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RÖVID HÍREK

TÁ MO GAT JÁK A VÁ RO SI 
SPORT CSAR NOK LÉT RE JÖT TÉT!

o gá csás Ti bor, tér sé günk or szág gyû lé si
kép vi se lô je, a Bel ügy mi nisz té ri um ön -

kor mány za ti ál lam tit ká ra tá jé koz ta tott, hogy
a 2016-os költ ség ve tés zá rá sa kor a mi nisz -
té ri um ja vas la tá ra Pi lis a sport csar nok és
kö zös sé gi ház meg épí té sé hez – ön rész ként
– 350 mil lió fo rint tá mo ga tást ka pott.

PÁ LYÁ ZA TI ERED MÉNY

z ön kor mány zat ko ráb ban be nyúj tott
egy pá lyá za tot a Vá ci Egy ház me gye Vi -

dék fej lesz té si Iro dá já nak kis kert-prog ram -
já ra. A 2017. évi kis ker ti prog ram pá lyá-
za ti sza ka sza le zá rult. Öröm mel ér te sí tem
Pi lis vá ros la kos sá gát, hogy a be kül dött pá -
lyá za tunk a nyer te sek so rá ba ke rült! 

A pá lyá zat ki író já val a kö zös mun kát feb -
ru ár ban kezd jük. Bí zom ben ne, hogy a si ke -
res együtt mû kö dés sel ha té kony se gít sé get
nyúj tunk a pá lyá zat ba be vont sze mé lyek és
csa lád juk ré szé re, és ered mé nyes kis kert-
prog ra mot fo gunk lét re hoz ni Pi li sen!

TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
CSA PA DÉK VÍZ-EL VE ZE TÉ SÉ RÔL 

nagy mennyi sé gû le hul lott csa pa dék mi -
att meg nôtt a ta laj víz mennyi sé ge, or szá -

go san ár víz vé del mi ri asz tás van ér vény ben.
Pi li sen is kü lö nös gon dos ság gal kell a

csa pa dék víz el ve ze té sét meg ol da ni a ká rok
el ke rü lé se ér de ké ben. A csa pa dék víz-el ve -
ze tés sel kap cso la to san sze ret ném kér ni a
la kos ság köz re mû kö dé sét is. Az elô zô év
má so dik fe lé ben a Vá ros üze mel te tô Kft.
köz re mû kö dé sé vel fe lül vizs gál tuk ár ka in -
kat. Va la mennyit ki ta ka rí tot ták, a be ta kart
ár ko kat ki mar kol ták. Mi vel a te le pü lé sen az
ár kok nagy ré sze nem bur kolt, így a rend -
sze res el len ôr zés és ke ze lé sük el en ged he -
tet len. Kér jük, hogy se gít sék mun kán kat,
ne ta kar ják vissza az ár ko kat, az eset le ges
be mo só dá so kat, áro kom lá so kat je lez zék. 

A tel kek csa pa dék víz-el ve ze té si rend sze -
rét úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a víz a te re -
pen, épít mé nyek ben, to váb bá a szom szé -
dos tel ke ken és épít mé nyek ben, va la mint
a köz te rü le te ken átá zást, ki mo sást, kor ró -

zi ót ne okoz zon, és a ren del te téssze rû
hasz ná la tot ne aka dá lyoz za.

A csa pa dék víz tel ken be lül el szi vá rog tat -
ha tó, ha ez a te lek és a szom szé dos tel kek,
to váb bá az épít mé nyek ál lé kony sá gát és
ren del te téssze rû hasz ná la tát nem vesz é-
lyez te ti.

A te lek rôl csa pa dék vi zet a köz te rü le ti
nyílt ví zel ve ze tô árok ba csak zárt szel vé nyû
ve ze ték ben és az ut cai jár da szint alatt sza -
bad ki ve zet ni. Amennyi ben a ví zel ve ze tô
árok a kö zút tar to zé ka, úgy ab ba a kör nye -
ze té bôl – a tel kek rôl – csa pa dék víz be ve ze -
té se csak az út ke ze lô jé nek hoz zá já ru lá sá -
val tör tén het.

Csa pa dék vi zet hasz ná la ton kí vül he lye -
zett kút ba és szenny víz csa tor ná ba be ve zet -
ni TI LOS!

AJÁN DÉK A SZLO VÁK NEM ZE TI SÉ GI
ÖN KOR MÁNY ZAT RÉ SZÉ RE

i ma szom bat ról, a Vul can Ri ders Mo to -
ros Egye sü let fel vi dé ki ba rá ti tag já tól

szlo vák nyel vû köny ve ket kap tunk aján dék -
ba de cem ber ben. A pi li si Szlo vák Nem ze ti -
sé gi Ön kor mány zat ré szé rôl Sed ró Já nos
el nök nagy öröm mel vet te át tô lem a szlo -
vák nyel vû köny ve ket. A kö zel jö vô ben ki ala -
kí tan dó táj szo bá ban ke rül nek a köny ves -
pol cok ra, majd az ér dek lô dôk az ol va só szo -
bá ban for gat hat ják az iz gal mas kö te te ket.

Kö szön jük szé pen a köny ve ket Ma gyar
Eri ká nak, va la mint a fu va ro zás ban se gí tô
Skul té ti At ti lát is di csé ret il le ti!

A FENN TART HA TÓ FEJ LÔ DÉ SI 
CÉ LOK MEG VA LÓ SÍ TÁ SA 

MA GYAR OR SZÁ GON – KON FE REN CIA

2017. feb ru ár 7-én az Or szág gyû lés Fel sô -
há zi ter mé ben tar tot ta a Nem ze ti Fenn tart -
ha tó Fej lô dé si Ta nács és a Ma gyar Ter mé -
szet vé dôk Szö vet sé ge az idei kon fe ren ci át,
me lyen kép vi sel tem vá ro sun kat.

Az ENSZ más fél éve fo gad ta el az új fenn-
tart ha tó fej lô dé si ke ret rend szert, az Agen -

da 2030-at. A prog ram ter vei sze rint nem -
zet kö zi, nem ze ti, re gi o ná lis szin ten a kü lön -
bö zô sze rep lôk – kor mány zat, vál la la tok,
tu do mány, ci vil szer ve ze tek – együtt dol -
goz nak a prog ram ban ta lál ha tó 17 cél és
169 fel adat meg va ló sí tá sá ért. A kon fe ren -
ci án el hang zott, mi lyen fel ada tok áll nak
elôt tünk töb bek kö zött olyan cé lok el éré sé -
ben, mint a sze gény ség, az éhe zés csök -
ken té se, a tu dás nö ve lé se, a ter mé sze ti tô -
ke, az öko ló gi ai sok fé le ség meg ôr zé se vagy
a klí ma vál to zás el le ni fel lé pés. A ta nács ko -
zá son mind a ha zai, mind a nem zet kö zi fej -
lesz té si fel ada tok kal fog lal koz tunk. 

Ér té kes és ér de kes elô adá so kat hall gat -
tunk Bar tus Gá bor, V. Né meth Zsolt, Ko -
vács Ádám Zol tán, Vi da Gá bor, dr. Su lyok
Ka ta lin, Ko vács La jos és Far kas Ist ván tol -
má cso lá sá ban.

Fon tos fenn tart ha tó fej lô dé si cé lok a ter -
mé szet, a gaz da ság vagy a kör nye zet ügyei,
ame lyek kö zül ki emelt sze re pet kell kap nia
a nem ze ti kör nye ze ti cé lok nak. Fon tos az
egész sé ges kör nye zet hez va ló jog ér vé nye -
sí té se! El sôd le ges fel ada tok a hul la dék
csök ken té se, új ra hasz no sí tá sa, a zöl dí té si
kö te le zett ség, min de zek hez nél kü löz he tet -
len a szem lé let mód vál tás, a kör nye zet tu -
da tos ma ga tar tás.

Vi da Gá bor zá ró mon da ta: „Esz köz le -

gyen a cél, esz köz le gyen a gaz da ság!”

Ko vács La jos a klí ma ba rát te le pü lé sek
ön kor mány za tai ne vé ben szólt. Hol isz ti kus
meg kö ze lí tés sel, al kal maz ko dás sal kell a
17 cél ra meg ol dást ta lál ni. Fon tos nak tart -
ja a kis te le pü lé sek be vo ná sát, a na gyok
se gít sé gét ké ri. El kell ér ni, hogy a te le pü -
lés ne la kó hely le gyen, ha nem él he tô kör -
nye zet!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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A KU TAK EN GED ÉLYE ZÉ SÉ RÔL

enn ma ra dá si en ged élyt 2018. de cem -
ber 31-ig le het ké rel mez ni a meg fe le lô

víz gaz dál ko dá si jog kör rel bí ró ha tó sá gok
va la me lyi ké nél. A jegy zô tôl ak kor, ha a kút
ház tar tá si igé nye ket elé gít ki épü let tel ren -
del ke zô in gat la non, és leg fel jebb évi 500
köb mé ter vi zet szol gál tat ta laj víz bôl vagy
víz par ti víz bôl. Ki té tel az is, hogy a kút ne
érint sen víz bá zis-vé del mi te rü le tet és ne le -
gyen gaz da sá gi cé lú a víz ki vé tel. Et tôl el té -
rô eset ben a fô vá ro si vagy a me gyei ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság hoz kell
be nyúj ta ni a ké rel met, amely hez csa tol ni
kell a mû kö dô, me gé pí tett kút pon tos terv -
do ku men tá ci ó it is. 

Amennyi ben a kút meg kap ja a fenn ma -
ra dá si en ged élyt és 2016. jú ni us 4-e elôtt
fúr ták, a tu laj do no sát nem bír sá gol ják
meg. A kút lé te sí té sé nek idô pont ját szük -
ség ese tén bi zo nyí ta ni kell, ha ugyan is a
me ga dott dá tum után lé te sí tet ték, ak kor a
fenn ma ra dá si en ged élyt az el já ró ha tó ság
ki ad ja, ugyan ak kor bír sá got is ki szab. Más
eset ben – ha pél dá ul a ha tó ság nem en -
ged élye zi (mert nem en ged élyez he tô) a kút
fenn ma ra dá sát – a kút el bon tá sá ra, meg -
szün te té sé re kö te le zik a ké rel me zôt.

Ké re lem, nyom tat vány le tölt he tô Pi lis vá -
ros hon lap já ról.

KA RÁ CSO NYI 
ADO MÁ NYOSZ TÁ SOK

e cem ber ben több szer ve zet több fé le -
kép pen se gí tet te a szû köl kö dô csa lá -

do kat. A kö vet ke zôk ben azon ado má -
nyok ról sze ret nénk tá jé koz tat ni Önö ket,
ame lyek ki osz tá sá ban az ön kor mány zat
részt vett: 

Ön kor mány za tunk a ko ráb bi év hez ha -
son ló an 2016 de cem be ré ben ado má ny-

osz tást tar tott, mely nek ke re tén be lül 450
fô szo ci ál isan rá szo ru ló sze mélyt si ke rült
tar tós élel mi sze ra do mány ban ré sze sí te ni.
Ezú ton sze ret nénk meg kö szön ni a la -
kos ság ré szé rôl ér ke zô fel aján lá so kat, ado -
má nyo kat, eze ket szin tén szé tosz tot tuk a
rá szo ru lók kö zött. Az ön kor mány zat köz re -
mû kö dé sé vel ju tot tak el a Ma gyar Vö rös ke -
reszt élel mi szer cso mag jai is a nél kü lö zôk -
höz. Ugyan csak de cem ber ben – Pi lis Vá ros

Ön kor mány za tá val együtt mû köd ve – a
Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány 50 rá szo ru -
ló csa lá dot tar tós élel mi sze ra do mány ba ré -
sze sí tett. Az ala pít vány de cem ber 23-án
30 ne héz sor sú gyer me ket lá tott ven dé gül
Bu da pes ten, akik kon cer ten és ka rá cso nyi
ebé den ve het tek részt. 

Az ön kor mány zat a pol gár mes te ri hi va -
tal dol go zó i nak se gít sé gé vel 450 szo ci ál is
rá szo ru ló sze mély ré szé re 2900 Ft/csa lád
ér ték ben osz tott ki élel mi szer cso ma gokat.
Er re össze sen 1 312 260 fo rin tot hasz -
nál tunk fel.

