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Rövidhírek
A HE LYI ADÓK RÓL

Tá jé koz ta tom a tisz telt la kos sá got, az
adó zó kat, hogy a II. fél évi kom mu ná lis
adót, gép jár mû adót és épít mé nya dót, he -
lyi ipa rû zé si adó e lô le get, va la mint a me -
zô ôri já ru lé kot 2017. szep tem ber 15-ig
kell meg fi zet ni. A II. fél év rôl a csek ke ket,
va la mint az ér te sí tô ket (me lye ken lát ha tó
az adó zó fo lyó szám lá ja adó ne men ként)
au gusz tus ban ad juk pos tá ra. 

Az el múlt hó na pok fo lya mán több sze -
mély ka pott kom mu ná lis adó be val lás
nyom tat ványt, an nak okán, hogy in gat -
lan-tu laj don jo got szer zett örök lés jog cí -
men. Ez azt je len ti, hogy a jog erôs sé
vált ha gya té ká ta dó-vég zés kéz hez vé te -
lét kö ve tô en az Adó cso port nál nem je -
lez ték az in gat lan tu laj don jo gá nak vál to -
zá sát. Itt kell meg je gyez ni azt, hogy
sem a Ha tó sá gi Iro da mun ka tár sa i nak,
sem a köz jegy zô nek, sem az ügy véd nek,
de még a föld hi va tal nak sincs tá jé koz -
ta tá si kö te le zett sé ge a he lyi adó cso -
port tal szem ben, így a vál to zá so kat
min den eset ben az örö kö sök nek kell
je len te ni. Azért fon tos er re fi gyel ni,
mert jog sza bály sze rint az adó öt év re
vissza me nô leg kö ve tel he tô és be hajt ha -
tó – a fel hal mo zó dott pót lék tar to zás sal
együtt. Ké rem, hogy fi gyel je nek er re!

TÁ JÉ KOZ TA TÓ A 2017. ÉVI 
KÖZ MEG HALL GA TÁS RÓL

Az idei évi köz meg hall ga tást 2017. jú ni us
29-én 18.00 órá ra hir det tük meg. Na pi -
rend jén a te le pü lés köz biz ton sá gi hely ze -
té nek ala ku lá sa, a Cser nai Pál Kö zös sé gi
Köz pont be ru há zá sá val és a KE HOP-
5.2.9 kód szá mú ener ge ti kai pá lyá zat tal
kap cso la tos tá jé koz ta tás volt. Valamint
természetesen helyet kaptak a lakossági
kérdések is.

El sô ként Za ho recz Sán dor rend ôr ka pi -
tány, a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ve ze tô je
ar ról szá molt be, hogy a bûn ügyi mu ta tók
ja vul tak. Ke ve sebb a bûn eset és az el kö ve -
tett cse lek mé nyek ese tén a fel de rí tés na -
gyobb szá za lék ban tör té nik meg. Kü lö nö -
sen a ren dé sze ti szer vek együtt mû kö dé sét
emel te ki, mely nek ez az ered mény kö -
szön he tô. El mond ta hogy a he lyi ôrs, a pol -
gár ôr ség, a köz te rü letfel ügye let és a me zô -
ôrök együtt mû kö dé se ki vá ló.

A la kos ság ré szé rôl fel ve tô dött, hogy a
ke rék pá ros köz le ke dés nek van nak hi á -
nyos sá gai (köz le ke dé si sza bá lyok be nem
tar tá sa, it tas ság, a ke rék pár út hi á nya),
nagy mér vû a be köl tö zés, ami nek sok ne -
ga tív kö vet kez mé nyé vel kell, hogy szem -
be sül jön a vá ros. 

A Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont épí tésé -
vel kap cso lat ban a köz meg hall ga tás ra há -
rom szak em ber is meg hí vást ka pott, akik
a ter ve zés, a köz be szer zés le bo nyo lí tá sa,
va la mint a mû sza ki el len ôr zés te rü le té vel
kap cso lat ban rendelkeztek ér té kes és
meg osz tan dó is me re te kkel, de ôk az nap
nem kap tak kér dé se ket. 

A je len lé vôk ré szé rôl fel ve té sek hang zot -
tak el a komp le xum el he lyez ke dé sé vel,
mé re té vel, a be ke rü lé si költ ség gel, a fe -
de zet for rás ol da lá val – ala pít vá nyi, kor -
mány za ti tá mo ga tás össze gé vel –, a fenn -
tar tá si költ ség gel, a ki hasz nált ság gal és
szük sé ges ség gel kap cso lat ban. A fel ve té -
sek oly kor in du la tok tól és szem élyes ke -
dés tôl sem vol tak men te sek. 

A KE HOP pá lyá zat ke re té ben meg újul a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Sza bad -
ság té ri, Kos suth Lajos úti és a Szé che nyi
ut cai te lep he lye. Fô cél az ener gia ha té -
kony ság ja ví tá sa, mely nek ér de ké ben nyí -
lá szá ró-cse ré re, hô szi ge te lés re és dryvi -
to zá si mun kák el vég zé sé re ke rül sor.
E mun ká la tok nak kö szön he tô en az ok ta -
tá si in téz mé nyek ôs szel kor sze rûbb, meg -
újult kül sô vel vár ják a di á ko kat. 

A la kos ság ré szé rôl a pi ac mû kö dé sé vel
és az egész ség ügyi el lá tás sal kap cso lat -
ban is vol tak kér dé sek, fel ve té sek, hoz zá -
szó lá sok.

El hang zott olyan vé le mény is, amely sze -
rint a vá ros fej lô dé se ér de ké ben, az el ha -
tá ro zott cé lo kért össze fo gás ra, kö zös
mun kál ko dás ra vol na szük ség.

DR. SZA BÓ GYÖRGY 2 jegy zô

TISZ TELT SZÜ LÔK, 
KED VES DI Á KOK!

Ha ma ro san kez dô dik a tan év, ami szo mo -
rú ság gal tölt he ti el a ta nu ló if jú sá got.
Ugyan ak kor ta lán jobb kedv re ad okot az
a tény, hogy az ál ta lá nos is ko la in téz mé -
nyei a nyá ri szü net alatt meg újul tak, fo -
lya ma to san meg újul nak. Mind há rom in -
téz mény ben ki cse rél tük az ab la ko kat.
Van, ahol kor sze rû sí tet tük a vi lá gí tást, hô -
szi ge te lést ké szí tet tünk és meg úju ló ener -
gia for rá so kat he lyez tünk üzem be. A mun -
ká la tok még nem ké szül tek el tel je sen, a
ki vi te le zô azon ban írás ban ar ról tá jé koz-
ta tott, hogy 2017. szep tem ber 1-jén az

épü le tek bôl ki vo nul, azt át ad ja ok ta tá si
cél ra. Min dez azt is je len ti, hogy az épü le -
te ken kí vül rôl és az ud va ron még to váb bi
mun ká la tok foly nak. A ki vi te le zô min dent
meg tesz azért, hogy le ha tá rol ja az épí té si

te rü le tet oly mó don, hogy sem mi lyen bal -
eset, sze mé lyi sé rü lés ne tör tén hes sen.
Kér jük, hogy ezen cél el éré se ér de ké ben
a di á kok mû köd je nek köz re a pe da gó gu -
sok kal és hall gas sa nak szü le ik ta ná csá ra
is. Igye kez nek a mun ká la to kat úgy vé gez -
ni, hogy az az ok ta tá si te vé keny sé get ne
za var ja.
Jó ta nu lást min den ki nek!

KÜLTÉRI SPORT PARK 
ÉPÍ TÉS ÉRÔL RÖ VI DEN

A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Nem -
ze ti Sza bad idôs- Egész ség Sport park pro-
g ram ja ke re té ben Pi lis pá lyá zott és nyert,
így „D” tí pu sú sport park épí té si mun -
kái kez dôd tek meg 2017. jú li us 25-én
a Mun kácsy és Gyó ni Gé za út vé gén.
A munkálatok elvégzésére 50 nap áll
rendelkezésre.

Itt, a 033/28 hely raj zi szá mú te rü le ten
épül meg a 150 négy zet mé te res sport park
gu mi bur ko lat tal, mi ni má li san 15 db esz -
köz zel (a tel jes ség igé nye nél kül hú zódz ko -
dás, fek vô tá masz, has izom-erô sí tés, hát -
izom-erô sí tés, lét ra má szás, lép csô zés,
füg gesz ke dés, pár hu za mos kor lát stb.).

