz ség pol gár mes te re. 

Meg kö szön ve az együtt mû kö dést, bíz va a to váb bi jó, ered mé nyes mun ká ban, to váb -
bi sok si kert kí vá nok!

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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do li nai Vi nyi ca-hegy (ki lá tó) fa lu fe lé
esô lej tô je lett be te le pít ve. A lej tô lá -

bá nál egy pat kó ala kú ha tal mas pin ce épült.
A mé re te olyan volt, hogy az „U”-alak ban
több mint 100 nagy bo ros (akós) hor dó fért
el ben ne és 6 ök rös sze kér for dul ha tott meg
és köz le ked he tett könnye dén bár mely
irány ba. 1970-ig itt állt egy fá ból ké szült ki -
lá tó, a nép csak fi la gó ri á nak ne vez te. Ak kor
épült egy be ton ki lá tó (för med vény), ami
nem a táj ba il lô, de má ra élet vesz élyes, a
vas anya got ki lop ták be lô le. Még most is
a hon véd ség tu laj do na. 

A pre ko zé, az ezüst din ka, a po zso nyi fe -
hér, a tóth fe ke te ka dar faj ták, va la mint a
szlan ka-, men ka/szle ke men ka-fé lék ter -
mesz té se folyt. A XIX. szá zad vé ge fe lé a fi -
lo xé ria szin te tel je sen ki pusz tí tot ta a 300
hold nyi szô lôt a lej tôn. En nek egyik kö vet -
kez mé nye, hogy a ha tal mas pin ce rend szer
is meg szûnt. A szô lô te rü let ek kor tájt lej jebb
ke rült a ho mo kos ró zsás kai, a ha le szi, a ho -
mo ki, pa be ro ki, öreg er dôn tú li ré szek re.
Saj nos sok di rekt ter mô faj tát te le pí tet tek. Új
te le pí tés a fa lu dé li ha tá rá ban a bá ró szô lô
1000 m hossz ban. Ezt a te rü le tet ket té vág ja
az 1846-ban kez dett Bu da pest-Ceg léd-Szol -
nok-va sút vo nal. Így ma a bá ró szô lôi te rü let
fô dû lô je a va sút bal ol da li ré szén, míg a
rö vi debb dû lô a dél fe lé esô ré szen van.
A XIX. szá zad má so dik fe lé ben a ho mo kos
te rü le tek ki mé ré se, el adá sa, fo lya ma to san
szô lô vel va ló be te le pí té se tör tént.

A XX. szá zad el sô év ti ze de i ben vol tak még
ki sebb te rü le tek, me lye ket szô lô vel te le pí tet -
tek be. Ilyen volt a sza bad kai és a bé kás kai
szô lôk, me lyek a Ba zsam és a Haj dú ta nya
(ké sôbb Haj da ta nya) kö zött te rült el. A Bá -
ró szô lôt, a Kre kács-dû lôt bá ró Nyáry Lász ló
par cel láz ta 1929-ben. Pi list el hagy va (Al ber ti
fe lé) a 4-es fô út jobb ol da li ré szén far mezs -

PILIS MÚLTJA ÉS JELENE

SZÔLÔ ÉS BOR

gyé vel ta lál ko zik a bá ró szô lô te rü le té vel egy
újabb szô lôs te rü let. Itt volt a „Fe hér ga lamb”
ne vû kocs ma. Most itt van a Ger je kas tély
fog adó. En nek foly ta tá sá ba Al ber tir sa irá nyá -
ba Schick Emil ál tal a te rü let ki mon dot tan
cse me ge szô lô vel lett be te le pít ve 1925 és
1930 kö zött. (Sikk szô lôk nek ne vez te a nép.)
Itt mû kö dött még a mész ho mok tég la gyár
1918-ig, ami nek szin tén Schick Emil volt a tu -
laj do no sa. Ka ku csi Li eb ner Jó zsef föld bir to -
kos a ho mo ki szô lôk ke le ti vé gén te le pí tett
szô lôt és épí tett pin cét.