De cem ber 24-én a Gyer mek ét kez te té si
Ala pít vány az ön kor mány zat tal és a Vö rös -
ke reszt tel köz re mû köd ve ké ré sem re 180
adag 3 fo gá sos me leg ételt biz to sí tott Pi li -
sen. Terv sze rint öt csa lád hoz ké szül tek ki -
vin ni az ün ne pi ebé det. A negyvenegy ér te -
sí tett csa lád ból hu szon ket tô je lent ke zett,
így a hi va tal nak kel lett gon dos kod ni az éte -
lek ki szál lí tá sá ról.

JÓ HELY RE KE RÜ LE TEK 
A CI PÔS DO BO ZOK!

Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet, Pi lis
Vá ros Ön kor mány za tá nak köz re mû -

kö dé sé vel is mét el ju ttat ta rá szo ru ló csa lá -
dok meg se gí té sé re a sze re tet és egy üt tér -
zés jel ké pét ki fe je zô ci pôs do bo za it, mely-
lyel 40 ne héz sor sú csa lád nak és gyer -
mek nek si ke rült örö möt sze rez ni és ezál -
tal fe lejt he tet len él ménnyé va rá zsol ni a
ka rá cso nyi ün ne pe ket. Kö szö net il le ti
min da zo kat, akik ci pôs do bo za ik kal, tar tós
élel mi sze ra do má nya ik kal hoz zá já rul tak és
szeb bé tet ték az ün ne pe ket azok nak,
akik nek csa lá di kö rül mé nyei saj nos ezt
nem ten nék le he tô vé.

TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
A KÖZ MUN KA-PROG RAM RÓL

öz mun ka-prog ram té li cik lu sa feb ru ár
28-án le jár. Eb ben az idô szak ban csök -

ken tett lét szá mot kap tunk, de a fel ada to -
kat igye kez tünk a lét szám és az idô já rás
függ vé nyé ben ma xi má li san el vé gez ni.

Tex til kesz tyût, me leg te át, va la mint 1,5
órán ként me le ge dé si le he tô sé get biz to sí tot -
tunk, egye di ké rés alap ján más mun ka kör -
be könnyí tett mun kát is tud tunk biz to sí ta ni. 

A prog ram új cik lu sa már ci us 1-jé tôl in -
dul. Je lent kez ni az Er zsé bet u 1. szám
alatt, Gál At ti lá nál le het a re giszt rált mun -
ka nél kü li ek nek. Fel té tel az or vo si al kal mas -
ság! A fi a ta lo kat, pá lya kez dô ket nem áll
mó dunk ban a KM-prog ram ban al kal maz ni,
va la mint 4 órás fog lal koz ta tás ra sincs le he -
tô ség.

A prog ram ban részt ve vô ket is ki köz ve tít -
he ti a Mun ka ügyi Köz pont, hi szen el sôd le -
ges cél vissza in teg rál ni a mun ká ba az
egész sé gi leg al kal mas mun ka nél kü li e ket. 

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

zú ton is kö szö ne te met fe je zem ki a
köz mun ka-prog ram ban dol go zók nak a

té li rend kí vü li idô já rás kap csán mu ta tott
hoz zá ál lá su kért. Kü lön kö szö net a hét vé -
gén el ren delt mun ka vég zés ben részt ve -
vôk nek!

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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Megkezdôdik az M4 gyorsforgalmi út építése

TÁJÉKOZTATÁS AZ UTAK 
KARBANTARTÁSÁRÓL

Tájékoztató a polgármester és 
az alpolgármester fizetésérôl

4. szá mú fô út az Al föld el sô szá mú köz le ke dé si ten ge lye, ezért az
M4 gyors for gal mi út meg va ló sí tá sa ki emelt fon tos sá gú. A te le pü -
lé sek el ke rü lé sé vel és a je len le gi 2x1 sá vos út 2x2 sá vos gyors -
for gal mi út tá tör té nô ki épí té sé vel az át ha la dó tran zit for ga lom
biz ton sá go sabb és gyor sabb le ve ze té se ér he tô el.

ki vi te le zés két sza kasz ban va ló sul
meg: Ül lô és Al ber tir sa kö zött kö zel 30

km hosszú ság ban, il let ve Al ber tir sa és Ceg -
léd kö zött 14,3 ki lo mé te ren. A be ru há zás
so rán a meg lé vô 2x1 sá vos sza ka szo kat
2x2 sá vos ra bô ví tik Al ber tir sa és Ceg léd -
ber cel ha tá rán, to váb bá Ceg léd ber cel és
Ceg léd köz igaz ga tá si te rü le tén. A meg lé vô
2x2 sá vos utat fel újít ják Ceg léd ber cel után.
Új nyom vo na lú, kö zel 29 km hosszú út épül
Ül lô, Gyöm rô, Pé te ri, Gom ba, Mo nor, Mo -
no ri er dô, Pi lis és Al ber tir sa el ke rü lé se ér -
de ké ben. Az út sza ka szon 9 kü lön szin tû for -
gal mi cso mó pont, 22 mû tárgy lé te sül, me -
lyek kö zül 3 új fe lül já ró és 15 új alul já ró.
Komp lex pi he nô épül Ci gány szék nél és egy
egy sze rû pi he nô Pi lis nél. A 2x2 sá vos sza -

ka szon 110 km/h se bes ség gel le het majd
köz le ked ni.

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
meg bí zá sá ból a NIF Zrt. be ru há zá sá ban
va ló sul meg az M4 gyors for gal mi út Ül lô
és Ceg léd kö zöt ti sza ka szá nak épí té se.
A 44 km hosszú sza kasz fej lesz té se két
ütem ben épül. A nyílt köz be szer zé si el já -
rá son nyer tes, leg ala cso nyabb aján la tot
te vô ki vi te le zôk: I. ütem: Ül lô-Al ber tir sa
(30 km) – Du na Asz falt Kft. – Eu ro Asz falt
Kft.: 52,1 mil li árd fo rint; II. ütem: Al ber tir -
sa-Ceg léd (14 km) – Co las Út, Co las Hun -
gá ria Zrt. és Co las Köz le ke dé sé pí té si Kft.:
20,48 mil li árd fo rint. Az út sza kasz meg -
épí té sé hez szük sé ges for rást a ha zai költ -
ség ve tés biz to sít ja.

A ki vi te le zé si mun ká la tok az idô já rás
függ vé nyé ben 2017 ele jén meg kez dôd nek.
A tel jes sza kasz ki vi te le zé se 2019. III. ne -
gye dé vé re fe je zô dik be.

Az M4 Mér nök Kon zor ci um ne vé ben Ken -
de resy Kop pány pro jekt ve ze tô meg hí vá sát
el fo gad tam. Részt vettem 2017. ja nu ár 18-
án a mo no ri ön kor mány zat nagy ter mé ben az
„M4 gyors for gal mi út Ül lô-Ceg léd kö zöt ti 1.
és 2. épí té si sza kasz, va la mint kap cso ló dó
lé te sít mé nyek ter ve zé si és ki vi te le zé si mun -
kái” pro jekt mun ka te rü let át adás-át vé te li el -
já rás si ke res le bo nyo lí tá sa ér de ké ben
szervezett fórumon. 

Az egyez te té sen kér tem a NIF Zrt. ügy ve -
ze tô jét és az M4 Mér nök Kon zor ci um kép vi -
se lô jét, hogy Pi li sen tart sa nak la kos sá gi tá -
jé koz ta tót az M4 épí té sé rôl az érin tett föld -
tu laj do no sok nak, He gye ki pin ce fa lu pin ce tu -
laj do no sa i nak, a Pe tô fi Va dász tár sa ság tag -
ja i nak, va la mint az ér dek lô dô la kos ság nak.

Idô pont ról a mun ka te rü let át adá sa után
fo gunk ha tá roz ni.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

ind annyi an ta pasz tal hat tuk, hogy idén a mos ta ná ban meg -
szo kott nál ke mé nyebb te lünk volt. Ez nem csak a fû tésszám -

lán lát szik meg… A sok szor he te kig az út ra fa gyott csa pa dék, jég -
bor da az utak áll apo tát sem kí mél te. Most, a jó idô be kö szön té vel
a hi va tal mun ka tár sai igye kez nek vé gig jár ni az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban és ke ze lé sé ben ál ló uta kat, fel mér ni ál la po tu kat, fel je -
gyez ni a szük ség sze rû ja ví tá so kat, ká tyú zá so kat. A fel mé rést az al -
ta la ji fagy el múl tá val, már ci us ele jé re ter vez zük.

Kér jük a la kos ság se gít sé gét, hogy füg get le nül az ál ta lunk vég -
zett fel mé rés tôl, je lez zék a 06-29/696-310 te le fon szá mon az ész -
lelt út hi bá kat, hogy azo kat sür gôs sé gi sor rend jük nek meg fe le lô en
ki ja vít has suk. 

A Kos suth L. ut ca, a Ká vai út, Rákóczi út, Vasút utca és a
Köl csey ut ca nem az ön kor mány zat tu laj do ná ban és ke ze lé sé ben
van, ott ön kor mány za ti kar ban tar tá si fel ada tot nem lát ha tunk el.

Sze ret ném tá jé koz tat ni Önö ket, hogy a kép vi se lô-tes tü let 2016.
de cem ber 14-i, 238/2016. (XII.14.) szá mú ha tá ro za tá ban ar ról
dön tött, hogy a VP.6.7.2.1-7.4.1.2-16 „Kül te rü le ti utak fej lesz té -
sé re, fel újí tá sá ra vo nat ko zó” pá lyá za ton a Dió fa, Le hel, Zsolt és
Bo tond ut cák fel újí tá sá ra pá lyá zik. A ter ve zé si és pá lyá za ti anyag
el ké szí tés re az M.T Hardy Kft. ka pott meg bí zást. 

A kép vi se lô-tes tü let a pro jekt össz költ sé gét 62 840 870 fo rint -
ban ha tá roz ta meg az 1/2017. (I.5.) sz. ha tá ro za tá ban: a be ru há -
zás hoz biz to sí tott sa ját erô így 15 710 218 fo rint, az igé nyelt tá -
mo ga tás 47 130 652 fo rint le het. 

A mo no ri já rás nem a ked vez mé nye zett já rá sok kö zé tar to zik, így
csak 75% tá mo ga tás volt igé nyel he tô, 25 szá za lé kot sa ját erô ként
kell biz to sí ta ni.

A pá lyá zat alap ján a vá ros ve ze tés fô cél ja, hogy a fent ne ve zett
utak bel te rü le ti sza ka sza it to vább épít se, va la mint, bur ko lat tal
lás sa el a la kott kül te rü le ti ré sze ken.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

z Or szág gyû lés mó do sí tot ta Ma gyar or szág he lyi ön kor -
mány za ta i ról szó ló tör vé nyét és ez zel a mó do sí tás sal

„ren dez te” a pol gár mes te rek fi ze té sét, mely kér dés rôl sok szor
ol vas hat tunk, il let ve lát tunk köz ve tí té se ket egyes hír adók ban.

A pol gár mes te rek fi ze té se a te le pü lés la kos ság szá má tól
füg gô en az ál lam tit ká rok il let mé nyé nek meg ha tá ro zott szá -
za lé ká ban van meg ha tá roz va. Pi li sen ez 70%-os mér ték, az -
az Pi lis pol gár mes te ré nek fi ze té se bruttó 698 019 fo rint.

A par la ment ál tal ho zott jog sza bály-mó do sí tás kö te le zô
min den ki re néz ve, így ja nu ár 1-jé tôl más össze get meg áll -
apí ta ni nem le het, azt a Ma gyar Ál lam kincs tár szám fej ti és a
köz pon ti költ ség ve tés ter hé re tör té nik a ki fi ze tés. A pol gár -
mes ter gép ko csi ve ze tô-pót lé kot, ben zin pénzt nem kap.

Ezen mó do sí tás mi att vál to zik az al pol gár mes ter il let mé -
nye is, amely a pol gár mes ter il let mé nyé nek szá za lé ká ban
van meg ha tá roz va, Pi li sen ez bruttó 314 108 fo rint.

A te le pü lé sek kép vi se lô-tes tü le te i nek te hát nincs más le -
he tô sé gük és fel ada tuk, mint sza vaz nak er rôl a kér dés rôl,
vég re hajt ják a tör vény ben fog lal ta kat, így mér le ge lé si jog kö -
rük nincs, dön té sük for má lis. 