Ugyan azon te rü le ten la kos sá gi sport ba rát-
kör se gít sé gé vel fe lú jí tás ra ke rül a fo ci pá lya
is, me lyet ôs szel fá sí tás, par ko sí tás kö vet.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter
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Az aján la tok szám sze rû en a kö vet ke zôk vol tak:
Go mép Kft. (La jos mi zse): 681 782 395 Ft
Pa ti na Zrt. (Da bas): 738 381 504 Ft
La te rex Zrt. (Bu da pest): 1 171 426 641 Ft

pá lyá za tok el bí rá lá sá nál 65%-os súly pon ti aránnyal lett fi -
gye lem be vé ve az aján la ti ár. Min dez a Go mép Kft. mel lett

tör té nô dön tést erô sí tet te. A bo rí té kok fel bon tá sa után hi ány pót -
lás ra ke rült sor, mely ben mind há rom aján lat te vôt hi ány pót lás ra
szó lí tot tuk fel, amely nek egye dül a Go mép Kft. tett ele get. 

A Kép vi se lô-tes tü let au gusz tus 14-i ülé sén di lem ma elôtt állt:
vagy a be ru há zás ra szánt 350 mil lió fo rin tos kor mány za ti tá mo -
ga tást nem ve szi igény be és le mond a 227 mil lió fo rin tos örök -
ség rôl, vagy egyéb for rá sai ter hé re pén zesz közt ren del a be ru -
há zás meg va ló sí tá sa mel lé, mely a 2015-2019-es cik lus egyik
leg na gyobb ívû be ru há zá sa Pi lis te le pü lé sen. 

A tes tü let vi ta után a dön tést meg hoz ta. Mér le gel tük újabb
köz be szer zé si el já rás ki írá sá nak le he tô sé gét, de az idô rö vid sé -
ge – a kor mány ál tal biz to sí tott for rás sal 2018. év vé gé ig el kell
szá mol ni –, il let ve a ha zánk ban ta pasz tal ha tó épí tô i pa ri kon -
junk tú ra sem ve tí tett elô re azon le he tô sé get, hogy a meg is mé -
telt köz be szer zé si el já rás so rán ala cso nyabb össze gû ár aján lat
ér ke zik a pro jekt meg va ló sí tá sá ra. Min dezt alá tá maszt ja az el -
múlt évek ta pasz ta la ta is. Az épí tô a nya gá rak éves szin ten 20-40

Döntés a Csernai Pál Közösségi Központ kivitelezôjérôl
A közbeszerzési eljárás lezárult. A törvény alapján az
önkormányzat által kötelezôen megkeresendô három
építôipari vállalkozás mellett további nyolc cég érdek-
lôdött a projekt iránt és tekintette meg a közbeszerzés
dokumentumait. Függetlenül a jelentkezôk nagy
számától, végül határidôre csak három cég tett ajánla-
tot a közösségi központ megvalósítására.

szá za lék kal nôt tek, egyes hi ány szak mák ban pe dig a dup lá já ra
nö ve ke dett re zsi óra díj el len ére sem le het szak em bert ta lál ni.
Ma gyar or szág gyor su ló gaz da sá ga, a kor mány za ti és ön kor -
mány za ti be ru há zá sok so ka sá ga mi att ked ve zôbb aján la ti ár
nem vár ha tó, az idô el len ben fogy. 

Vé le mé nyem sze rint a Kép vi se lô-tes tü let he lyes dön tést ho zott,
ami kor a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont meg épí té sé rôl dön tött. 

A Kép vi se lô-tes tü let vi ta után dön tött a Go mép Kft. mint ki vi -
te le zô ki vá lasz tá sá ról. Egyes kép vi se lôk a töb bi ek hez tet tek fel
kér dést az zal kap cso lat ban, hogy mi ért nem ra gasz kod nak azon
2015-ben meg fo gal ma zott ál lás pont juk hoz, amely sze rint né hai
Cser nai Pál örök sé ge össze gé nél több pénzt nem for dí ta nak a kö -
zös sé gi köz pont meg épí té sé re. A vá lasz vi szony lag egy ér tel mû.
A tes tü let a dön tést 2015-ben az ak ko ri gaz da sá gi vi szo nyok kö -
zött hoz ta, nem a je len le gi kon junk tú rá ra fi gye lem mel. Biz to sak
le he tünk, hogy a ki vi te le zô – te kin tet tel a be ru há zás be fe je zé sé -
nek ter ve zett ha tár ide jé re, 2018. au gusz tus vé gé re – fi gye lem be
vet te az aján la ti ár meg adá sá nál a to váb bi épí tô i pa ri anyag- és
bér költ sé gek nö ve ke dé sét, így te hát ma ka csul nem ra gasz kod ha -
tunk a 2015-ben tett ön kor mány za ti váll alás hoz, ha nem há rom év
táv la tá ban al kal maz kod nunk kell a meg vál to zott kö rül mé nyek -
hez. Azt gon do lom, ért he tô pél da, hogy egy 2015-ös, új épí té sû
la kás árán ma új épí té sû la kást nem vagy csak jó val ki sebb alap -
te rü let tel le het vá sá rol ni. Ter mé sze te sen a Kép vi se lô-tes tü let mi -
nél ke ve sebb fej lesz té si for rást kí ván el von ni más fel ada tok elôl,
ezért fel kér te a pol gár mes tert, hogy a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz -
pont épí té se kap csán min den szó ba jö he tô pá lyá za tot fi gyel jen,
hogy azo kon az ön kor mány zat in dul has son, il let ve foly tas son to -
váb bi for rás fel ku ta tást. Az épít ke zés foly ta tá sá val pár hu za mo san
a lap ban tá jé koz tat juk Önö ket an nak elô re ha la dá sá ról.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter

A

Csernai Pál Közösségi Központ
A település régi vágyát valósította meg a jelenlegi önkormányza-
ti vezetôség azzal, amikor egy mûvelôdési ház építése mellett
döntött. Pilis új mûvelôdési épületének bejárata közvetlenül a
parkoló felôli oldalon található.

z új épületbe belépve szemben a recep-
ció vár, jobbra a díszterem, mellette a

lift, mögötte a mosdók kerültek elhelyezés-
re. Bal kéz felôl a két szint magas aula rep-
rezentatív terébôl egy lépcsô vezet az eme-

letre. Az aula teréhez közvetlenül kapcsoló-
dik a ruhatár, valamint a színházterem
bejáratai is itt találhatóak. A lépcsô mellett
elhaladva egy kávézó-büfébe érkezünk. Az
épület dupla szint magasságú üvegezett

homlokzatai nappal világossággal töltik
meg a belsô teret, sötétben pedig impo-
záns külsô megjelenést biztosítanak a
mûvelôdési háznak. A nagy üvegezett felü-
letek közvetlen vizuális kapcsolatot létesí-
tenek az épület mellett kiépülô szép dísz-
parkkal, ahova a kávézó külsô tágas te-
rasza is kapcsolódik. A színház galériával
ellátott, nézôtere rendkívül igényesen for-
mált. A színpad mögött közvetlenül egy kel-
lék- és díszletraktár kapott helyet. A raktárt
és a büfét külön-álló bejáratokkal látták
el a megfelelô üzemeltetés biztosítására.
Az emeleten díszterem, próba-, illetve
kamaraterem található, innen közelíthetô
meg a nézôtér galériaszintje is. A színpad
feletti zsinórpadlás mögött az emeleten nôi
és férfi öltözôk, valamint irodák található-
ak, melyeket egy belsô szervízlépcsôn ke-
resztül érhetünk el.

A tetôtérben kaptak helyet a gépészeti
terek, valamint egy eszközraktár is.

Az új mûvelôdési központ jól szervezett
belsô terei a város polgárait és az ideláto-
gatókat egyaránt szolgálják majd, az épület
tagolt, arányos léptékû külsô épülettömege
pedig a város léptékéhez igazodik.

T. 2

A
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A rézsikló és az ember barátsága örök!

Az országban az elsôként…

i lis vá ro sá ban élô la ko sok nagy becs ben tar tott aján dé ka a Na -
tu ra 2000 be so ro lá sú Ger je men ti ter mé szet vé del mi te rü let.

A te rü let örök sé ge a ben ne élô nö vény- és ál lat vi lá ga gaz dag sá ga
is. Fel ada tunk, hogy a te rü let vé del mét meg szer vez zük, az eset le -
ges ká ro kat meg elôz zük és el há rít suk. Mi vel Pi lis vá ro sa a Ger je
for rás köz vet len szí vé ben ta lál ha tó, ezért há lá sak le he tünk az
Úr nak, hogy olyan cso dá val és szép ség gel ta lál koz hat nak gyer me -
ke ink, uno ká ink, ami rôl má sok saj nos csak ál mo doz hat nak. A na -
pok ban fel röp pent egy hír, mely sze rint Pi list el lep ték a mér ges kí -
gyók. Ez egy faj ta „ag go da lom in vá zi ó ként” ter jedt el, fô leg a kül te -
rü le ti la ko sok kö zött.