Gu bá nyi Ká roly a tu laj do nát ké pe zô
hegy ol dal (ma iker fe nyô) észa ki fe lén te le -
pí tett cse me ge szô lôt (pl.: Er zsé bet ki rály nô
faj tát) az I. vi lág há bo rú után. A szô lôs te rü -
let tel szem ben itt pin cét is épí tett a va dász -
kas té lya alá még az elô zô tu laj do nos Be lez -
nay Fe renc. 

A Nyáry bá rói csa lád egy nagy prés há zat
épí tett a Bá ró szô lô le ge le jén, me lyet az öz -
vegy bá ró Nyáry Lász ló né tól az 1930-as évek
ele jén Föld vársz ki csend ôr szá za dos vett
meg. A II. vi lág há bo rú után 1953-tól 1956-ig
orosz te le fo nos ka to nai szol gá lat mû kö dött. 

A na gyobb mér vû szô lô te le pí tés sel a XIX
szá zad ban el in dult a do li nai pin cék épí té se,
il let ve a szô lôs te rü le te ken a prés há zak épí -
té sei. A Mil len ni um idô sza ká tól a II. vi lág há -
bo rú ig nagy mennyi sé gû szô lôt és gyü möl -
csöt szál lí tot tak éven te Bu da pest re. A mai
ma lom is 1882-ig szesz fôz de ként üze melt.
(Ek kor vá sá rol ta meg Gu bá nyi Mi hály.)

Pá lin ka fô zôk mû köd tek: a pi ac té ri is ko la
épü le té nek ud va rán, Sza bad ká ban (Bol -
doczky-fé le), Nyár egy há zi úton (Szta nyik-
fé le), Ho mo kok ban (Csil ló-fé le), Ha le szok -
ban (Ke menc zei-fé le). Je len leg a Sza bad ká -
ban és a Kre kács-dû lô ben van fôz de.

A Kre kács-dû lô ele jén egy Kre kács ne vû
csa lád la kott (in nen ered a ne ve). Ezt a te -
rü le tet a Má ri a te le pet be épí tô tu laj do no sok
vá sá rol ták meg zöm mel, és szô lôt te le pí te -
nek oda.

Az Al ber ti fe lé esô ré szen a Bá ró szô lô
II.-es dû lô vé gé ben ma a Kisk re kács dû lô
ta lál ha tó. Ott a va sút tal pár hu za mo san ala kí -
tot ták ki a szô lé sze tet a Svarc test vé rek,
nagy pin cé vel. (1944-ben Ausch witz ba hur -
col ták ôket)

Pi lis re hí vott ne ves vin cel lér csa lá dok vol -
tak: Só vá ri, He ge dûs, Or lik, Ju hász.

Ter mény-, gyü mölcs- és bor ke res ke dôk:
idôs Stern Sán dor és csa lád ja és Fan tusz
Izi dor.

A hiz lal da elô te ré ben la kó Mol nár Lász ló
te le pít szô lôt és épí tett pin cét. A Má ria-te le -
pen Sza lay csa lád te le pít szô lôt és prés há za -
kat. Sza lay és Mol nár Li eb ner Já nos föld je i -
nek bér lôi vol tak. A Nyáry-bir to kot Gem -
per le Vil mos bé rel te. A bá ró kert ben a
bá ró né nak már csak a krip tá tól a Bocs kai
útig lé vô te rü le ten volt szô lô je. A pin cé je a
Deb re ce ni kocs ma vé gé nél (ré gen Kal de -
neck her kocs ma), an nak kert jé ben állt, me -
lyet Kal de neck her La jos és fe le sé ge, Mik lós
An na vá sá rol ta meg.

A II. vi lág há bo rú elôtt a gaz da gabb csa lá -
dok szin te mind egyi ké nek volt ki sebb-na -
gyobb szô lô te rü le te. 1 lánc = 1000 négy szö -
göl. A szô lô ket pász ták ba osz tot ták. A szô -
lôk re csô szök vi gyáz tak a nyá ri, ôszi idô szak -
ban. A leg na gyobb tég la pin ce épí tô (bol tí -
ves) Ku cse ra Pál volt, aki rôl el mond ha tó,
hogy a szô lôk ben lé vô ré geb bi pin cék nagy
több sé gét ô épí tet te. A szô lôk ben kö zö sen
épí tett, köz tu laj do nú, ásott, haj tós rend sze rû
ku tak vol tak kb. 80-100 m tá vol ság ban. A ku -
tak kar ban tar tá sa a szô lô tu laj do no sok kö zös
fel ada ta volt. A dû lô ben és a do li nai pin ce so -
ron min den ütt csôsz ház is volt.