A pol gár mes te rek költ ség té rí té sé rôl is a fen ti sza bá lyo zás
ren del ke zik. A költ ség té rí tés is a fi ze tés szá za lé ká ban van
meg áll apít va, így an nak össze ge te le pü lé sün kön bruttó
104 703 fo rint. A pol gár mes tert min den jut ta tá sá val kap -
cso lat ban adó fi ze té si kö te le zett ség ter he li, így a költ ség té rí -
tést is le adóz va kap ja meg, és hasz nál hat ja mun ká val kap -
cso la tos ki adá sa i ra. 

A költ ség té rí tés ese té ben meg te het né azt is, hogy szám -
lá kat gyûj tö get ve a tel jes össze get fel ve szi, azon ban nem élt
ez zel a le he tô ség gel, így az adó zott össze get kap ja meg.

DR. SZABÓ GYÖRGY 2 jegyzô

A

MA
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á ro sunk szü löt te, né hai Cser nai Pál 2013. szep tem ber
1-jén hunyt el. Ha lá lát meg elô zô en vég ren de le té ben így

ren del ke zett: „Meg ha gyom, hogy az örö kös az örök ség tel jes
össze gét Pi lis Vá ros fej lesz té sé re kö te les for dí ta ni, azon be lül
óvo da épí té sé re vagy egyéb sport cé lú lé te sít mény fel épí té sé re,
kar ban tar tá sá ra, fel újí tá sá ra.” A nagy lel kû ado mány ról Pi lis vá -
ros kép vi se lô-tes tü le te 2013. szep tem ber 26-i ülé sén tár gyalt,
majd vet te fel a kap cso la tot a ha gya té ki vég re haj tó val. Az ak-
kori tes tü let ko sár lab da pá lya mé re tû tor na csar nok ról dön tött,
mely egy ben kö zös sé gi tér ként és ze nei ren dez vé nyek meg tar -
tá sá ra is al kal mas kul túr ház ként épült vol na meg. Az el múlt
idô szak ban egy ér tel mû vé vált, hogy a két funk ció egy épü let -
ben tör té nô el he lye zé se nem sze ren csés, olyan komp ro -
misszu mo kat kell köt ni az épí tés és a hasz ná lat so rán, ame lyek
a ké sôb bi ek ben nem ki kü szö böl he tô ek (pl. akusz ti ka).

Az újabb el kép ze lés a két funk ci ót kü lön-kü lön épü let rész -
ben kí ván ja meg va ló sí ta ni, az épü le te ket pe dig zárt híd kö ti
össze. A Pi li si Lab da rú gó Klub TAO-s pá lyá zat be nyúj tá sa ér -
de ké ben már a ter ve zés leg el sô fáz isá ban is fo lya ma to san
egyez te tett a Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség gel és így egy na -
gyobb (ké zi lab da pá lya) mé re tû csar nok ké pe for má ló dott a
ter ve zô asz ta lon, mely meg va ló su lá sa ese tén nem zet kö zi szin -
tû sport ver se nyek, ké zi lab da-, ko sár lab da- vagy fut sal-mér kô -
zé sek meg ren de zé sé re is al kal mas.

A TAO-s tá mo ga tás sa já tos sá ga, hogy azt más cél ra fel hasz nál -
ni nem le het, hi szen a vál lal ko zók, vál lal ko zá sok er re a meg ha -
tá ro zott cél ra ren del kez nek adó juk átu ta lá sá ról. Ez a tá mo ga tá si
for ma a meg va ló sí tás költ sé ge i nek 70%-át fe de zi. A sport csar nok
ese té ben ez az összeg 708 222 677 fo rint. Az em lí tett, már ér vé -
nyes dön tés mel lett Ma gyar or szág kor má nya is kez det tôl tá mo -
gat ta az el kép ze lés meg va ló sí tá sát. 2015-ben a ter ve zé si mun ká -
la to kat tíz mil lió fo rint tal, ta valy pe dig a meg va ló sí tá si mun ká la -
to kat 350 mil li ó  forinttal tá mo gat ta. Ezek az össze gek szin tén
csak a kor mány ha tá ro za tok ban meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ha -
tók fel. A kor mány za ti tá mo ga tást – mely nek le hí vá sa fo lya mat -
ban van – az ön kor mány zat el kü lö ní tett szám lán ke ze li és fog ja
ke zel ni, gon dos kod va an nak biz ton sá gos be fek te té sé rôl – va ló -
szí nû leg ka ma to zó kincs tár jegy vá sár lá sá val. Ugya nez áll a Cser -
nai-örök ség össze gé re is, mely nek le hí vá sát a ha gya té ki vég re -
haj tó jó vá hagy ta és az összeg fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult. A je -
len le gi ár fo lya mon 227 076 966 fo rin tot a kép vi se lô-tes tü let ál tal

Esetleg mindkettô…
Egyelôre még csak látványterv, de hamarosan a várost fogja szolgálni

2017. feb ru ár 23-án tar tott ülé sen ja va sol juk ha son ló for má ban
ka ma toz tat ni, il let ve le köt ni. Min dez a gya kor lat ban azt je len ti,
hogy a be ru há zás so rán az ön kor mány zat a ma gyar kor mány ál -
tal biz to sí tott pén zesz köz és a ha gya ték össze gé nek ere jé ig a
szám lák össze gé nek 30 %-át fi ze ti ki, a fenn ma ra dó összeg meg -
fi ze té se a Pi li si Lab da rú gó Klub kö te le zett sé ge.

A be ru há zás ma gas mû sza ki szín von alá nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben fel vet tük a kap cso la tot az Épí té sü gyi Mi nô sé g-
el le nôr zô In no vá ci ós Nonp ro fit Kft.-vel, amely – át te kint ve a
ren del ke zé sük re ál ló ter ve ket – a lát vány terv tôl a ten der ter vig
ja vas la tot tesz a ké sôb bi gaz da sá go sabb üze mel te tés, fenn tart -
ha tó ság ér de ké ben a gé pé szet át ter ve zé sé re, ide ért ve a meg -
úju ló ener gia for rá sok mi nél szé le sebb kö rû hasz ná la tát. A mó -
do sí tá sok újabb le he tô sé get biz to sí ta nak pá lyá za tok ra, pél dá ul
kor sze rûbb gé pé sze ti tech ni ka ki ala kí tá sá ra. A kft.-tôl ígé re tet
kap tunk ar ra, hogy fi gye lem mel fog ják kí sé rni a be ru há zást,
szük ség ese tén ko or di nál ják is azt, így se gít ve a mû sza ki el le -
nôr mun ká ját is. 

A be ru há zás ki vi te le zô jét azon ban csak köz be szer zés út ján
le het ki vá lasz ta ni. 

Az épü le te gyüt tes re jog erôs épí té si en ged élyünk van. Ez a
pro jek tet egy ként ke ze li, de le he tô sé get ad az üte mek ben tör té -
nô meg va ló sí tás ra is: el sô ként a kul tu rá lis köz pont, majd a sport -
csar nok meg épí té sé re. A kul tu rá lis épü let rész mo bil szé kek kel
be ren dez he tô szín ház ter met, kar za tot fog lal ma gá ban a szük sé -
ges szín pad dal, kel lé ke i vel, szí nész- és köz re mû kö dôi öl tö zôk -
kel. Ezen túl me nô en több ki sebb klub te rem, ki ál lí tó te rem is lesz
az épü let ben, ahol az el kép ze lé sek sze rin ti ko moly ze nei ren dez -
vé nye ket és ki ál lí tá so kat is le het tar ta ni. A sport csar nok nem csak
a ver seny spor tot, ha nem a kö te le zô is ko lai sport fog lal koz ta tást
és a he lyi tö meg spor tot is szol gál ja. Ké sôb bi dön tés függ vé nye,
hogy a lé te sít ményt he lyi egye sü le tek, ba rá ti kö rök mi lyen fel té -
te lek mel lett ve he tik igény be dél utá non ként és hét vé gen ként. 

A pro jekt tel kap cso la to san to váb bi in for má ci ó kat ta lál hat
majd la punk ban, va la mint la kos sá gi fó ru mon is tá jé koz tat ni
fog juk a tisz telt pol gá ro kat.

Pi lis vá ro sá ban hosszú évek, év ti ze dek óta ez a be ru há zás a
leg na gyobb, meg va ló su lá sa olyan hi á nyos sá got szün tet meg,
amely ed dig érez he tô en be fo lyá sol ta a vá ros éle tét.
Si ke re kö zös ér de künk!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

V

Sportcsarnok, vagy kultúrház?
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TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓ!
ár sa sá gunk a he ti rend sze res hul la dék -
szál lí tást az ed dig meg szo kott na po kon

vég zi.
A kül te rü let rôl is az ed dig meg szo kott mó -
don és na pon szál lít juk a hul la dé kot.
Kér jük Önö ket, hogy a meg szo kott rend
sze rint he lyez zék ki jól lát ha tó hely re a
hul la dé ko kat, leg ké sôbb reg gel 06.00
órá ig!

Cso ma go lá si hul la dék: 
Ha von ta egy al ka lom mal, a meg je lölt idô -
pon tok ban biz to sít juk a sze lek tív hul la -
dé kok (mû anyag, pap ír és fém cso ma go -
lá si hul la dék) ház hoz me nô be gyûj té sét és
el szál lí tá sát. A sze lek tív hul la dé kok gyûj -
té sé hez a ki he lye zett zsák szá má nak
meg fe le lô cse re zsá kot biz to sí tunk, azon -
ban ezen fe lül is kor lát lan menny iség ben,
bár mi lyen át tet szô zsák ban ki he lyez he -
tôk a hul la dé kok. 

Ház hoz me nô SZE LEK TÍV hul la dék -
szál lí tás idô pont jai:

CS I. kör zet: 4. sz. fô út – Nyár egy há -
za fe lé esô te rü let + Kül te rü let

03.21.; 04.18.; 05.16.; 06.20.

CS II. kör zet: 4. sz. fô út – Ká va fe lé
esô te rü let + Kül te rü let 

03.22.; 04.19.; 05.17.; 06.21.

Az üveg hul la dék gyûj té sé re szol gá ló kon -
té ne rek hely szí nei: 
Lut her tér (rend ôr ség gel szem ben); Pe tô fi
u. és Nyár egy há zi sa rok; Vá gó híd u. 24.,
Mun kácsy u. vé ge, Eöt vös u. mel let ti P+R
par ko ló.

Zöld hul la dék: 
Ha von ta 1 al ka lom mal, a já rat terv nek
meg fe le lô en hét fô ként a köz szol gál ta tó
el vég zi a zöld hul la dék zsá kos be gyûj té -

sét, me lyet ki zá ró lag bi o ló gi a i lag le -
bom ló zsák ban le het ki he lyez ni. A ki he -
lye zett zsá ko kért cse ré be a szál lí tás nap ján
a já rat ma xi mum 1 db le bom ló zsá kot biz -
to sít. Az in gat la no kon ke let ke zô zöld hul la -
dé kot a szab vány nak meg fe le lô és „ZÖLD -
HUL LA DÉK” fe li rat tal el lá tott gyûj tô e dény -
ben is ki le het he lyez ni. Az „ág” tí pu sú zöld -
hul la dé kot max. 80 cm hosszú ság ra da ra -
bol va, kö te gel ve kér jük ki he lyez ni!

Ház hoz me nô ZÖLD hul la dék szál lí -
tás idô pont jai:

I.-es kör zet Hét fô: a Va sút vo nal és a
4. sz. fô út kö zöt ti te rü le ten

04.03.; 05.01.; 06.05.

II.-es kör zet Hét fô: a 4. sz. fô út Ká va
fe lé esô te rü le ten

04.10.; 05.08.; 06.12.

III.-as kör zet Hét fô: a Va sút vo nal tól –
Nyár egy há za fe lé esô te rü le ten

04.15.; 05.15.; 06.19. 

IV.-es kör zet Hét fô: a Kül te rü le ten

04.24.; 05.22.; 06.26.

Tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got,
hogy a nem át lát szó (pl. fe ke te) zsák -
ban ki tett SZE LEK TÍV vagy nem bi o ló gi -
a i lag le bom ló zsák ban ki he lye zett
ZÖLD hul la dé ko kat nem áll mó dunk ban
el szál lí ta ni!

Kér jük, hogy a hul la dé ko kat leg ké sôbb
reg gel 06:00 órá ig az in gat lan elé ki he -
lyez ni szí ves ked je nek!

Le he tô sé get ke re sünk ar ra, hogy a la -
kos ság bi o ló gi a i lag le bom ló zsá kot tud -
jon vá sá rol ni a te le pü lé sen.