Tá jé koz ta tás ként sze ret ném a la ko so kat meg nyug tat ni, hogy a
ri a da lom alap ta lan. Se mér ges kí gyó, se ke resz tes vi pe ra nem fe -
nye ge ti a la kos sá got. A fel buk ka nó jö ve vény nem más, csu pán a
ré zsik ló (Co ro nel la aust ri a ca), amely Eu ró pá ban és Ma gyar or szág
tel jes te rü le tén is meg ta lál ha tó. Bár nagy szám ban for dul elô,
még is fe nye ge ti a ré zsik ló-po pu lá ci ót a kö zú ti for ga lom és az em -
be ri tu dat lan ság. Rej tôz kö dô élet mód ja mi att az em be rek igen ke -
ve set tud nak ró la. Gyak ran össze ke ve rik a ke resz tes vi pe rá val (Vi -
pe ra be rus), ami a há rom szög ala kú fej és a ha son ló tes ti adott -
sá guk mi att tör tén het meg. Azon ban van nak el té rô vo ná sa ik is,
mellyel meg kü lön böz tet he tô ek, mint pl. sze mük szí ne és for má ja.
A ré zsik ló sze me bar nás, re zes, sár gás szí nû, pu pil lá ja ke rek. Tar -
kó ján az oszt rák két fe jû sas ra em lé kez te tô min ta lát ha tó. Tes tük
mé re te 60-80 cm. Nem tôl füg gô en le het rézs zí nû, arany bar na
vagy fa kós bar násszür ke is, me lyet a há ton vé gig fu tó jel leg ze tes
pár hu za mos pont so ro zat tar kít. El len ben a ke resz tes vi pe ra sze me
vö rö ses, füg gô le ges ha sí tá sú pu pil lá jú, há ti ré szén – a ré zsik ló
min tá já val el len tét ben – cik cakk-min ta vo nul vé gig nyak tól fa ro kig.

A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi In té zet fel mé ré se rá mu tat, hogy
ha zánk ban a vi pe ra fa jok csak Za la és So mogy me gyé ben for dul -

Co op Se gély Ala pít vány és a CO-OP
Hun gary Zrt. a 2011-ben meg kez dett

tá mo ga tá si prog ram foly ta tá sa ként, az Em -
be ri Erô for rá sok Mi nisz té ri u má val együtt -
mû köd ve, idén már ne gye dik al ka lom mal,
7726 kü lön le ges el lá tást igény lô gyer me -
ket tá mo ga tott or szág szer te 20 mil lió fo -
rint ér té kû, 78 ton ná nyi ala pé lel mi sze rek -
bôl ál ló ado mánnyal. A Co op Se gély ka -
mi on ja a Ma gyar or szá gon elô ál lí tott, tar -
tós, CO OP sa ját már kás ter mé kek bôl ál ló
ado mányt már min den me gyé be ki szál lí -
tot ta, amit a CO OP üz let lánc ve ze tôi a te -
rü le ten dol go zó mun ka tár sak kal együtt
szem élye sen ad tak át. 

Az idén az a meg tisz tel te tés ér te vá ro -
sun kat, hogy a Pi li si Gyer mek ott hon volt

a Co op Se gély Ala pít vány ado má nyo zó kö rút -
já nak el sô ál lo má sa.

A Co op Se gély ka mi on ja a 19 me gye kö -
zül el sô ként jú ni us 27-én, ked den Bu da -
pest re és Pest me gyé be, 1281 gyer mek
ré szé re ju tat ta el 13 ton ná nyi ado má nyát,
amely nek ke re té ben tar tós élel mi szert ad -
tak át a Pi li si Gyer mek ott hon ban élô kü lön -
le ges el lá tást igény lô gyer me kek ré szé re. 

Az ado má nyá ta dás sal egy be köt ve itt tar -
tot ták azt az or szá gos saj tó tá jé koz ta tót is,
amely az ado mány cél já ról, fon tos sá gá ról és
je len tô sé gé rôl szólt. A gyer mek mû sor ral szí -
ne sí tett ün nep ség rôl és saj tó tá jé koz ta tó ról

– amely nek részt ve vôi Pe kó Lász ló, a CO-OP
Hun gary Zrt. igaz ga tó sá gá nak el nö ke,
Czi be re Ká roly, az Em be ri Erô for rá sok Mi -
nisz té ri u má nak (EM MI) szo ci ál is ügye kért és
tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lôs ál lam tit ká -
ra, Tar nai Ri chárd, a Pest Me gyei Kor mány -
hi va tal kor mány meg bí zott ja, Haj nal Csil la,

Pi lis vá ros pol gár mes te re vol tak – a
re gi o ná lis és or szá gos te le ví zió csa tor -
nák, saj tó ter mé kek is hírt ad tak. 

Az ün nep élyes át adót meg tisz tel te
je len lé té vel dr. Pitz né He inc zin ger
Mó ni ka, a Szo ci ál is és Gyer mek vé -
del mi Fô igaz ga tó ság Pest me gyei Ki -
ren delt ség ve ze tô je, Hor váth Gá bor, a
Szo ci ál is és Gyer mek vé del mi Fô igaz -
ga tó ság Fô vá ro si Ki ren delt ség ve ze -
tô je, va la mint a CO-OP Hun gary Zrt.
ve ze tô sé gé nek to váb bi kép vi se lôi is.
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nak elô, kis és egy re csök ke nô po pu lá ci ó szám ban, mi vel sza po ro -
dá suk hoz az egy re csök ken tô be épí tet len, me zô gaz da sá gi ter me -
lés alá nem volt te rü let már nem ele gen dô. 50 év sta tisz ti ká ja
alap ján mind össze 3-4 vi pe ra ma rá sos bal ese tet je gyez tek fel, de
azok ból egy sem volt ha lá los ki me ne te lû. Jel lem zô en az em be ri te -
vé keny ség za var ta meg és kész tet te vé de ke zés re az ál la to kat. A rá -
ko si vi pe ra (Vi pe ra ur si nii) ma rá sa nem is erô sebb, mint egy da -
rázs csí pés. De tér jünk vissza a Pi li sen elô for du ló ré zsik ló ra…

MIT KE RES A RÉ ZSIK LÓ A HÁ ZUNK TÁ JÉ KÁN?

Er re na gyon egy sze rû vál lasszal tu dok szol gál ni: táp lá lé kot! Ezek az
ár tat lan sik lók ab ban bíz nak, hogy ke rí té se ink, bok ra ink tö vé ben,
há zunk kö ze lé ben ta lál ják meg táp lá lé ku kat: ki sebb gyí ko kat, rág -
csá ló kat, sás ká kat, tücs kö ket és egyéb ro va ro kat. Te hát nem azért
té ved nek in gat la na ink kö ze lé be, hogy em be rek re tá mad ja nak.
Ezek az ál la tok igen hasz no sak a kert ben! Hi szen le gyen in kább
egy-két sik ló, mint egy-két egér a ház kö rül. Ér de mes így gon dol -
nunk rá juk, és ha már azt is tud juk, hogy ve szély te le nek, igye kez -
zünk meg ba rát koz ni ve lük, és hagy juk meg pa rá nyi éle tü ket. Ha
egy-egy jó szág vé let le nül még is el té vesz ti az aj tót és be ke rül az in -
gat la nunk ba, a me zô ôrök biz ton sá go san el tá vo lít ják ôket, ter mé -
sze te sen úgy, hogy ba juk ne es sen.

Hi szen azt tud ni il lik, hogy ha zánk ban min den hül lô és két él tû
vé dett faj nak mi nô sül, te hát ter mé sze ti ér ték kel bír. En nek meg ká -
ro sí tá sa és pusz tí tá sa anya gi kö vet kez mé nyek kel jár. En nek tu da -
tá ban kér ném, vi gyáz za nak ter mé sze ti ér té ke ik re, és ne tá mad ja -
nak rá juk se bot tal, se szív la pát tal. Anya gi von za ta 50 ezer tôl akár
100 ezer fo rin tig ter je dô pénz bír ság gal jár hat.

ZÁB RÁC KI LÁSZ LÓ 2

P

A
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A Városüzemeltetési Kft. nyári feladatairól
Pi lis ál lan dó vá ro sü ze mel te té si fel ada tai kö zé tar to zik a bel te rü -
le ti utak ál la pot me gó vá sa ér de ké ben tör té nô pad ká zás. Eb ben az
év ben ez zel a mun ká val az ön kor mány zat Kép vi se lô-tes tü le te a
Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft.-t bíz ta meg, amely a mun kát egy idén
má jus ban be szer zett uni ver zá lis mun ka gép pel, valamint te her -
au tó, trak tor, pót ko csi, út hen ger be vo ná sá val vég zi.