A Vo gyisz kák fel et ti ré szen, (Si pí tó) az Er -
dô ut ca vé gé ben a Czin kos-ta nyá tól Mo no -
ri er dô fe lé is be in dult egy te le pí tés, mely
vé gül el akadt, mert a Bé nyei-ta nyák fe lôl le -
zú du ló nagy mennyi sé gû csa pa dék több -
ször el mos ta, nem gyôz ték pó tol ni (ezért
ne vez ték ezt a részt pó to lék nak). Ma már
ott nincs szô lô.

Pi lis ha tá rá tól nyu gat ra, az úgy ne ve zett
Szá raz he gyen Pilcz ban kár és ve je, dr. Il la -
nicz Ele mér kör ze ti or vos szô lôt te le pí tett, és
ha tal mas pin cét épí tett, mely a II. vi lág há bo -
rú után év ti ze de kig ál la mi gaz da sá gi tu laj do -
nú volt. Ma ma gán tu laj do nú pin cé szet.

Fél lánc ban és ki sebb te rü let ben szá mol va
ré geb ben kb. 1200-1500 négy szö göl szô lôs-
te rü let tu laj do no sok vol tak. (Ma, 2016-ban,
ugyan hány szô lô tu laj do nos van még Pi li sen,
aki mû ve li is és a sa ját bo rát kí nál ja?)

A Ró zsa he gyi, Bá ró he gyi Hegy köz ség
me ga la ku lá sa (1994) azt je len ti, hogy a szô -
lôs te rü le tek re még oda fi gyel nek, és mû ve -
lé sü ket elô se gí tik a tör vé nyi ren del ke zé sek.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Szüret Csilóéknál a homokokban

Szüret Földvárszkiéknál

Auszt ri ai és cseh or szá gi szô lô ter mesz tés hez ha son ló an 
Be lez nay Já nos, só go ra, Gras sal ko vics An tal ja vas la tá ra, 

te le pí tett szô lôt Pi li sen az 1740-es évek ele jén.

A
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GYÁLI 
KONTAKTLENCSEGYÁRBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT, 

GÉPKEZELÔKET, 
CSOMAGOLÓKAT 

KERESÜNK!

Ingyenes dolgozói 
buszjárat!

Bejelentett, hosszú
távú lehetôség, 
tiszta munkakörnyezet,

Bruttó 755-833 Ft órabér 
+ mûszakpótlék 
+ 8000 étkezési 
+ jutalmak

Három mûszakos munkarend, 
6+2-es beosztásban!

JELENTKEZZEN A: 
06-30-338-2005 telefonszámon

TÜZIJÁTÉK VÁSÁR!!!
PILISEN A SZABADSÁG TÉREN

DECEMBER 28-31.-IG!

Széles választék, kedvezô árak!

MINDEN NAP AKCIÓK!
Bombetta telepek, vulkánok, rakéták, 

forgók, recsegôk….

MINDEN AMI EGY JÓ SZILVESZTERI 
TÜZIJÁTÉKHOZ KELL!

Érdeklôdni: 06-70/514-0567  

Szeretett szüleinket, 
Kovács Károlyt és Gál Katalint

nagy tisztelettel köszöntjük
65. házassági évfordulójuk alkalmából.

Házasságot kötöttek 
Pilisen 1951. október 20-án.

Isten áldását és jó egészséget 
kérünk életükre!

Lánya, veje, unokáik és 6 dédunokájuk

Tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, hogy

2016. december 27. – 2016. december 30.-ig 
igazgatási szünet miatt a 

Polgármesteri Hivatal Zárva tart.

Ebben az idôszakban a Hivatal kizárólag halotti anyakönyvi 
ügyekben a 06-20-7710-407 telefonszámon tart ügyeletet!

A szünet utáni elsô ügyfélfogadási nap:

2017. január 02. (hétfô), ügyfélfogadás, ezen a napon:
8-12 és 13-18 óráig.

Pilis, 2016. december 07.
SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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