Ház hoz me nô lom ta la ní tás:
Ja nu ár 1-tôl de cem ber 31-ig in gat la non ként
éven te egy al ka lom mal ház hoz me nô rend -
szer ben vé gez zük el. A lom ta la ní tás e mó -
don tör té nô el vég zé se a la kos ság szá má ra is
ké nyel mes, fi gye lem be vé ve, hogy nem kell
egy meg ha tá ro zott idô pont hoz iga zod ni,
te le fo non 24/535-535 vagy e-ma il ben is
szal li tas@ku nep szolg.hu le he tô sé get biz -
to sí tunk az idô pontegyez te té sé re. 
Lom ta la ní tás al kal má val a ház tar tás ban
fel es le ges sé vált hasz ná la ti tár gya kat, esz -
kö zö ket, bú to ro kat szál lít juk el.
A nagy da ra bos lom (pl. bú tor) ki vé te lé vel a
ki sebb mé re tû anya go kat a ha té ko nyabb

szál lí tás és szét szó ró dás meg aka dá lyo zá sa
ér de ké ben ki zá ró lag be zsá kol va, kö te gel ve
szál lít juk el.

Nem tar toz nak a lom ta la ní tás kö ré be,
így nem szál lít juk:
• gally, sa lak, trá gya, szal ma, egyéb nö vé -

nyi és ál la ti hul la dék, épí té si hul la dék,
egyéb ipa ri hul la dék;

• vesz élyes elekt ro mos, elekt ro ni kai ké -
szü lé kek (pl. TV-ké szü lék, hû tô gép stb.);

• vesz élyes hul la dé kok, gu mi ab roncs, ak -
ku mu lá tor, pa la, fes té kes do bo zok stb.

• he ti sze mét szál lí tás kö ré be tar to zó ház -
tar tá si, va la mint gaz dál ko dói te vé keny -
ség bôl szár ma zó hul la dék.

Tá jé koz tat juk, hogy a te le pü lé si szi lárd hul -
la dék, a zöld hul la dék, a lom hul la dék és a
sze lek tív hul la dék el szál lí tá sát csak a köz -
szol gál ta tá si rend szer be be je lent ke zett
és tár sa sá gunk ál tal nyil ván tar tott in -
gat lan hasz ná lók szá má ra biz to sít juk!

Az új fo gyasz tó ként va ló be je len tést, az
adat mó do sí tást a he lyi ügy fél szol gá la ton
vé gez he ti el a me ga dott he lyen és idô pon -
tok ban.
2721. Pi lis, Rá kóc zi u. 67. 
Nyit va tar tás:
Min den hét fôn, szer dán és pén te ken 08-
12 órá ig, ked den és csü tör tö kön 12:30-
16:30-ig. 
Az eset le ge sen ke let ke zô több let hul la -
dék el szál lí tá sá hoz szük sé ges zsá ko -
kat és a bi o ló gi a i lag le bom ló zsá ko kat
itt tud ja a szám la fi ze tô in gat lan hasz -
ná ló vagy meg ha tal ma zott ja alá írás sal
át ven ni. 
A több let hul la dé kos zsá ko kat a NHKV
Zrt. utó lag fog ja ki szám láz ni.

To váb bá, a 
Köz pon ti ügy in té zés he lyén:
8154. Pol gár di, Sza bad ság u. 26. 
Nyit va tar tás:
hét fô, kedd, csü tör tök: 07:00-16:00-ig;
szer dán: 07:00-19:00-ig; pén tek: 07:00-
13:00-ig

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy az in gat la -
non ke let ke zô inert, bon tá si tör me lé ket (a
ke ze lô te lep éves ka pa ci tá sá nak mér té ké ig)
a ceg lé di hul la dék le ra kó ba tud ják be szál lí ta ni:
Nyit va tar tá si idô: 
hét fô tôl pén te kig: 06:00-16:00-ig
Szom ba ton: 06:00-14:00-ig

VER TI KÁL NONP RO FIT ZRT. 2

T
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z em lék év meg ren de zé sé nek egyik
cél ja Gu bá nyi Ká roly szem élyé nek

és mun kás sá gá nak meg is mer te té se, mi -
nél szé le sebb kör ben. Hi szen a köz -
vé le mény na gyon ke ve set tud ró la, sôt
a sza ki ro da lom ban is ren ge teg a fél-
vagy épp ha mis in for má ció ve le kap -
cso lat ban.

Sze ret nénk el ér ni, hogy di ák ja ink –
raj tuk ke resz tül a csa lád ta gok – job ban
meg is mer jék ezt a ki vé te les te het sé gû és
sok ol da lú em bert, meg is mer jék em be ri
ér té ke it, és azt pél dá nak tart sák.

Kre a tív, pre cíz, meg bíz ha tó, be csü le tes,
jó ha za fi, a vi lág ra nyi tott, ugyan ak kor jó
ér te lem ben vett lo kál pat ri ó ta. Gu bá nyi
be jár ta a vi lá got, de mind azt az anya gi és
szel le mi ér té ket, ame lyet út jai so rán fel -
hal mo zott, ha za hoz ta Ma gyar or szág ra,
Pi lis re, és itt pró bál ta ka ma toz tat ni.

Az em lék év meg szer ve zé sé vel ins pi -
rál ni sze ret nénk a ta nu ló kat, pe da gó gu -

Gubányi-emlékév Pilisen – 2017

KÖNYV, MÛ VE LÔ DÉS, KÖ ZÖS SÉG
A Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház hí rei

Pi lis vá ros ál ta lá nos is ko lá já nak név adó ja, Gu bá nyi Ká roly 150
év vel ez elôtt szü le tett. Ez al ka lom ból, ja nu ár 13-án – szü le tés -
nap ján – élet mû-ki ál lí tás meg ren de zé sé vel és sír já nak meg ko -
szo rú zá sá val tisz te leg tünk elôt te.
A ki ál lí tás sal együtt az is ko la ve ze té se, pol gár mes ter asszonnyal
kö zö sen, meg nyi tot ta a Gu bá nyi Ká roly-em lék évet.

so kat, szü lô ket, pi li si pol gá ro kat, hogy
ér dek lôd je nek la kó he lyük múlt ja, he lyi
ér té kei iránt, azo kat be csül jék és óv ják.

GU BÁ NYI-ÉV TER VE ZETT 
IS KO LAI PROG RAM JAI:

Is ko lai rajz pá lyá zat – té ma: 
Gu bá nyi iker fe nyô je, va rázs la tos kert je
vagy va sút ja.
Gu bá nyi-fa név adó ün nep sé ge.
Le ven du la-ágyá sok te le pí té se.

Sza bó Lász ló tart hely tör té ne ti 
elô adást a ta ná ri kar ré szé re.
Is ko lai no vel la- és me se író-pá lyá zat.
Té ma: ere det mon dák és me sék Pi lis
föld raj zi ne ve ze tes sé ge i vel kap cso lat ban.
Gu bá nyi-gá la: in te rak tív, bô ví tett 
élet mû-ki ál lí tás a Sza bad ság té ren, 
majd a mû ve lô dé si ház ban.
Há rom na pos ván dor tá bor Jobb ágyi 
kör nyé kén.
Tan tes tü le ti ki rán du lás és ko szo rú zás 
a Cu ha-pa tak völ gyé ben.
Vá ro si Gu bá nyi-em lék tú ra.
Is ko lai aka dály ver seny az Iker fe nyô nél.
Gu bá nyi-hét: egy he tes pro jekt a
te lep he lye ken.
A Gu bá nyi-év zá rá sa – 2018. ja nu ár 14.:
ko szo rú zás, em lék táb la-ava tás.

A GU BÁ NYI KÁ ROLY ÁL TA LÁ NOS 

IS KO LA TAN TES TÜ LE TE 2

a nu ár 12-én tar tot tuk az Ol vass Ve lünk ve tél ke dô 4. for du -
ló ját. A for du ló nyer te se a Ma nók csa pat lett, tag jai: Ba ra bás

Bog lár ka, Csor dás Ben ja min és Dó ra Bi an ka. Gra tu lá lunk a
gyôz te sek nek!

Ja nu ár 21-én, szom ba ton, a Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má -
ból „A da lok val lo má sa” (ma gyar köl té szet és a ze ne ta lál ko -
zá sa) cím mel ze nés iro dal mi es tet ren dez tünk a kö zös sé gi ház -
ban. Az es ten ma gyar köl tôk, ze ne szer zôk mû ve i bôl csen dül -
tek fel rész le tek Ud var he lyi Bog lár ka ének mû vész, Po zsár
And rea zon go ra mû vész és Pán ti An na elô adó mû vész köz re -
mû kö dé sé vel. Vá lo ga tást hall hat tunk nagy ma gyar író ink
mû ve i bôl (Ady End re, Jó zsef At ti la, Pe tô fi Sán dor, Rad nó ti

Mik lós), va la mint ezen mû vek meg ze né sí tett da lai is fel csen -
dül tek Su gár Re zsô, Far kas Fe renc, Or bán György, va la mint
Sze lé nyi Ist ván fel dol go zá sá ban. Kö szön jük a mû vé szek nek a
re mek elô adást! 

Ja nu ár 28-án a Vá ros há za dísz ter mé ben tar tot tuk a Kos suth-
dí jas köl tô, mû for dí tó Ba ra nyi Fe renc 80. szü le tés nap ját. Vá ro -
sunk dísz pol gá rá nak mél tó meg ün nep lé sé ben köz re mû kö dött
a Pi li si Ze nész Egye sü let, a Ze ne is ko la di ák jai, va la mint a
Dob mú ze um trió. A ze ne is ko la mû so rá ban köz re mû kö dött
Bánsz ki Eni kô, Csor dás No ri na, Ka csics Han na, Ré ti Esz ter
Bog lár ka, Ub ran ko vics Ve ra és ter mé sze te sen fel ké szí tô
tan áruk, Ha che le va Lud mil la. 

TO VÁB BI PROG RAM JA INK:

Már ci us 10-én, 18 óra kor Bor zák Ti bor új ság író „Pe tô fi tit kai”
könyv be mu ta tó elô adá sát néz het jük meg a könyv tár ban. 
Már ci us 15-én, 10 óra kor kez dô dik a nem ze ti ün nep a Pe tô fi
park ban. Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk!
Prog ram ja ink ról bô veb ben az in téz mény hon lap ján (konyv -
tar.pi lis.hu), va la mint Fa ce bo ok-ol da lán tá jé ko zód hat nak. 

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA 2 intézményvezetô
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A SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY HÍREI

Jánosa István 1937-2017
Eltávozott közülünk iskolánk köztiszteletnek
örvendô egykori tanára, Jánosa István.

sur gón szü le tett, 1937. már ci us 10-én. Ál ta lá nos és kö zép is -
ko lai ta nul má nya it Csur gón vé gez te. A sport irán ti sze re te te –

mely éle té nek meg ha tá ro zó elem évé vált – a csur gói Cso ko nai Vi -
téz Mi hály Gim ná zi um ban töl tött évei alatt ala kult
ki. A kö zép is ko lát 1955-ben vé gez te el, még ab -
ban az év ben fel vé telt nyert a bu da pes ti Test ne -
ve lé si Fô is ko lá ra. A ta nul má nya it 1956 ja nu ár já -
ban – egy gim ná zi u mi sport sé rü lé se mi att (szegy -
csont-tö rés) – or vo si ja vas lat ra fél be sza kí tot ta.
Szü lei ha tá sá ra 1956 au gusz tu sá ban a MÁV gyé -
ké nye si ál lo má sá ra ke rült for ga lo m-i rá nyí tá si ta -
nu ló nak. Ka to na éve it 1957 feb ruár já ban kezd te
meg, ki emel ke dô pre ci zi tá sa okán tér kép raj zo ló -
ként tel je sí tett szol gá la tot. 1958 ok tó be ré ben a
Zrí nyi Mik lós Aka dé mi á ra ke rült szin tén tér kép raj -
zo ló ként, fô képp az aka dé mia lab da rú gó-csa pa -
tá nak erô sí té se okán. 1959 no vem be ré ben sze -
relt le sor ka to na ként. Sport tal kap cso la tos te vé -
keny sé gét 1960 má ju sá ban Bar cson, az ak ko ri
já rá si sport ta nács el nö ke ként kezd te meg.

A fel sô fo kú is ko lai ta nul má nya it ez idô alatt, le -
ve le zô ta go za ton foly tat ta és 1969-ben sze rez te meg kö zép is ko lai
test ne ve lô ta ná ri dip lo má ját a bu da pes ti Test ne ve lé si Fô is ko lán.