Képek az Attila úti óvoda járdaépítés munkálatainak folyamatáról, illetve elkészültérôl

Képek a piac csarnok- és kapufestés munkálatainak folyamatáról, illetve elkészültérôl

zük sé ges nek lát juk az út pad ká zás mû -
sza ki fo lya ma tát az aláb bi ak ban rö vi -

den össze fog lal ni:

Út pad ka: az út nak az út test mel lett le vô,
út bur ko la ti jel lel el nem lá tott, föl des, fü ves
(sok szor zú zott kô vel te rí tett) ré sze, amely
nem le het ma ga sabb, mint ma ga az út test.
A le hul ló csa pa dé kot az út test rôl el kell ve -
zet ni (hó, jég, esô): er re szol gál az út pad -
ka. Az el ve ze tés mû sza ki fo lya ma ta több
ok ból is fon tos: 

– bal eset meg elô zé si szem pont: az ott ma -
ra dó esô, hó csú szás men te sí té se, le ta -
ka rí tá sa;

– az út tes ten meg ma ra dó csa pa dék ron -
gá ló ha tás sal van az út alap ra, mi vel a
csa pa dék be szi vá rog az út alap alá és a
víz ki mos sa az ala pot, majd azt kö ve tô en
az út bur ko la ta sza kad, az asz falt szé le
tö re de zik, mert nem ma rad meg fe le lô
alá tá masz tás;

– a ma gas pad kát le kell nyes ni, és a meg -
fe le lô szög ben tö mö rí te ni, hogy a víz a

ví zel ve ze tô árok, szik kasz tó árok irá nyá ba
le gyen el ve zet ve.

Az út pad ká zás igen csak fon tos mû sza ki fo -
lya mat, amely se gít meg hosszab bí ta ni a
bel té ri kö zu tak élet tar ta mát. 

A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. ezú ton is kö szö -
ni a la kos ság meg ér té sét és együtt mû kö dé -
sét a bel te rü le ti kö zu tak me gó vá sá nak ér de -
ké ben tör té nô mun ka fo lya ma tok ügyé ben.

A pad ká zá si fel ada tok mel lett a Pi li si Vá -
ros üze mel te tô Kft. a nyá ri óvo dai be zá rá -
sok alatt el vé gez te a szük sé ges fel ada to -
kat, így töb bek kö zött a Gesz te nyés kert
ta gó vo da (At ti la u. 8.) jár da é pí té si mun ká -
la ta it, va la mint ez idô alatt el ké szült a vá -
ro si pi ac-csar nok és ka pu fes té se is. 

Az el vég zett mun ká kat egy fo tó so ro zat tal
sze ret nénk il luszt rál ni.

A VÁ ROS ÜZE MEL TE TÔ KFT. VE ZE TÉ SE 2

S
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FELHÍVÁS
„PILIS KIVÁLÓSÁGA” 

Polgármesteri kitüntetô díj adományozásához

a „Pilis Kiválósága” Polgármesteri kitüntetô díj 
adományozásához

J A V A S L A T

#

#

2017-ben is szeretnék „Pilis Kiválósága” díjban részesítetni olyan Pilisen született vagy pilisi kötôdésû, a sportban, az alkotói kategóriák-
ban – zenei, irodalmi, képzômûvészeti ágakban – tevékenykedôket, akik munkásságukkal, elért eredményeikkel Pilis hírnevét öregbítik. 

A javaslatban kérem a név (azonosításra alkalmas adatok), a tevékenység, az elért eredmény részletes leírását, valamint a javaslat-
tevô elérthetôségét. 
A javaslatokat 2017. október 31-ig kérem eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba, vagy e-mail-ben megküldeni a hivatal@pilis.hu címre. 

Köszönettel: HAJNAL CSILLA 2 polgármester

N É V:* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szül. hely, év, hó, nap: ……………………………………………………..............................................…………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………..............................................................……………………

Lakcím: …………………………………………………………………………………...................................................................……

Elérhetôsége: ………………………………………………………………………………………...........................................................

A KITÜNTETÉSI JAVASLAT RÉSZLETES INDOKLÁSA:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................................................................................……***

Pilis, 201 …   ………………..................... hó …....…… nap

……………………………….
javaslattevô

…………..…………………..
elérhetôsége

* A Pilisen született vagy pilisi kötôdésû díjazásra javasolt neve

** Annak a tevékenységnek – sport, alkotói, különbözô zenei, irodalmi, képzômûvészeti ágakban kifejtett tevékenység stb. – 
részletes leírása, az azzal elért eredmény, melyre a kitüntetési javaslat irányul. 

*** A tevékenység leírása külön lapon is folytatható, ha nem elegendô a rendelkezésre álló hely. 
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z idei nyár in téz mé nyünk ben lel tá ro -
zás sal in dult, így könyv tá runk jú ni -

us ban zár va tar tott.
Jú li us 7-én, a Könyv tá ri Es ték ke re -

tén be lül dr. Ru gon fal vi Kiss Csa ba „Ka -
lan do zá sok, Gé za és Vajk” cí mû tör té -
nel mi elô adást hall gat hat tuk meg.

Jú li us 3-tól egy hó na pon ke resz tül volt
meg te kint he tô TÉA – Ta kács né Erôs
Ág nes kü lön le ges ki dol go zá sú, egye di
dró ték sze re it be mu ta tó ki ál lí tá sa a
könyv tár Ab lak Ga lé ri á já ban. 

Jú li us 10-14-ig, má so dik al ka lom mal
ren dez tük meg a Könyv tá ri nap köz is
tá bort. Vál to za tos prog ra mok mel lett a
könyv tár ral is meg is mer ked het tek a gyer -
me kek. Na gyon sok se gít sé get kap tunk
ven dég lá tó ink tól, se gí tô ink tôl és tá mo ga -
tó ink tól, akik nél kül nem jö he tett vol na
lét re a sok szí nes prog ram. Kü lön kö szö -
net Sza bó Zol tán nak, a Csil ló Lo va sis ko -
lá nak, Sza mos fal vi At ti lá nak, Hász né Bur -
ján Edi ná nak, Pol gár Ti bor nak, Jan sik
Il di kó nak, a Zef fer fo tó nak, a Kak tusz
bár nak, va la mint a Ra mó na piz zé ri á nak. 

Jú li us 28-án és au gusz tus 4-én Tár-Sas
Kör el ne ve zés sel tár sas já ték dél utánt

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei

ÓVODAI HÍREK 

szer vez tünk a könyv tár ban Fe hér Vik tor
kép zett já ték mes ter ve ze té sé vel. A vi -
dám han gu la tú dé lu tá no kon a tár sas já té -
kok szé les kö rét le he tett ki pró bál ni.
A Tár-Sas Kör a jö vô ben is he ti rend sze -
res ség gel, au gusz tus ban pén te ken dél -
utá non ként 16-19 órá ig, szep tem ber tôl
szom bat dé le lôt tön ként 9-12 órá ig vár ja
az ér dek lô dô ket.

Au gusz tus 1-tôl, egy hó na pon át lát ha -
tó „Csip ke Cso dák”, Tur csek Pál né gyö -
nyö rû, hor golt csip ke te rí tôk bôl be ren de -
zett ki ál lí tá sa a könyv tár Ab lak Ga lé ri á -
já ban. 

NYÁ RI -NYÁRY MU ZSI KA

Au gusz tus 6-án, va sár nap es te kez dô dött
el a ma ga 21 évé vel már ha gyo mányt te -
rem tett Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka a Be lez nay-
Nyáry Kas tély ud va rán. A kon cert el sô
„fel vo ná sá ban” lé pett fel a Pi li si Ze nész
Egye sü let és Ma zso rett Cso port ja, majd a
má so dik rész ben Myrtill és a Swin gu is -
ti que kö vet ke zett vol na, Pi af al bu má val.
A ze ne kar ban töb bek kö zött Pin tér Ti bi
és Pin tér La ci, a pi li si fi vé rek, a hí res és

nagy sze rû ze né szek ját szot tak vol na ne -
künk, de saj ná la tos mó don az idô já rás
köz be lé pett. A nagy lét szá mú, ér dek lô -
dô kö zön ség vár ta, hogy csil la pod jon a
vi har, va la mint Myrtill és ze ne ka ra az
esô el len ére is meg pró bál ta foly tat ni a
kon cer tet, amit az tán rö vid idô után
még is be kel lett fe jez ni ük.

Bí zunk ab ban, hogy Myrtill és a Swin -
gu is ti que el ma radt ze ne szá ma it a kö zel -
jö vô ben meg hall gat hat juk! 