Pi li sen az 1. szá mú Ál ta lá nos Is ko lá ban 1969. no vem ber 16-án
kez dett test ne ve lô ta nár ként dol goz ni. Nyug dí ja zá sá ig, 1997. már -
ci us 10-ig fo lya ma to san az is ko la ta ná ra ként szol gál ta hi va tá sát.

Több ge ne rá ci ó nak nem csak test ne ve lô ta ná ra, ha nem osz tály -
fô nö ke is volt az is ko lá ban. 1977-1979-ig az is ko la igaz ga tó-
he lyet te se ként is dol go zott.

Nem csak a ta ní tás ban, ha nem az is ko la fej lesz té sé ben, a bô ví -
té si mun ká la tok ban is te vé ke nyen együtt mû kö dött a ta nu lók kal, a
szü lôk kel és pe da gó gus tár sa i val.

Pá lya fu tá sa alatt Pi lis adott sá ga it is fi gye lem be vé ve kü lön bö zô
sport ágak kal (lab da rú gás, ké zi lab da, at lé ti ka, tol las lab da, asz ta li -
te nisz stb.) is mer tet te meg a ta nu ló kat. Az 1970-es évek ele jén az

is ko lai spor tok kö zött a té li spor tok ban (gyors -
kor cso lya, jég ko rong, szán kó) ké szí tet te fel a
ta nu ló kat a kü lön bö zô szin tû sport ver se nyek re,
me lye ken or szá gos szin ten is ki vá ló ered mé nye -
ket ér het tek el (pél dá ul 1970 ja nu ár já ban a pi -
ac té ri is ko la ud va rán ta nu lók, szü lôk kö zös
mun ká já val jég pá lya épí té sét szer vez te meg.
Ké sôbb a Ger je vi zén (Ma lom tó) vagy a Ba -
zsam je gén ké szí tet te fel ta nít vá nya it az út tö rô
olim pi ai já té kok ra.

A spor to lá si kö rül mé nyek is ko lai fej lô dé sé vel
(a pi ac té ri is ko la ud va rán az asz fal to zott ké zi -
lab da pá lya, majd ké sôbb az új tor na te rem) a
te rems por tok ban is se gít het te a ta nu ló kat.

Ren de zett sport be mu ta tó kat, tá bo roz ta tá sok -
ban ván dor tá bo rok szer ve zé sé ben, tö meg sport
ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ban vett részt.

Több ta nít vá nya ki vá ló ered mé nye ket ért el
kü lön bö zô sport ág ban az Or szá gos Út tö rô Olim pi án. Szá mos ta nít -
vá nya si ke res sport pá lya fu tá sát ké szí tet te elô, ala poz ta meg a
sport irán ti el kö te le zett szen ved élye.

1997. már ci us 10-én, a nyug díj kor ha tár el éré sé ig vál lalt részt az
is ko la éle té ben.

Em lé két meg ôriz zük!
A GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANTESTÜLETE ÉS DIÁKJAI 2

z ala pít vá nyunk ku ra tó ri u ma 2016 ok tó -
be ri köz gyû lé sén az is ko la ve ze té sé vel

egyez tet ve az aláb bi ha tá ro za tot fo gad ta el:
az 1%-os adó fel aján lá sok egy ré szé bôl a
Sza bad ság té ri al só ta go zat, va la mint Kos -
suth La jos úti fel sô ta go zat mun ká ját tech -
ni kai esz kö zök vá sár lá sá val se gí ti. Tá mo ga -
tás ként mind két te lep hely 1-1 pro jek tort és
2-2 hor doz ha tó, rá di ós mag nót ka pott. Az

is ko lá hoz tar to zó Gu bá nyi ART KERT Al ko tó
Tér és Mû helyt egy sab lon vá gó be ren de zés
vá sár lá sá val tá mo gat tuk. Az aján dé kok át -
adá sá ra a te lep he lyek ka rá cso nyi ün nep sé -
gén ke rült sor. Na gyon kö szön jük min den
ked ves tá mo ga tónk nak, akik meg tisz -
tel tek min ket az zal, hogy adó juk 1%-át
ne künk ad ták, mert nél kü lük ez nem jö -
he tett vol na lét re!

Az ala pít vá nyunk is ka pott ka rá cso nyi
aján dé kot! Nagy örö münk re, az ün ne pek re
el ké szült a lo gónk, me lyet Pet ró Zsu zsan -
na, a Gu bá nyi ART KERT egyik ala pí tó ja és
mû vész ta ná ra ter ve zett szá munk ra, amit
ezú ton is na gyon kö szö nünk! 

Ala pít vá nyunk 2017-ben ün nep li 20.
szü le tés nap ját, me lyet igyek szünk ki tû -
zött cél ja ink meg va ló sí tá sá val mél tó mó -
don meg ün ne pel ni.

Feb ru ár tól el in dult a Fa ce bo ok-ol da lunk
is SE GÍ TÜNK ALA PÍT VÁNY PI LIS név vel,
ahol fo lya ma to san friss hí re ket, tud ni va ló -
kat, ér de kes sé ge ket te szünk fel az ala pít -
vány éle té vel kap cso la to san.

To vább ra is vár juk szí ves 
adó fe la ján lá sa i kat az aláb bi 

név re és adó szám ra:

Se gí tünk a Gu bá nyi Ká roly 
Ál ta lá nos Is ko la Ala pít vá nya

18676893-1-13

Kö szön jük!
(A KURATÓRIUM) 2

C

EMLÉKEZÉS EGY PEDAGÓGUSRA

A
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pi li si Já té kor szág Óvo dá ban és tag in téz mé nye i ben a
de cem ber az ün nep vá rás iz gal má val telt. A ter ve zett

prog ra mok – me lye ket az elô zô szám ban rész le te sen is mer -
tet tünk – zök ke nô men te sen zaj lot tak le. A té li szü net után a
ba ba ka rá csony ra ka pott kész ség fej lesz tô já té ko kat óvo dá sa -
ink öröm mel vet ték bir to kuk ba. A kör nye zet tu da tos ma ga tar -
tás, a ter mé szet- és kör nye zet vé de lem ki emelt fel adat az
óvo dai élet min den nap ja i ban. Már évek óta fog lal ko zunk az
aláb bi té ma kö rök kel: zöld ün ne pek (víz vi lág nap ja, a Föld
nap ja, ál la tok nap ja); kis ker ti mun kák – zöld ség, fû szer- és
gyógy nö vény ül te tés, ápo lás, komp osz tá lás; az egész sé ges
élet mód szo ká sa i nak ki a la kí tá sa; sze lek tív hul la dék gyûj tés. 

Si ke res mun kánk el is me ré se ként a pi li si Já té kor szág Óvo da
im már má sod szor nyer te el a „Zöld Óvo da” cí met. 2016. de -
cem ber 14-én ün nep élyes ke re tek kö zött ke rült sor az ok -
le vél át adá sá ra, me lyen Ro mán Ist ván, a Föld mû ve lé sü gyi
Mi nisz té ri um ag rár szak kép zé sért fe le lôs he lyet tes ál lam tit -
ká ra és Si pos Im re, az Em be ri Erô for rá sok Mi nisz té ri u má -
nak köz ne ve lé sért fe le lôs he lyet tes ál lam tit ká ra adott át. Az
új ra hasz no sí tás szem lél te té sé nek mé lyí té se ér de ké ben két
PET-pa lack pré se lôt és hul la dék tá ro ló fa do bo zo kat vá sá rolt
ala pít vá nyunk. 

A pe da gó gi ai prog ra munk ba be épü lô kom pe ten cia ala pú
óvo dai ne ve lés fon tos ré sze ként ja nu ár tól a víz-mo dul ve szi
kez de tét. Be szél get tünk, ta pasz ta la to kat sze rez tünk a víz tu -
laj don sá gá ról, hal ma zál la po tá ról, hasz ná ról. Ezek ben a té -
ma kö rök ben vizs gá ló dá so kat vé gez tünk, kí sér le tez tünk.
Óvo da pe da gó gu sa ink – a tan kö te les ko rú gyer me kek szü -
le i vel va ló kon zul tá ció után – szük sé ges eset ben is ko la -
é rett sé gi vizs gá lat ra küld tek gyer me ke ket a Pest Me gyei Pe -
da gó gi ai Szak szol gá lat Mo no ri Tag in téz mé nyé be.

2017. ja nu ár 23-án a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la in téz -
mény ve ze tô je tá jé koz ta tást tar tott a le en dô el sô osz tá lyo sok
szü le i nek az in téz mény ál tal biz to sí tott le he tô sé gek rôl.
Fo lya ma to san ké szül tünk a feb ru ár ban tar tan dó far san gi
mu lat ság ra a sa ját ha gyo má nya ink nak meg fe le lô en. 

Feb ru ár 11-én a pi li si Já té kor szág Óvo da ala pít vá nya i nak
(Bol dog Gyer mek kor, Nap su gár, Szi vár vány) tá mo ga tá sá ra
bált szer vez tünk a szü lôk kel együtt mû köd ve. Ezú ton sze ret -
nénk meg kö szön ni a szpon zo rok és a szü lôk tom bo la-fe l-
a ján lá sa it. Feb ru ár 28-án Ki sze báb-ége tés sel elûz zük a te let.
A Gé zen gúz egy üt tes „Ta vasz vá ró” cí mû mû so rá val szó ra -
koz tat ta a gyer me ke ket a tél utón.

A szü lôk ed di gi se gít sé gét meg kö szön ve 
is mét kér jük, hogy adó juk 1%-val 

tá mo gas sák óvo dánk ala pít vá nya it!

18685671-1-13 „Bol dog Gyer mek kor”
18681639-1-13 „Szi vár vány”
18681347-1-13 „Nap su gár”

FAZEKASNÉ PÁLINKÁS ÉVA 2 óvodapedagógus

ÓVODAI HÍREK

ÉVA NÉNI NYUGDÍJAS LESZ
isz telt pi li si La ko sok, Szü lôk, je len le gi és múlt bé li
Óvo dá sok! Meg tisz te lô, egy ben szo mo rú fel adat ju -

tott ne kem, ami kor az ön kor mány za ti új ság ha sáb ja in
tá jé koz tat nom kell Önö ket ar ról, hogy Bár sony né Pá -
lin kás Éva, min den ki „Éva né ni je”, 40 év mun ka vi szony
után 2017. augusztusában nyug díj ba vo nul. 1977. szep -
tem ber 1-jén kez dett dol goz ni óvó nô ként Mo no ron,
majd 1985. szep tem ber 2-tôl te le pü lé sün kön vi gyáz ta a
gond já ra bí zott ap ró sá gok lép te it, meg is mer tet ve nyi la -
do zó ér tel mük kel a kö rü löt tük lé vô vi lá got. 2008. szep -
tem be ré tôl a mai na pig el lát ta a pi li si óvo dák ve ze tôi
fel ada tá val kap cso la tos te en dô ket is. Ge ne rá ci ók nôt -
tek fel a ke ze alatt. Ki ma gas ló szak mai tu dá sá val, em -
ber sé gé vel se gí tett az élet rö gös út ján tör té nô elin du lás

el sô lé pé se i ben. Sok szor még a szü lôi ne ve lés hi á nyos -
sá ga it is pó tol va, de erô sít ve az ott hon ról ho zott po zi -
tí vu mo kat. Az évek so rán szü lôk, ne ve lôk is mer ték el
mun kás sá gát, ki emel ke dô hi va tás tu da tát. Szem élyé rôl
min dig po zi tí van nyi lat koz tak. Igyek szem ezek kel a
so rok kal pél da kép ként ál lí ta ni ôt va la mennyi gyer me -
kek kel fog lal ko zó, az alap fo kú ne ve lés ben részt ve vô
el hi va tott dol go zó elé. „Éva né ni”, bol dog nyug dí jas
éve ket kí vá nunk Ne ked, kér ve Té ged, hogy ta ná csa id -
dal, lá to ga tá sa id dal az óvo dánk ban – me lyek re szá mí -
tunk – se gítsd to váb bi mun kán kat, az új ge ne rá ci ók
fel ne ve lé sét.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

T
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Adományok a KÖSZ közremûködésével

EGY RENDKÍVÜLI TÉL KÖVETKEZMÉNYEI

KARATE HÍREK

gaz, hogy ka rá csony már el múlt, de csak most van le he tô sé günk,
hogy be szá mol junk Önök nek az el sô KÖSZ-ka rá csony ról. A ren -

dez vé nyen öt ven gyer mek nek ka rá cso nyát tet tük szeb bé. Az aján -
dék-osz tást – ame lyet a Tél apó a kram pu szok se gít sé gé vel vég zett
el – fe szült vá ra ko zás, szín vo na las mû sor és ven dég lá tás (sü te mé -
nyek, üdí tôk) elôz te meg. Ka rá csony he té ben Pol gár né Czer jak Ju -
dit – He gyi Kit ti bu da pes ti gyûj tô mun ká já nak ered mé nye két – to -
váb bi ado má nyo kat szál lí tott ki: to váb bi 32 gye rek egyé ni do bo zos
aján dé kot, 20 csa lád élel mi szer cso ma got ka pott, va la mint 10 kg
sza lon cu kor is gaz dá i ra ta lált.

Ezú ton is kö szön jük:
• Ják fal vi Já nos nak, hogy té rí tés men te sen rak tár he lyi sé get biz to -

sít szá munk ra, ahol az ado má nyo kat tud juk gyûj te ni, to váb bá az
ün nep ség hez is ren del ke zé sünk re bo csá tott egy ter met;

• He gyi Kit ti szer ve zé sét és fel aján lá sát, aki Bu da pes ten szer ve zett
gyûj tést a ka rá cso nyi aján dé ko zás hoz;

z im már ha gyo má nyos ba las sa gyar ma ti nem zet -
kö zi Mi ku lás-ku pán nyolc pi li si kyo kus hin ka ra -

té ka is részt vett ta valy de cem ber 10-én. A csa pa tot
sen sei Il lés Ti bor edzô ve zet te. Ma gyar or szág mel lett
még öt or szág vett részt a nem zet kö zi baj nok sá gon.
A pi li si ver seny zôk igen szép ered mé nyek kel büsz kél -
ked het nek: 5 arany, 2 ezüst és egy bron zé rem.

III. hely: Far kas Dá ni el (gye rek II. ka te gó ria)
II. hely: Ka kas Má té (gye rek kez dô ka te gó ria)
II. hely: Ka kas Za lán (gye rek kez dô ka te gó ria)
I. hely: Vi dák Má té (gye rek kez dô ka te gó ria)
I. hely: Csor dás Ben ja min (gye rek III. ka te gó ria)
I. hely: Csor dás No ri na (gye rek I. ka te gó ria)
I. hely: Pa u lov kin Tí mea (ser dü lô ka te gó ria)
I. hely: Pal lag Nor bert (fel nôtt ka te gó ria)

2016. de cem ber 13-án si ke res öv vizs -
gát tett 14 fô (10. kyu: na rancs sár ga
öv), va la mint 1 fô (8. kyu: kék öv)
A 2016. de cem ber ben 27-én, Ba la -
ton sze me sen meg ren de zett té li edzô -
tá bor ban si ke res öv vizs gát tett 3 fô
(5. kyu: cit rom sár ga II. öv), il let ve 2 fô
(4. kyu: zöld öv)
2017. áp ri lis 14-16 kö zött ren de zik
To ki ó ban a kyo kus hin ka ra te vi lág baj -
nok sá got. Ma gyar or szág 15 vá lo ga tott
ver seny zô vel in dul, köz tük ver seny -
zônk, a pi li si Pa u lov kin Tí mea is.
Min den ver seny zô nek szív bôl gra tu lá -
lunk az ed dig el ért ered mé nye i hez és
to váb bi si ke res ver seny zést kí vá nunk.

SENSEI ILLÉS TIBOR 2
3. danos karate mester 

z el múlt hó na pok fa gyos, szi bé ri ai hi de -
ge az ön kor mány zat ra is nagy fe le lôs -

sé get rótt. Igye kez tünk a te le pü lé sen élô
rá szo rul ta kat, ele set te ket se gí te ni, a ve -
szély hely ze te ket meg elôz ni, meg szün tet ni.
A rend kí vü li hi deg re te kin tet tel so ron kí vül
in téz ked tünk a tû zi fa-ké rel mek el bí rá lá sá -
ról és a fa ki szál lí tá sá ról. A tü ze lé si idô szak
meg kez dé sé tôl, ok tó ber 1-jé tôl feb ru ár 15-
ig 169 fu var ra va ló tû zi fát szál lí tot tunk ki.
Krí zis hely zet mi att 9 csa lád két szer is ka -
pott fa tá mo ga tást. A mé di á ban el hang zott
te le pü lé si fa tá mo ga tás ban az 5000 fô
alat ti te le pü lé sek pá lyáz hat tak, ezért Pi lis
eb bôl a ke ret bôl nem ré sze sül he tett.

Ezú ton is kö szö nöm az el múlt he tek ben
hoz zám ér ke zett se gí tô jel zé se ket, le gyen
szó akár a la kos ság ról, a jel zô rend szer vagy
a KÖSZ-cso port tag ja i ról. A hoz zám ér ke -
zett jel zé sek alap ján a szük sé ges in téz ke -
dés re min den eset ben sor ke rült mun ka -
idô tôl, nap szak tól füg get le nül. Nagy öröm

szá mom ra, hogy szin te min den ki – szom -
szé dok, ro ko nok – fi gyelt a kör nye ze té ben
élôk re és je lez te a krí zis hely ze tet!

A 20 000 fôt meg nem ha la dó la kos ság -
szá mú te le pü lé se ken nincs elô ír va sem a
nap pa li, sem az éj sza kai me le ge dô, en nek
el len ére Pi li sen me le ge dés re ki je lölt he lyi -
sé get biz to sí tot tunk min den nap 8.00 és
17.00 óra kö zött. Me leg te á val, va jas
és zsí ros ke nyér rel vár tuk a rá szo ru ló kat.
Ezú ton is kö szö nöm a Ba rát ság Nyug dí jas
Klub sü te mény-fel aján lá sát. 

Saj ná lat tal tá jé koz ta tom Önö ket, hogy a
me le ge dô re alig tar tot tak igényt. Hi á ba ér -
te sí tet tük a rá szo rul ta kat, hi á ba szó lí tot tuk
meg ut cán át fá zott em be re ket, nem kí ván -
tak él ni a le he tô ség gel. Ra gasz kod tak a
meg szo kott he lyük höz, kör nye ze tük höz, is -
me ret sé gi kö rük höz. 

A va sú tál lo más vá ró ter mé ben va ló ban
volt egy sze mély, aki rôl min den nap gon -
dos kod tunk a Vö rös ke reszt tel, több ször el

is szál lí tot tuk, de vissza-vissza jött, és a hi -
deg idô ben nem küld het tük el. Ja nu ár ban
a há zi or vo si köz re mû kö dés nek kö szön he tô -
en kór ház ba ke rült, az óta jól van, és egy
má sik te le pü lé sen tar tóz ko dik. Itt sze ret -
ném meg kö szön ni a Non-stop ABC és
a Ho lánsz ki Pék ség fe la ján lá sa it, va la mint
a he lyi Vö rös ke reszt ut cai szol gá la tá nak, a
he lyi rend ôr ség és az ál lo más fô nö k, for gal -
mis ták se gít sé gét. 

Saj nos a há zi ví zel lá tó rend sze rek, ivó víz -
ve ze té kek sok in gat la non el fagy tak, így az
érin tett csa lá dok ví zel lá tá sa át me ne ti leg
meg bé nult. A hon la pon, a Fa ce bo ok-ol da -
lun kon és az in téz mé nyek fa li új sá ga in hir -
det tük, hogy a há rom óvo da kony há in, il let -
ve az or vo si ügye le ten az érin tet tek sa ját
pa lack ba ivó vi zet tölt het nek. Töb ben is él -
tek ez zel a le he tô ség gel.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 polgármester

• az ado má nyo zók nak, akik egész év ben fe la ján lá sa ik kal tá mo gat -
ták mun kán kat, de olyan so kan van nak, hogy kép te len ség len -
ne va la mennyi ü ket név sze rint em lí te ni;

• a gyer mek ott hon la kó i nak a szín vo na las mû sort; 
• gyer mek cso por tunk sze rep lé sét és se gít sé gét;
• a KÖSZ-ta gok ál do za tos mun ká ját.

Ja nu ár 19-én új ra ru ha osz tást szer vez tünk, ahol 35 zsák ru hát jut -
ta tunk a rá szo ru lók nak. Kö szön jük Rácz Edit nek, a he lyi Vö rös ke -
reszt mun ka tár sá nak, hogy fe la ján lot ta a szer ve zet he lyi sé gét a
ru ha osz tás le bo nyo lí tá sá ra. Már ci us ele jé re újabb ru ha osz tást
szer ve zünk, mely rôl szó ró la pon és pla ká to kon, va la mint a KÖSZ
IN FO-n tá jé koz tat juk az érin tet te ket.
Ado má nya i kat to vább ra is kö szö net tel fo gad juk min den pén te ken a
Kö zös sé gi Ház ban 16-18 óra kö zött. To vább ra is igyek szünk Önö ket
hasz nos in for má ci ók kal el lát ni kö zös sé gi ol da lun kon, a KÖSZ IN FO-n.

KÖSZ (Kö zö sen Össze fog va Szol gá lunk) 2 ci vil cso port

I

A

A
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pá lyá zat fel té te le ként meg ha tá ro zott ön részt Cser nai Pál
ha gya té ká ból, Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak és a ma -

gyar kor mány tá mo ga tá sá nak kö szön he tô en tud juk biz to sí ta ni.
Et tôl az ese mény tôl nem csak klu bunk, ha nem az egész vá ros
sport éle te gyö ke re sen meg fog vál to zik, ren ge teg le he tô sé get
biz to sít va a je len és a jö vô ge ne rá ció szá má ra. 

A zord idô já rás el len ére csa pa ta ink nagy erô be do bás sal ké -
szül nek a ta va szi rajt ra. Nagy pá lyás csa pa ta ink ne ves el len fe -
lek el len ját sza nak edzô mér kô zést, míg a ki seb bek ren ge teg
te rem tor nán te szik pró bá ra ke pe sé ge i ket. 

El sô szá mú fel nôtt csa pa tunk a mi nél ered mé nye sebb
mun ka ér de ké ben ja nu ár kö ze pén kezd te meg fel kész ülé sét
a pá lyán, va la mint a kör nye zô te le pü lé sek mûfü ves pá lyá in.
A té li át iga zo lás so rán tá vo zott csa pa tunk gól lö vô je, Tóth At ti la,
a rop pant fi a tal te het ség, Gál Be ne dek, il let ve ka pu sunk, Szûcs
Ger gô. Ez zel pár hu za mo san szá mos já té kos ér ke zett a csa pat -
hoz pró ba já ték ra, kö zü lük ez idá ig Bor sos Csa ba ke rült a kö -
zép pá lyá ra, va la mint Szacs kó Lász ló ka pus poszt ra.

Hal gas Ti bor edzô, FN I.: „Az idô já rás okoz ta mos to ha pá lya -
vi szo nyok mi att vál toz tat ni kény sze rül tünk az el ter ve zett fel ké-
sz ülé si prog ra mon. Je len leg ki emelt fi gyel met for dí tunk a já té ko -
sok erôn lé té nek fej lesz té sé re. Bí zunk ben ne, hogy a ko ráb ban
el kez dett ten den ci át foly tat va a baj nok ság kez de té re száz szá za -
lé ko sak le szünk. Ko moly cé lunk ta vasszal min den meccset meg -
nyer ni an nak ér de ké ben, hogy meg ôriz zük jó po zí ci ón kat a ta -
bel lán. Ez azon ban na gyon ne héz fel adat. Min de nek elôtt ta lál -
nunk kell egy gól lö vô csa tárt a tá vo zó Tóth At ti la he lyé re.”

Ko ráb ban be szá mol tunk ar ról, hogy
újon nan ala kult fut sal szak osz tá lyunk fel -
nôtt csa pa tá nak mag ját má so dik szá mú
fel nôtt csa pa tunk tag jai ad ják. A fi úk a
kez de ti ne héz sé ge ket kö ve tô en ha mar
össze szed ték ma gu kat, így el sô há rom ve -
re sé gü ket kö ve tô en öt gyô zel met sze rez -
ve a har ma dik he lyen zár va mél tó kép pen
kép vi sel ték klu bun kat. Fel kész ülé sü ket
szin tén ja nu ár kö ze pén kezd ték, hogy a
ta va szi sze zon 10 ha zai mér kô zé sén meg -
fe le lô en ki tud ják szol gál ni a kö zön sé get.
A já té kos gár da két új tag gal bô vült, hi szen
si ke rült új ból ha za csá bí ta ni Má té Sza bol -
csot, il let ve test vé rét, Má té Kris tó fot rá bír -
ni a lab da rú gás foly ta tá sá ra. 