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a
gyer mek ott hon igaz ga tó nô jé nek, Kröpfl
Mi hály né nak, hogy te ret adott a ren dez -
vény nek, az ott hon min den dol go zó já -
nak és az ott la kó gyer me ke i nek ön zet -
len se gít sé gü kért. Kö szö net a Pi li si Vál -
lal ko zók Egye sü le té nek, a Ka ti vi rág nak
a fe la ján lott tá mo ga tá sért, a Zef fer fo tó -
nak az ese ményt me gö rö kí tô fény ké pe -
kért, to váb bá min den se gí tô nek, aki
mun ká já val hoz zá já rult a szer ve zés hez
és a le bo nyo lí tás hoz. 

ÔSZI TER VE ZETT PROG RAM JA INK: 

Szep tem ber: „Örök ké tar tó pil la na tok” –
a Zef fer fo tó ki ál lí tá sa a könyv tár Ab lak
Ga lé ri á já ban.

Szep tem ber 16., Vá ro si Nap
Sztár fel lé pôk: 
14:30 Szan di 
21:40 Vas tag Csa ba akusz tik kon cert

Szep tem ber 29., 10:00 óra: a Ma gyar
Nép me se Nap ja
Ok tó ber 2-8-ig: Or szá gos Könyv tá ri Na pok

Prog ram ja ink ról bô veb ben a konyv -
tar.pi lis.hu hon la pun kon, Fa ce bo ok-ol -
da lun kon és a vá ro si hir de tô táb lán tá jé -
ko zód hat nak. 

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

nyá ri zár va tar tás ide je alatt min den
év ben be ter ve zünk kü lön fé le fe lú jí tá si

és kar ban tar tá si mun ká kat. 2017-ben a
Vá ros üze mel te tô Kft.-vel együtt mû köd ve az
aláb bi kar ban tar tá si és fe lú jí tá si mun kák
va ló sul tak meg és van nak fo lya mat ban az
in téz mé nyek ben:

Mind há rom óvo dá ban:
– az ud va ri já té kok szük ség szerı fes té se,

ja ví tá sa;
– ho mo ko zók, ütés csil la pí tók fel töl té se;
– az ud va rok nö vény ze té nek ren de zé se,

gyö ke rek, fa rön kök el tá vo lí tá sa.

A Gesz te nyés kert tag in téz mény ben:
– aka dály men tes be já rat ki a la kí tá sa;
– a jár da ki épí té se;
– új ka puk fel sze re lé se;
– lo cso lá si le he tô ség biz to sí tá sa a hát só

kert ben;
– te rep ren de zés, vi rá go sí tás;
– ke rék pár tá ro ló ki a la kí tá sa.
A Me se rét tag in téz mény ben:
– a fô be já ra ti fo lyo só és kis csi kó cso port

öl tö zô jé nek tel jes alj zat cse ré je és új bur -
ko lat le ra ká sa;

– a fo lyo só fa lá nak ja ví tá sa, fes té se;
– ra di á to rok ja ví tá sa, csa pok cse ré je.
Já té kor szág Óvo da:
– iro dák tisz ta sá gi me sze lé se, ren de zé se;
– két cso port ban par ket ta cse re, tisz ta sá gi

me sze lés, ga lé ria lak ko zá sa.

A 2017/2018-as ne ve lé si évet úgy tud juk
meg kez de ni, hogy épü le te ink, il let ve azok
kör nye ze te ren de zett, al kal mas a fel ada t-
el lá tás ra. 

ÓVO DA VE ZE TÉS 2

A

A
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FEDÉL NÉLKÜL
SEGÍTSÉG A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

vá ros Kép vi se lô-tes tü le te el fo gad ta a Ma gyar Vö rös ke reszt
Pest Me gyei Szer ve ze te pi li si mû kö dé si kör ze té nek 2016.

évi szak mai te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo ló ját, me lyet Rácz
Edit szo ci ál is mun kás ké szí tett el és nyúj tott be a tes tü let nek.
Emel lett a pest me gyei szer ve ze tet az ut cai szo ci ál is mun ka fel -
ada tá nak el lá tá sá ra 2017-ben ha vi 35 000 fo rint tá mo ga tás -
ban ré sze sí ti, és to vább ra is biz to sít ja az iro da he lyi sé get. 

A Ma gyar Vö rös ke reszt Pi li sen is ki emel ten fog lal ko zik a haj lék ta -
la nok és a szo ci ál isan rá szo ru lók el lá tá sá val. Pest me gyei szer ve -
ze te hét éve vég zi ál do za tos mun ká ját. Pi li sen és kör nyé kén éven -
te 35-40 fed él nél kül élô em ber éle tét könnyít jük meg ez zel. 

A szol gá lat fenn tar tá sá nak fi nan szí ro zá sát a köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás biz to sí tot ta az el múlt évek ben. A vá ros a szol gá -
lat iro da he lyi sé gé nek biz to sí tá sá val je len tôs se gít sé get nyúj tott a
mun kánk hoz. Ger zse nyi Ist ván me gyei igaz ga tó a vá ros anya gi
tá mo ga tá sát kér te az ál lam ál tal biz to sí tott for rás össze ge fö lött
je lent ke zô ki adá sok fe de ze té re. 

A tá mo ga tás ha vi össze gét a te le pü lés la kos ság szá má hoz iga -
zí tot ta a Kép vi se lô-tes tü let. Az iro da he lyi ség fenn tar tá si költ sé -
gei éven te több mint két szá ze zer fo rint ki adást je len te nek a vá -
ros nak. 

VÖ RÖS KE RESZT 2

A

Épül az M4 gyorsforgalmi út Pilis közigazgatási területén
z M4 – 2x2 sá vos – gyors for gal mi út 46 + 800 ki lo mé ter szel -

vény (kmsz) és 53 + 400 kmsz. kö zöt ti sza ka sza érin ti Pi lis
vá ros köz igaz ga tá si te rü le tét, ezen 3 – köz le ke dé si szem pont ból je -
len tôs – cso mó pon ti elem mel.

1) A 46 + 400 kmsz-ben van le he tô ség a gyors for gal mi út ra tör -
té nô fel haj tás ra Pi lis, il let ve Ká va fe lôl Bu da pest és Ceg léd irá nyá -
ba, az aláb bi ak sze rint: 

Pi lis fe lôl az 1. sz. kör for gal mon ke resz tül le het fel haj ta ni a
gyors for gal mi út ra Ceg léd irá nyá ba. 

Bu da pest és Ká va fe lé az 1. sz. kör for gal mon, a gyors for gal mi
út fel et ti fe lül já rón és a 2. sz. kör for gal mon ke resz tül hajt va le -
het el jut ni.

A cso mó pont hoz csat la ko zik a gyors for gal mi út Pi lis fe lô li ol da -
lán el he lyez ke dô, az zal pár hu za mos, 600 m hosszú sá gú szer vi zút,
amely a Ká vai út bel te rü le ti ré szé vel te remt kap cso la tot, va la mint
a 4. sz fô út fe lôl – Pi lis bel te rü let tôl nyu gat ra el he lyez ke dô – kör -
for gal mi cso mó pont tal csat la ko zó rá ve ze tô út. Ezen a két úton ér -
he tô el a gyors for gal mi úti pi li si fô cso mó pont.

2) Az 50 + 500 kmsz-ben a gyors for gal mi út alatt át ve ze tô alul já -
rón kö ze lít he tôk meg – a Ken der ut ca irá nyá ból – a gyors for gal mi
út tól észak ra el he lyez ke dô me zô gaz da sá gi te rü le tek.

3) Az 51 + 400 és 51 + 800 kmsz. kö zött, az ún. Ger je-Pi lis pi he -
nô he lyet kap az út mind két ol da lán. Itt sze mély- és te her gép ko csik
par ko lá sá ra lesz le he tô sé get. A te rü le ten he lyet kap egy bü fé, il let ve
más egyéb, ven dég lá tás ra al kal mas épít mény, va la mint egy WC is.

A fen ti e ken túl egyéb – for gal mi szem pont ból nem re le váns – mû -
tár gyak (pl.: zá por tá ro zó, áte resz stb.) is ké szül nek.

Pi lis vá ros hon lap ján a bal ol da li me nü ben az „M4 gyors for -
gal mi út” – „M4 gyors for gal mi út Ül lô-Al ber tir sa kö zöt ti sza -
ka szá nak át né ze ti hely szín raj za” cím re kat tint va na gyí tás ban
is meg te kint he tô az út nyom vo na la és az út épí tés sel érin tett
in gat la nok, il let ve a hír ben sze rep lô in for má ci ók is ta nul má -
nyoz ha tó ak.