Pa tak fal vi György edzô, FN II.: „A fel -
kész ülés so rán cé lunk a meg fe le lô ál ló ké -
pes ség el éré se, a tech ni kai és tar tal mi ele -
mek fej lesz té se. Re mé lem, si ke rül meg tar -
ta ni el sô he lyün ket a ta va szi sze zon ban,
hogy nyá ron már a me gye II. osz tály ra
ké szül hes sünk.”

A labdarúgóklub hírei
Az idei év egyik leg na gyobb ese mé nye, hogy 2016-
2017-es TAO-s pá lyá za ton egy sport csar nok és két élô-
fü ves nagy pá lya épí té sé re nyer tünk tá mo ga tást. A pá lyá-
zat ról szó ló ha tá ro za tot, a lé te sít mény lát vány- és ki vi -
te li ter vét meg ta lál ják hon la pun kon (www.pi li silk.hu).
En nek a fan tasz ti kus lé te sít mény nek a meg épí té sé hez
szük sé ges anya gi a kat kö szön jük tá mo ga tó ink nak, ne vü -
ket a pla ká ton ol vas hat ják. 

Ifi csa pa tunk a zord té li idô já rás el len ére szin tén nem tét -
len ke dett, ôk is te rem ben és vá ro sunk ut cá in ké szül tek a rajt -
ra. A 2017-es sze zon ra már ja nu ár el sô nap ja i ban meg kezd ték
a fel kész ülést he ti há rom edzés sel. 

Mik lós vá ri Já nos edzô, U19: „Saj nos az idô já rá si kö rül mé -
nyek mi att na gyon ne héz hely zet ben va gyunk, ugyan is nem
tu dunk pá lyán ké szül ni, ezért a vá ros ut cá in fu tunk. Öt edzô -
meccsünk lesz a baj no ki raj tig. A té len két kulcs já té ko sunk
tá vo zott, ne kik sok si kert kí vá nok.”

Ser dü lô csa pa tunk a té li idô szak ban a me gyei fut sal-baj -
nok ság ban vett részt. A kez de ti bot lá sok után egy re jobb tel je -
sít ményt nyúj tot tak a srá cok, így 4 gyô ze lem mel és 4 ve re ség -
gel a 4. he lyen zár tak.

Len gyel Ár pád edzô, U16: „A té li idô szak ban cé lom a
csa pat já té kunk meg erô sí té se, il let ve a já té ko sok egyén re
sza bott fej lesz té se. Úgy ér zem, mos ta n ra jól össze rá zó dott a
csa pat, meg is mer tük egy mást. Re mé lem, ez a lel ke se dé sük,
fi gyel mük so ká ig ki tart, mert min den nap pal egy re na -
gyobb öröm ve lük dol goz ni.”

Nôi csa pa tunk szin tén az MLSZ Pest-me gyei igaz ga tó sá ga
ál tal szer ve zett fut sal-baj nok sá gon vett részt, ahol olyan csa pa -
tok el len tud ják fel mér ni tu dá su kat, ame lyek el len ez idá ig
még nem ját szot tak. 

Bál int Csa ba edzô: Örü lök, hogy a lá nyok lel ke se dé se még
min dig tö ret len, és bí zom ben ne, hogy a tisz tes ség gel el vég zett
mun ka mi nél elôbb meg hoz za majd az ered mé nyét.

Az U13-as csa pa tunk és az U11-es kor osz tá lyunk egyik ré sze
idén el ôször vett részt a fut sal-baj nok sá gon. Mind két csa pat
vál to za tos ered mé nyek kel sze re pelt. „Bí zom ben ne, hogy a fi -
úk ha son ló, vagy még jobb ered mé nyek kel fog nak hely táll ni a
té li, il let ve a ta va szi sze zon ban. Sze ret ném, ha a csa pat mi nél
több tor nán ven ne részt, és még több ta pasz ta la tot sze rez né -
nek” – vé li Csá ki Nor bert, az U13-as csa pat edzô je. Az U11-es
kor osz tály má sik fe le a té li Bo zsik-tor nán és te rem tor ná kon
vett részt. Gi lan Ká roly, U11-es edzô a kö vet ke zôk re for dí ta na
na gyobb fi gyel met: „Cé lunk a já té ko sok egyé ni tech ni kai fej -
lesz té se, il let ve erôn lé tük, moz gás ko or di ná ci ó juk ja ví tá sa.”

Az U9-es és az U7-es csa pa ta ink a té li idô szak ban te rem ben
vé gez te az edzé se it, és részt vett(vesz) jó né hány te rem tor nán,

pél dá ul Ceg lé den, Da ba son vagy
Új len gyel ben. A pár har cok ra pró -
bál juk fek tet ni a hang súlyt és a
gyor sabb gon dol ko dás ra, meg ol -
dá sok ra. Úgy ér zem, a srá cok nap -
ról nap ra egy re ügye seb bek és éret -
teb bek er re a szép já ték ra – fo gal -
ma zott Hal gas Ist ván U9-es edzô.
Ke re pesz ki Zol tán, U7-es csa pa -
tunk edzô je a kö vet ke zô célt tûzte
ki a kö zel jö vô re: Cé lunk, hogy
egy re töb bet ver se nyez tes sük a gye -
re ke ket más csa pa tok já té ko sai el -
len, ez a fej lô dé sük szem pont já ból
már most fon tos té nye zô.

A csar nok épí té sé vel kap cso la -
tos leg fris sebb hí rek, il let ve csa pa -
ta ink ered mé nyei meg ta lál ha tó ak
a fo lya ma to san fris sü lô we bol da -
lun kon (pi li silk.hu) és Fa ce bo ok-
ol da lun kon. 

PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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RENDÔRSÉGI HÍREK
PILIS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRÔL
Az el múlt hó na pok sem tel tek el ese mé nyek nél kül a Pi li si Rend ôr-
ôrs il le té kes sé gi te rü le tén. Az aláb bi ak ban konk rét ese mé nyek rôl
és az azt kö ve tô in téz ke dé sek rôl sze ret nék íze lí tôt ad ni.

je len le gi ada tok sze rint két fér fi 2017.
ja nu ár 24-én, a dél elôt ti órák ban, a

Pánd kül te rü le tén lé vô er dô rész bôl akác fát
vá gott ki. A ki ter melt fát egy sze mély gép ko -
csi ba pa kol ták az zal a szán dék kal, hogy azt
ott ho nuk ba vi gyék. A ha za fe lé tar tó gya nú -
sí tot ta kat a pi li si jár ôrök in téz ke dés alá
von ták. A rend ôrök F. Krisz ti án 25 éves és
K. Sán dor 53 éves pán di la ko so kat el fog -
ták és elô ál lí tot ták a Mo no ri Rend ôr ka pi -
tány ság ra, ahol a nyo mo zók lo pás vét ség
el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att
gya nú sí tott ként hall gat ták ki ôket. Az el tu -
laj do ní tott akác fát a tu laj do nos nak vissza -
ad ták.

Egy pi li si nô fel je len tést tett a Pi li si Rend ôr -
ôr sön is me ret len tet tes el len, aki 2016.
no vem ber 8-án, a dél utá ni órák ban el tu laj -
do ní tot ta a pi li si Sza bad ság té ren lé vô élel -
mi sze rüz let elôl le zá rat lan ke rék pár ját. A pi -
li si jár ôrök a cse lek mény hely szí nén ada to -
kat gyûj töt tek, amely nek 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.
B. La jos 21 éves pi li si la kost a lak he lyén
el fog ták és elô ál lí tot ták a Mo no ri Rend ôr -
ka pi tány ság ra, ahol ki hall gat ták, majd bûn -

FEL HÍ VÁS
ár juk azok nak a fi a ta lok nak az ön ként je lent ke zé sét,
akik de cem ber 23-án, ké sô es ti órák ban meg ron gál -

tak, ki tör tek több ér té kes gömb kô ris és gömb akác dísz -
fát és akác osz lo pot a Rá kóc zi úton.

Aki nek tu do má sa van az el kö ve tôk ki lé té rôl, kér jük, je lent -
kez zen a pi li si rend ôr ôr sön.

*

IS MÉT A RÉ GI HE LYÉN 
A REND ÔR ÔRS!

á jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a pi li si rend ôr ôrs épü -
le té nek fe lú jí tá sa be fe je zô dött, így az ôrs mun ka tár sai

az ide ig le nes hely rôl vissza köl töz tek a Lut her té ri épü let be.
Feb ru ár 6-ától is mét a meg szo kott he lyen és idô ben fo -
gad ják az ügy fe le ket.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Schöck Hun gá ria Kft. (Pi lis kül te rü let, 020/13. hrsz.) új gyár tó -
csar no ka el ké szült, mely nek ün nep élyes át adá sá ra 2016.

de cem ber 6-án, 11:30-kor ke rült sor. A pol gár mes ter asszony kö -
szön töt te az ügy ve zetô igaz ga tó kat és a dol go zó kat, akik nek a je len -
lé té ben az ün nep élyes sza la gát vá gás is meg tör tént. A ju bi lá ló dol go -
zók nak az ün nep sé gen nyúj tot ták át az ok le ve le ket.

ügyi ôri zet be vet ték. A fér fit gyor sí tott el já -
rás ke re té ben ál lí tot ta bí ró ság elé a nyo -
mo zó ha tó ság. 

Lo pás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Pi li si Ren-
d ôr ôrs É. Mik lós 22 éves pán di la kos el len.
A ren del ke zés re ál ló ada tok sze rint a fér fi
2016. ok tó ber vé ge és no vem ber 15-e kö -
zöt ti idô ben egy pán di la kat lan ház aj ta já ról
le fe szí tet te a la ka tot és on nan kály hát, va la -
mint egy aj tót tu laj do ní tott el. A Pi li si Ren-
d ôr ôrs nyo mo zó ja a kör ze ti meg bí zot tak se -
gít sé gé vel az adat gyûj tés ered mé nye ként
azo no sí tot ta a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
meg ala po zot tan gya nú sít ha tó fér fit, akit la -
ká sán el fog tak. Elô ál lí tot ták, majd gya nú sí -
tott ként hall gat ták ki. É. Mik lós a bûn cse lek -
mény el kö ve té sét el is mer te. A to váb bi el já -
rást el le ne sza bad lá bon ha gyá sa mel lett
foly tat ja a nyo mo zó ha tó ság.

Ké rem a Pi lis il le té kes sé gi te rü le tén köz le -
ke dô ket, hogy fo ko zott fi gye lem mel, az út-
és lá tá si vi szo nyok nak meg fe le lô en köz le -
ked je nek! Óva to san kö ze lít sék meg a ki je -
lölt gya lo gos- át ke lô he lye ket, hogy a csú -
szós úton is biz ton sá go san meg tud ja nak

áll ni! Az úgy ne ve zett koc ca ná sos bal ese tek
el ke rü lé se ér de ké ben tart sa nak a meg szo -
kott nál na gyobb kö ve té si tá vol sá got!
Ugyan ak kor a gya lo go sok is óva to san kel je -
nek út ra, mi vel a jár dá kon könnyen meg -
csúsz hat nak!

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Köz le ke dés -
ren dé sze ti Osz tá lyá nak mun ka tár sai rend -
sze res jel leg gel vé gez nek se bes ség-el le-
n ôr zést Pi lis bel te rü le tén a köz le ke dé si
bal ese tek meg elô zé se ér de ké ben. 

Fon tos, hogy ha té kony bûn meg elô zés re
csak kö zö sen va gyunk ké pe sek. Ké rem,
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, il let ve 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! 

Ha a rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó
cse lek ményt ész lel nek, ké rem, hogy
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, azon kí vül
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 kén. 
Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak,
Kiss Zol tán r. fô tör zsôr mes ter nek
az el ér he tô sé ge 06-20/412-2490,
fog adó ó rá ját min den hó nap el sô csü -
tör tö kén 14.00-16.00 óra kö zött tart -
ja a rend ôr ôrs épü le té ben.