HAJNAL CSILLA 2 polgármester

A
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Szept. 1-szept.30. „Örökké tartó pillanatok” a Zeffer Foto kiállítása városi könyvtár Ablak Galéria

Szept. 02. Szüreti Bál Pilisi Nép- és Gazdakör
12:00 Felvonulás Indulás a közösségi háztól 
19:00 Bál kezdete közösségi Ház udvara
19:50 Myrtill – Pintér Tibor fellépése
20:15 Nyitótánc

Szept. 2. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Szept. 3. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
16:30 Megyei I. osztály, Pilisi LK - Viadukt SE- Biatorbágy

Szept. 9. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Szept. 9. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
16:00 Megyei II. osztály, Pilisi LK II. - Tápiószele SE

Szept. 9. 6:00- Páros Horgászverseny Gerje Horgász Egyesület

Szept. 9. 16:00 Márkus Színház gyermekelôadása református templom

Szept. 16. 8:00-01:00 Pilis Várossá avatásának 12. évfordulója Piactér
8:00-12:00 Falka-Team-Gubányi Túra Dolina
14:00-17:00 Fôzôverseny
14:30 Szandi koncert
21:40 Vastag Csaba koncert
23:00 Retro Disco

Szept. 16. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Szept. 17. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
16:30 Megyei I. osztály, Pilisi LK - Százhalombattai LK

Szept. 23. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Szept. 24. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
16:00 Megyei II. osztály, Pilisi LK II. -  Bagi TC '96

Szept. 29. 10:00 Magyar Népmese Napja közösségi ház

Szept. 30. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel Városi Könyvtár

Okt. 1. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
15:00 Megyei I. osztály, Pilisi LK - Dabas-Gyón SC

Okt. 2.-okt. 31. 2 in 1 Mûhely kiállítása városi könyvtár, Ablak Galéria

Okt. 2. 10:00 Országos Könyvtári Napok városi könyvtár

Okt. 7. Pilisi Városi Nyílt Nemzetközi VIII. Kempo bajnokság Gubányi Károly Általános Iskola
8:00-20:00 Szervezô: Pilisi Sport-és Szabadidô Egyesület, Magyar Zoltán Széchenyi úti tornaterme

Okt. 7. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Okt. 7. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
15:00 Megyei II. osztály, Pilisi LK II - Aranyszarvas SE

Okt. 14. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Okt. 15. Bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
14:00 Megyei I. osztály, Pilisi LK - Szigetszentmiklós

Okt. 21. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Okt. 22. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
13:30 Megyei II. osztály, Pilisi LK II - Hévízgyörki SC

Okt. 23. 10:00 Nemzeti Ünnep evangélikus templomkert

Okt. 28. 9:00-12:00 Tár-Sas Kör Fehér Viktor képzett játékmesterrel városi könyvtár

Okt. 29. bajnoki labdarúgó-mérkôzés pilisi sportpálya
13:30 Megyei I. osztály, Pilisi LK - Tököl VSE

2017. SZEPTEMBER

2017. OKTÓBER

TERVEZETT PROGRAMOK PILISEN
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ili sen sok fé le képp em le get ték, de
volt egy olyan ar ca, amit leg in kább

mi, a csa lád ja is mer tünk. Ne künk ô nem
Sed ró né volt, nem Zsu zsi ka né ni, egy sze -
rû en csak „Se di ma ma”. És ami kor né -
hány he te el ment kö zü lünk, ne künk nem
a szü lész nô ju tott az eszünk be, mi nem a
kö zös sé gi em ber re em lé kez tünk, ha nem
az anyá ra, az anyós ra, a nagy ma má ra és
a dé di ké re. Né pes csa lád vet te ôt kö rül
éle te utol só nap ja i ban is, ki seb bik fia és
mind két me nye mel lett gyá szol ja ôt hat
uno ká ja, 6 „vér be li” és két fo ga dott dé d-
u no ká ja, és per sze ne fe led kez zünk meg
a fér fi ról, aki hosszú évek óta hû tár sa -
ként tar tott ki mel let te.

Ami kor jött az ér te sí tés, mind össze két
szó: „Ma ma el ment”, em lé kek tu cat jai
emel ked tek ki a múlt lep le alól. Eszem be ju tott pél dá ul, hogy
hány szor em le get tük ôt tra ban tos nagy ma má nak, nem vé let -
le nül: hosszú-hosszú éve ken ke resz tül ez zel a né met cso dá val
rót ta az uta kat, a ve ze té si stí lu sa pe dig... nos, hát az va ló ban
em lé ke ze tes, amin ma már csak mo soly gunk, de bi zony oko -
zott né hány ijesz tô per cet. Meg ál lít ha tat lan volt, és bár so sem
fo gal maz ta meg, alig ha nem va la mi olyas mi le he tett a mot tó ja:
„köz le ke dem, ne za varj!”

Az tán em lék szem a le gen dás „tû nél kü li” in jek ci ó i ra. Mint
min den gye rek, ter mé sze te sen mi sem sze ret tük a tû szú rást,
és ha nem is csap tunk esze ve szett ri bil li ót egy-egy szu ri nál,
azért nem is re pes tünk az öröm tôl, ha a kör ze ti or vos ezt a
gyógy mó dot ír ta elô. Egyet len vi gasz volt csak, Ma ma tû nél -
kül adott szu ri ja, ami rôl csak fel nôtt fej jel tud tam meg az iga -
zi trük köt. Hagy ta, hogy mind vé gig szem mel kö vet hes sük a
meg töl tött fecs ken dô út ját, amin per sze még vé let le nül sem

Mama, most már pihenhetsz...
Az el múlt idô szak ban is mét el ment vá ro -
sunk XX. szá za di tör té ne té nek egy jól is -
mert alak ja. Sed ró Já nos né tól (1925-2017)
jú ni us ban bú csú zott Pi lis.
Zsu zsi ka né ni, „a Sed ró bá ba”, ahogy a pi li -
si ek em le get ték, az Ál la mi Szü lész nô kép zôt
el vé gez ve az 50-60-as évek ben bá ba ként sok
pi li si és kör nyék be li la kos szü le té sé nél se -
géd ke zett, majd 1972-ig, il let ve 1986-tól te -
vé ke nyen vett részt Pi lis egész ség ügyi el lá -
tá sá ban. Hosszú, tar tal mas éle tet élt, szin te
nincs olyan em ber Pi li sen az „ôs la ko sok”
kö zött, aki nek ne len ne va la mi lyen ked ves
em lé ke ró la. 
Vá ro sunk ne vé ben – rend ha gyó mó don – e
szem élyes, me gin dí tó em lé ke zés sel bú csú -
zunk tô le.

(Szerk.)

volt tû, ám de „hogy ne fáj jon annyi ra”, elôt te egy jó ko rát su -
hin tott a fe ne künk re. Csu pán azt az egyet nem sej tet tük, hogy
a kely het for má ló te nye ré ben, az uj jai tö vé hez csíp ve ott volt
a tû, ami hez a pa csi után már csak a fecs ken dôt kel lett ügye -
sen hoz zá il lesz te nie – mi meg bé ké sen tûr tük a pro ce dú rát,
azt hí vén, hogy tény leg tû nél kül ad ta be az in jek ci ót. És
hány szor nyúlt meg a be a va tat lan or vo sok ar ca, ami kor kö -
nyör gô re fog tuk a ren de lô ben: oké, ha már min den képp in -
jek ci ót akar nak be ad ni, ak kor leg alább le het ne úgy, ahogy a
nagy ma mánk szok ta, tû nél kül?!

Vagy ott van nak a nya ra lá sok, ame lyek gyer mek ko runk
éve it át szôt ték. Ugyan csak két ut cá nyi tá vol ság vá lasz tott el
tô le, bi zony min den nyá ron úgy in dul tunk oda egy hét re cso -
ma gok kal fel pa kol va, mint ha leg alább is az or szág má sik vé -
gé be utaz nánk. Na jó, né ha per sze ha za sza lad tunk egy-egy
hi ány zó hol mi ért, de azok a nya ra lá sok ak kor is kü lön le ge sek
vol tak, a pad lás szo ba er ké lyén ren de zett pik ni kek kel, ahol a
fô fo gás a sa ját ké szí té sû gyü mölcs szörp mel lett egy ma rék
keksz volt.

Köt ni, hí mez ni és hor gol ni is tô le ta nul tunk meg, ki job ban,
ki ke vés bé, de az ala po kat ak kor is ne ki kö szön het jük, és bár

a kony ha mû vé szet ben nem volt ôs te het -
ség nek mond ha tó, né hány fi nom ság
most már örök re az ô ne vé hez kö tô dik: a
ko sár ka, a már vá nyos min tá za tú pis kó ta
és az utá noz ha tat lan he rô ke, amit so ha -
sem si ke rült olyan ra csi nál ni – és most
már nem is tud juk meg kér dez ni a tit kát.
Em lék szem ar ra is, ami kor a PTV-ben
sok-sok év vel ez elôtt hús vét hoz kö ze led -
ve a fo nott ka lács sü té sét mu tat ta be, az
ef fé le cse me gék hez jól ér tett.

Éle te utol só he te i ben egy re több ször
me rült el a múlt ban és egy re ke ve sebb -
szer volt ve lünk a je len ben, a leg utol só
ta lál ko zá sunk kor pe dig áb rán dos mo -
sollyal az ar cán is mé tel get te: mennyi re
jó, hogy mind annyi an itt va gyunk – ak -
kor is, ha va ló já ban nem volt ott min den -
ki, de az igaz, hogy ak kor pont töb ben is

össze gyûl tünk. Az tán vá rat la nul rám né zett és azt kér dez te:
„mennyi idô még?” Mi mennyi, Ma ma? – kér dez tem vissza, és
ô el me reng ve azt fe lel te: „míg pi hen he tek”. Nem akar tam ér -
te ni a kér dé sét, bár a lel kem mé lyén pon to san tud tam, mi re
gon dol. Még is azt mond tam, majd ha ki vi lá go so dik reg gel, ak -
kor fel kel het. Em lé ke im ben úgy ma radt meg, ahogy utol já ra
lát tam: a szo bá já ból ki lép ve vissza néz tem rá, ô pe dig en gem
né zett, ar cán szé les, gond ta lan mo soly hú zó dott és a ke zé vel
ap ró kat in te ge tett. El kö szönt, mint ha csak tud ta vol na, hogy
ez lesz az utol só ta lál ko zá sunk.

Öt nap pal ké sôbb jött el az a reg gel, ami kor a pir ka dat szí -
né re nem kelt fel, ak kor már na gyon mé lyen ál mo dott egy új
vi lág ról, a szí ve pe dig egy re las sab ban vert, míg vé gül már
nem dob bant töb bet.

Ma ma, most már pi hen hetsz...

SED RÓ ÁG NES 2

P
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agy vál to zá sok tör tén tek el sô szá mú fel nôtt csa pa tunk
össze té te lé ben. Sok já té kost kel lett pó tol ni, amit az edzô -

mér kô zé se ken nyúj tott tel je sít mé nyük alap ján si ke rült is. Az új
iga zolt já té ko sa in kat pe dig ezú ton is sze re tet tel üd vö zöl jük:
Bá rá nyos Zsolt, volt vá lo ga tott já té kos az RKSK-ból, a csa tár
poszt ra ér ke zô Sze mán La jos Ha lász te lek rôl, Pá li Krisz ti án a
Száz ha lom bat tai LK-ból, Da ra gó Ba lázs a Kis te le ki TE-tôl és a
tám adó po zí ci ó ra ér ke zô Eger vá ri Gá bor Kis né me di bôl. A ta -
pasz tal tabb já té ko so kon kí vül sok fi a tal lal is bô vült a ke ret:
Ko vács Zol tán Új len gyel bôl, Sá rai Zol tán és Kics ka Ta más a
Mo nor SE-bôl, Me nich Za ka ri ás a Ceg léd VSE-bôl, il let ve ka -
pus poszt ra Bo zsik Ba lázs a BKV elô re csa pa tá ból. A fel ké-
sz ülés in ten zív re és rö vid re si ke rült, hi szen fel nôtt csa pa tunk
már au gusz tus 9-én Ma gyar Ku pa-mér kô zést ját szott a fô táb lá -
ra va ló ju tá sért, ahol 3-0-s gyô zel met si ke rült arat ni. Ezt meg -
elô zô en pe dig öt si ke res fel kész ülé si mér kô zést ját szot tak.
Az Ika rus BSE el le ni mér kô zés 4-0-s gyô -
ze lem mel zá rult, Hat van csa pa ta el len
2-1-re si ke rült nyer ni, az NB III-as Da bas
egy üt te sé vel pe dig 2-2-es dön tet lent ját -
szot tak a mi e ink. Ha zai pá lyán Sár isáp
el len is si ke rült gyô zel met arat nunk 3-1-
re, az UTE U19-es csa pa ta el len pe dig
3-3-as dön tet len ered mény szü le tett. 

Hal gas Ti bor, edzô, FN I.: „Az új já té -
ko sok ha mar be tud tak il lesz ked ni a csa -
pat ba és a já ték ba, azon ban mind annyi -
an tud juk, hogy a tét meccs min dig más, így az lesz a mér va dó.
A fel kész ülé si mér kô zé se ken nyúj tott já ték alap ján a csa pa tot
mi ni mum a ta bel la 5. he lyé re vá rom.”

Tar ta lék csa pa tunk a me gye III. osz tá lyú
baj nok ság meg nye ré sé vel a Pest me gyei
II. osz tály Ke le ti cso port já ba ke rült. A csa -
pat két új iga zo lás sal erô sö dött, ôk a ka -
pus poszt ra ér ke zô Or bán-Kab de bo An dor
Al ber tir sá ról és a tám adói fel ada to kat vál -
la ló Var ga Dá ni el Jász ka ra je nô rôl. A fi úk
fel kész ülé si meccse ket ját szot tak az Ül lô
SE, az Abony-Kid, a Mo nor II., il let ve az
Aszód csa pa tá val, va la mint részt vet tek az
új len gye li tor nán, ahol a ház igaz da le gyô -
zé sé vel si ke rült bron zér met sze rez ni ük. Má so dik szá mú fel nôtt
csa pa tunk cél ja a biz tos bent ma ra dás, amit to vább ne he zít, hogy
jö vô re is mét át szer ve zés vár ha tó, ezért idén a bent ma ra dás ér de -
ké ben mi ni mum a 10. hely re oda kell ér nie a csa pat nak.

Az át iga zo lá si idô szak so rán klu bunk tól szá mos já té kos bú -
csú zott, ne kik kö szön jük ed di gi mun ká ju kat, és si ke rek ben
gaz dag, öröm te li foly ta tást kí vá nunk! A tá vo zó já té ko sok (a tel -
jes ség igé nye nél kül): a 2006-os szü le tésı Ri deg Ábel Ál mos,

Újult erôvel indul a szezonnak a Pilisi
Labdarúgó Klub
A rö vid nyá ri pi he nô után in ten zív fel kész ü-
lés sel igye kez nek csa pa ta ink fel fris sí te ni
ma gu kat az új sze zon ra. A si ke rek ér de ké ben
új já té ko so kat is üd vö zöl he tünk klu bunk nál,
ne kik sok si kert kí vá nunk az új kör nye zet -
ben va ló ered mé nyes mun ká hoz!

aki a Hon véd FC-hez iga zolt, a szin tén 2006-os Föld vársz ki
And rás, Mé hes Bál int és Mol nár Má té, ôk a Mo nor SE kor osz -
tá lyos csa pa tát erô sí tik to vább, Pa u lo vicz Dá ni el ezen túl a Mo -
nor SE fel nôtt csa pa tá ban játsz hat. Ma lik Gá bor Fel sô pa kony -
ba tá vo zott, Bor sos Csa ba, Ge re be nics Nor bert, Hal gas Ist ván,
Szacs kó Lász ló és Vi nic zai Vik tor pe dig Nagy kô rös re iga zolt. 

U19-es és U16-os csa pa ta ink jú li us vé gén kezd ték meg a fel -
kész ülést. Az új sze zon nal kor osz tály vál tás tör tént, fô cé lunk a
fi a ta lí tás, il let ve a te het sé gek mi nél ma ga sabb kor osz tály ban
va ló ját sza tá sa. Ifis tá ink és ser dü lô csa pa tunk egya ránt 4-5 fel -
kész ülé si mér kô zés sel a há tuk mö gött, iz ga tot tan vár ják a
szep tem be ri raj tot a Pest me gyei kör ze ti cso port ban. 

Után pót lás ko rú csa pa ta ink edzôi fel ada ta it az elôt tünk ál ló
sze zon ban a kö vet ke zôk lát ják el: U19: Mik lós vá ri Já nos, U16:
Len gyel Ár pád, U14 és U13: Csá ki Nor bert, U11 és U10: Gi lan
Ká roly, U9: Bor gu lya Ta más, U8 és U7: Ke re pesz ki Zol tán, Nôi

csa pat: Bor gu lya Ta más. Az edzôk mun -
ká ját Ele kes De ni el, Sá rán Ta más és
Zsem be rovsz ki Nor bert se gí ti.

Bo zsi kos kor osz tá lya ink az edzô tá bo -
ro kat kö ve tô en kez dik meg a fel kész ü-
lést a szep tem ber ben kez dô dô Bo zsik-
ren dez vé nyek re. 