KE RE PESZ KI FE RENC R. ÔR NAGY 2

PI LIS REND ÔR ÔRS PA RANCS NO KA
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Új munkahely épült Pilisen
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pi li si la ko sok nagy ra tar tot ták a vá sár ér zel mi és lé lek ta -
ni ha tá sa it. Az éde sa nyák a gye re ke ik ré szé re leg több ször

a vá sár ban vet ték meg a ru há kat, ci pô ket. Le mér ték egy pál ci -
ká val a láb be li, a nad rág, a szok nya hosszát és szé les sé gét: egy
szét sze dett ska tu lá ra (do boz ra) kö rül raj zol ták a talp szé lét,
spár gá val meg néz ték cse me té ik fe jé nek kör fo ga tát, így tud ták
meg vá sá rol ni a gye re kek nél kül a ru há kat, ci pô ket. 

A vá sá ri na po kon a kis gyer me kek a nagy szü lôk re ma rad tak.
A na gyobb gye re kek a szü lô tá vol lé té ben me ge tet ték és me g-
i tat ták az összes ál la tot, ügyel tek a tûz re. Ki ül tek a ka pu ba, és
vár ták szü le i ket. Leg in kább ar ról be szél get tek, hogy mit ad nak
el, mit hoz nak a vá sár ból a szü le ik. A vá sár fia és a cu kor ka el -
en ged he tet len nek szá mí tott. At tól nem volt szebb pil la nat,
ami kor a szü lôk meg ér kez tek és min dent le pa kol tak a sze kér -
rôl a tor nác ra, gang ra és a nagy asz tal ra. Ez után el kez dô dött
az aján dé kok elosz tá sa, ki mi lyen ru hát, ci pôt ka pott. S ha egy-
két szám mal na gyobb volt is a ci pô vagy a ru ha, nem szá mí -

tott! Azt mond ták, hogy „majd be le nô a gye rek”. A pi li si, az al -
ber ti és a mo no ri vá sá ron a na gyobb gye re kek is részt vet tek:
ha is ko lai idô re esett a nagy vá sár idô pont ja, rend kí vü li is ko lai
szü ne tet kap tak. A vá sár ün nep nap nak szá mí tott, de ez nem
je len tett pi he nést, mert ilyen kor ad ták el ál la ta i kat a gaz dák
és a csa lá di nagy be vá sár lá so kat is er re az al ka lom ra ter vez ték.

A vásárokról
Pilisen évente négy országos vásárt tartottak: 
január 5-én, április 5-én, július 5-én, október 5-én, 
illetve az ezeket a napokat megelôzô vasárnapokon.

A pi li si vá sá rok vá sár tar tá si jo ga a Be lez nay csa lá dé volt. Ami -
kor Gu bá nyi Mi hály ceg lé di bir to kos 1882-ben meg vá sá rol ta a
bir tok egy ré szét, az ak kor még szesz gyár nak ne ve zett épü let -
tel (ma ma lom) együtt meg kap ta a vá sár tar tói jo got is. Ké sôbb
ezt a jo got át ad ta a köz ség el öl já ró ság nak, ugyan is kö te le zô vé
vált a passzus, vagy is a mar ha le vél, amit az el öl já ró sá gon (köz -
ség há zán) le he tett ki vál ta ni az ál la tok adás vé te lé hez. Az el sô
vá sár tér a köz ség há za (ami fog adó volt) és a mai Ma lom ut ca
kö zöt ti te rü le ten volt. Ké sôbb itt épült fel a Ku ril la, majd Ru -
bos kocs ma, amely az 50-es éve kig üze melt. Ha tal mas, fe dett
színt épí tet tek a lo vas ko csik kal köz le ke dô uta zók nak. A pi ac -
té ri is ko la is be szál ló (szál lás le he tô ség) volt, ezt még Be lez -
nay Mik lós épí tet te 1870-ben. Itt állt meg a pos ta ko csi és a
gaz da gabb uta zó kö zön ség is itt pi hent meg. Mel let te a Hac kel
csa lád ko vács mû he lye mû kö dött. 

Az or szá gos ál lat- és ki ra ko dó vá sár a ké sôb bi ek fo lya mán
már rit ka lát vá nyos sá got, szó ra ko zást je len tett. Az em be rek a
La ci kony há nál et ték a sült kol bászt, hur kát és a húst, va la mint
han gos ivá sza to kat tar tot tak. A vá sár idô pont ját ki do bol ták a
kis bí rók. Az utol só két kis bí ró csa lád ne vét is meg ôriz te az em -
lé ke zet: Ma lik és Sze nyán. A sok is me ret len em ber kö zött volt
tol vaj, csa ló. Ezért a gye re kek az ut cán nem tar tóz kod hat tak
egye dül, és a vá sá ri so ka da lom ban is csak szü lôi kí sé re ttel
ve het tek részt. A vá sár ban óri á si hang za var ural ko dott, az áru -
sok fur csa hang lej tés sel és ki ej tés sel kí nál ták áru i kat. A gye re -
kek a tö rök mé zet, a já té kot és a zsák ba macs kát ke res ték
leg in kább.
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Tájékoztató az adóbevételek 2016. évi alakulásáról

Kétszázezer 
forint támogatás 

négy diáknak
A Bur sa Hun ga ri ca fel sô ok ta tá si ön -
kor mány za ti ösz tön díj-pá lyá zat 2017.
évi for du ló já nak ered mé nyei

Visszatekintés (a 2016. december 31-i adatok):

Tavaly a magánszemélyeknek kivetett kommunális adó összege
84 977 339 forint volt. Ebbôl befolyt 69 666 461, a hátralék ösz-
szege 15 310 878 forint. Látható, hogy a teljes befizetés a kivetés
arányában 81,98%. 

Építményadóból a teljes kivetés összege 12 929 170 forint volt,
a hátralék összege 1 466 814 forint. Ebben az adónemben a
hátralék a teljes kivetési összeg 11,34%-a.

A zártkerti és a belterületi ingatlanok tulajdonosainál a fizetési
morál belterületen 94%, míg a zártkerti ingatlanok esetében 31%
volt. A fizetési morál a két tulajdontípus között jelentôs eltérést
mutat.

Magánszemélyek kommunális adója:

2016-ban a magánszemélyekre kivetett kommunális adó összege
közel hétszázezer forinttal csökkent, mivel a zártkertben az adótár-
gyak száma is csökkent (megsemmisülés, bontás vagy lakhatásra
alkalmatlanná válás miatt), belterületen pedig telekösszevonás
miatt tapasztalhattunk változást. Ennek ellenére a bevétel ebben
az adónemben közel tizenegymillió forinttal növekedett az elôzô
évhez képest. Ennek az a magyarázata, hogy az ingatlan-eladások
száma növekedett. Az új tulajdonost csak akkor vették nyilván-
tartásba, ha az ingatlan összes adótartozását kiegyenlítették,

i lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Ok ta tá si és Sport
Bi zott sá ga a ta valy de cem ber 8-án meg tar tott

ülé sén dön tött a Bur sa Hun ga ri ca fel sô ok ta tá si ön -
kor mány za ti ösz tön díj-pá lyá zat 2017. évi for du ló já -
ra be nyúj tott pá lyá za tok ról. Az ön kor mány zat hoz
négy di ák nyúj tot ta be ha tár idô ig, 2016. no vem ber
15-éig, a szük sé ges mel lék le tek kel együtt, a pá lyá -
za tát. A je lent ke zôk Bur sa A tí pu sú pá lyá za tot nyúj -
tot tak be, Bur sa B tí pu sú pá lyá zat nem ér ke zett. 

Az ok ta tá si és sport bi zott ság a pá lyá zók nak sze mé -
lyen ként egy sé ge sen ha vi öte zer fo rin tos tá mo ga -
tást ítélt meg, ame lyet tíz hó na pig, két ta nul má nyi
fél évig fo lyó sí ta nak. 

A Bur sa Hun ga ri ca-ösz tön díj pá lyá zat 2017. évi
for du ló já ban össze sen két szá ze zer fo rin tot osz tot-
tak szét.

SÁ RÁN NÉ KE RE PESZ KI KA TA LIN 2

bi zott sá gi el nök

ugyanis az adásvételi szerzôdés melléklete volt a nullás adóiga-
zolás. A jelenlegi tartozás 16 500 000 forint. 

Fontos megjegyezni, hogy – jogszabály alapján – mindig a koráb-
bi adótartozást számoljuk el. Ha valaki a 2016. évi második
féléves adóját nem fizette meg, de 2017 elsô félévében meg-
fizette az éves adó felét, akkor ezzel nem a 2017. évi adóját,
hanem a hátralékként kimutatott 2016. évi második féléves adót
fizette meg. 

A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel kivétel nélkül minden
kérelmezônek biztosítottuk az adó több részletben való meg-
fizetésének a lehetôségét, biztosítva ezzel, hogy hátraléka
csökkenjen, s az adózói magatartása javuljon.

Építményadó:

2016-ban a kivetés összege kétmillió forinttal növekedett. 

Iparûzési adó:

Az elôzô év adatához képest kilencmillió forinttal növekedett a
bevétel, annak ellenére, hogy a vállalkozók száma jelentôsen
csökkent. Tapasztaljuk, hogy egyre több a felszámolás alatt álló
vállalkozás, illetve amelyek bírósági döntés értelmében megszûn-
tek. E vállalkozások meg nem fizetett adója továbbra is a hátralék
összegét növelik. 

P

Pilisi LK  megyei I o. FELNÔTT csapat mérkôzései
2016/2017-es TAVASZI szezon

Pilisi LK  megyei III o. FELNÔTT csapat mérkôzései
2016/2017-es TAVASZI szezon

Dátum Kezdés Hazai – Vendég

február 25. 14:00 Maglódi TC – Pilisi LK-Legenda 

március 5. 14:00 Pilisi LK-Legenda – Taksony SE

március 12. 14:30 FC Dabas II. – Pilisi LK-Legenda 

március 19. 15:00 Viadukt SE-Biatorbágy – Pilisi LK-Legenda

március 26. 15:00 Pilisi LK-Legenda – Vecsési FC

április 2. 15:30 Gödöllôi SK – Pilisi LK-Legenda

április 9. 15:30 Pilisi LK-Legenda – Tápiószecsô FC

április 15. 16:00 Halásztelek FC – Pilisi LK-Legenda

április 23. 16:00 Pilisi LK-Legenda – Nagykáta SE

április 30. 16:30 Százhalombattai LK – Pilisi LK-Legenda

Dátum Kezdés Hazai – Vendég

február 19. 13:00 Tatárszentgyörgy – Pilisi LK II.

március 4. 14:00 Pilisi LK II. – Kakucs KSE

március 12. 14:30 Inárcs VSE – Pilisi LK II.

március 19. 15:00 Pilisi LK II. – Kid FC-Abony

március 25. 15:00 Pilisi LK II. – Ceglédberceli KSE

április 1. 15:30 Nagykôrösi Kinizsi FC II. – Pilisi LK II.

április 8. 15:30 Pilisi LK II. – Dabas-Gyón FC II.

április 16. 16:00 Pilisi LK II. – Monorierdô KSK

április 22. 16:00 Pilisi LK II. – Albertirsa SE

április 30. 16:30 Pilisi LK II. – Vasadi RSC



Pi li si Pi ac 2017
A PI AC idén is vár ja ked ves 

ré gi és új vá sár ló it a meg szo kott 
na po kon és idô ben, ked den és 

csü tör tö kön 6:00 és 12:30 óra kö zött.

A BOL HA PI AC va sár na po kon vár ja 
az ér dek lô dô ket 6:00 és 13:00 óra kö zött.

Ezú ton is kér jük a ked ves vá sár ló kat, 
hogy a Gó lya hír ut ca fe lô li 

par ko lót hasz nál ják!

GYÁLI KONTAKTLENCSE GYÁRBA BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT,
GÉPKEZELÔKET, CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK!

Ingyenes dolgozói buszjárat!

Bejelentett hosszú távú lehetôség, tiszta munkakörnyezet

Bruttó 810-900 Ft órabér + mûszakpótlék 

+ 15.000 Erzsébet utalvány

Kiszámítható, három mûszakos munkarend, 6+2-es beosztásban!

Jelentkezzen a: 06-30-338-2005 telefonszámon

Építôipari kivitelezô cég keres
azonnali kezdéssel 

monori munkahelyre 

kômûvest. 

Érd.: 06 (30) 431-5858

Albertirsai hûtôházba, azonnali munkakezdéssel targoncavezetôt, hûtôraktárost, komissiózót felveszünk.

ÉRDEKLÔDNI: 06-53/570-147
Albertirsai hûtôházba középfokú végzettséggel rendelkezô hûtôraktár vezetôt felveszünk.

ÉRDEKLÔDNI: 06-53/570-147