Klu bunk idén há rom tá bor meg szer ve -
zé sé vel igye ke zett szí ne sí te ni az itt ját -
szó, il let ve a kör nyék be li gye re kek nyá ri
szün ide jét. Az el sô tá bor ba bár mely ál ta -

lá nos is ko lás ko rú gyer mek je lent kez he tett, és kö zel 60 részt -
ve vô vel nagy si ker rel zaj lott a szün idô nyi tó e se mé nye ként jú -
ni us 19-23-ig. A má so dik tá bor jú li us 31-tôl au gusz tus 6-ig tar -

tott az U13-U16-os kor osz tály szá má ra, a
har ma dik tá bor au gusz tus 7-13-ig zaj lott
leg ki sebb je ink, az U7-U11-es kor osz tá -
lyok rész vé te lé vel. Mind két edzô tá bor
hét köz be ni pi li si edzé sek kel, majd hét -
vé gi ti sza kécs kei edzô mér kô zés sel zaj -
lott, va la mint strand fo ci val egé szült ki a
gye re kek nagy örö mé re, kép zé sé re, szó -
ra koz ta tá sá ra.

Au gusz tus 26-án, szom ba ton, idén III.
al ka lom mal ren de zünk után pót lás tor nát

az U11és az U13 kor osz tály szá má ra, mely nek ered mé nye i rôl
hon la pun kon ol vas hat nak.

Kér jük, idén is lá to gas sa nak el mér kô zé se ink re, ol vas sák fo -
lya ma to san fris sü lô hon la pun kat a www.pi li silk.hu cí men,
il let ve kö ves sék ese mé nye in ket, hí re in ket Fa ce bo ok-ol da lun -
kon is! Ta lál ko zunk a pá lyán! Ad dig is: Haj rá, Pi lis!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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Rendôrségi hírek
A bûncselekmények többsége megelôzhetô!

Idôskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények megelôzése

Leggyak rab ban az idôs em be rek fi gyel met len sé gét, óvat lan -
sá gát hasz nál ják ki a bû nel kö ve tôk, a tol va jok, a csa lók.

En nek meg elô zé se ér de ké ben:

• Ne en ged je be la ká sá ba az áram szol gál ta tó vagy a víz mû vek al -
kal ma zot ta it, a Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó it, a rend ôr ség tag -
ja it CSAK AK KOR, ha meg fe le lô en iga zol ják ma gu kat.

• Két ség ese tén kér jék el iga zol vá nyu kat, je gyez zék fel ne vü ket,
mun ka he lyü ket, an nak te le fon szá mát, gyô zôd je nek meg a sze -
mé lyek hi te les sé gé rôl.

• Ne en ged je be a la ká sá ba a há za ló áru so kat, akik ál ta lá ban ru -
ha ne mût, ház tar tá si esz kö zö ket, ék sze re ket kí nál nak „OL CSÓN”
meg vé tel re.

• Ne en ged je be la ká sá ba azon sze mé lye ket, akik va la mi lyen
ürüggyel – ál ta lá ban rosszul lé tet szín lel ve – vi zet vagy gyógy szert
kér nek, amennyi ben szük sé ges, a 104-es te le fon szá mot tár -
csáz va ér te sít se a men tô ket.

• Tû zi fa meg ren de lé se vagy vá sár lá sa ese tén gyô zôd jön meg a
szál lí tó ki lé té rôl, kér je el sze mé lyi iga zol vá nyát, je gyez ze fel ada -
ta it. Le gyen fi gye lem mel ar ra, hogy a fa mennyi sé ge és a ki fi ze -
tett összeg áll jon arány ban egy más sal.

• Ne fo gad jon el aján la tot ház kö rü li mun kák el vég zé sé re, ház-
tar tá si gé pek ja ví tá sá ra, amennyi ben az aján lott ár fel tû nô en
ala csony.

• Min den fent fel so rolt vagy akár más ok ból szo kat lan, eset leg
gya nús eset ben tö re ked jen ar ra, hogy a ház ban ne le gyen egye -
dül, hív ja át szom széd ját, va la mely hoz zá tar to zó ját.

• Elô le get ne fi zes sen a mun ká ért, csak a mun ka be fe je zé sét kö -
ve tô en.

• A kö zség ben va ló köz le ke dés kor, vá sár lás kor fi gyel me sen jár jon
el, pénz tár cá ját, ér té ke it biz ton sá gos he lyen ôriz ze.

• Ke rül je az éj sza kai órák ban a gyér for gal mú ut cá kat, sö té te dés
után le he tô ség sze rint ne egye dül köz le ked jen.

• A te me tôk ben sír gon do zás so rán tás ká ját, ér té ke it ne hagy ja ôri -
zet le nül.

Ké rem Önö ket, hogy fi gyel je nek oda is me rô se ik re, ba rá ta ik -
ra, szom széd ja ik ra: EGY MÁS RA.

Fel hí vom tisz telt fi gyel mü ket, hogy las san vé get ér a nyá ri szü -
net és meg kez dô dik az is ko la. Ké rem, még na gyobb fi gyel met for -
dít sa nak 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. Ké rem a gép jár mû ve ze tô ket, hogy
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. 

Fon tos, hogy a ha té kony bûn meg elô zés re csak kö zö sen va gyunk
ké pe sek. Ezért is ké rem Önö ket, hogy te gye nek meg min den
Önök tôl tel he tôt 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 sük idôs ál lam pol gá ra in kat. 

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény ész le lé se ese tén
ké rem Önö ket, hogy bár mely idô pont ban hív ják a „jár ôr-
mo bilt” a 06-20/771-0411 mo bil te le fon szá mon, vagy
mun ka i dô ben (ügye let hi á nya mi att) 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 te le fon szá mon a köz -
pon ti se gély hí vót. 
Pi lis vá ros kör ze ti meg bí zott ját, Kiss Zol tán r. fô tör zsôr mes -
ter urat el ér he tik a 06/20-228-1511 te le fon szá mon, vagy
sze mé lyesen a min den pá ros hét csü tör tö kén 8 és 12 óra
kö zött tar tott fog adó ó rá ján a rend ôr ôrs épü le té ben.

Tisz te let tel:
KE RE PESZ KI FE RENC r. ôr nagy a Pi li si Ren dô rôrs pa rancs no ka

Magyar Kutyások Szövetsége (MKSZ) 
– Társasági Kutyák Országos Klubja (TKOK) 

2017. október 7. szombat, 10:00 óra 
PILIS, GÓLYAHÍR UTCA 6.

ORSZÁGOS CAC-KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZ, 
MINDEN FAJTA RÉSZÉRE

(Fajtanélküli, El nem ismert és Hobbi Kategória is!)

Valamint a IX.-es fajtacsoport részére 
KUPA KLUBSHOW-t rendez

A rendezvényszervezô fenntartja az esetleges idôpont 
vagy helyszín változás jogát.

NEVEZÉS MÓDJA:
A nevezést úgy eljuttatni a nevezési címre, hogy az a

megadott határidôig beérkezzen.

Nevezési cím: TKOK 2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.
Tel.: 06-29/954-273, (8-19 óráig!) Mobil: 06-70/428-7000

Görbe Benjámin, a TKOK elnöke
06-70/424-2828 Szabó József adatrögzítô

A nevezéseket erre az e-mail címre 
(vagy levélben) kérjük elküldeni
E-mail: tkoknevezes@gmail.com

Levelezési cím: TKOK 2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.

Honlap: www.tkok.oldalunk.hu
Nevezni MEOESZ szövetségi kártyával 

vagy MKSZ tagkártyával lehet.

A kiállításról további részleteket a TKOK honlapján olvashat:
www.tkok.oldalunk.hu
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a ma ro san kez dô dik az is ko la. Tud juk, hogy sok csa lád nak mi lyen nagy
gond az is ko la kez dés sel já ró anya gi meg ter he lés, ezért úgy dön töt tünk,

hogy eb ben is megp ró bá lunk se gí te ni. A KÖSZ 100 000 Ft ér ték ben vá sá rol is -
ko la sze re ket 15 rá szo ru ló csa lád nak. A ki vá lasz tott csa lá do kat még au gusz tus ban
ér te sít jük, hogy a nyár utol só hó nap ja öröm te li le gyen. Fel aján lá sunk ról a Fa ce -
bo o kon ké pek kel is be fo gunk szá mol ni.
Az el múlt hó na pok ban két ru ha- és ado má nyosz tást bo nyo lí tot tunk le (má jus 19.
és jú li us 8.). A már is me rôs csa lá do kon kí vül új csa lá do kat is mer het tünk meg.
Mind két ado má nyosz tá son a nagy ér dek lô dés mi att a meg hir de tett idô pont nál
jó val ko ráb ban kezd tük el az ado má nyok ki adá sát. Ren ge teg ru ha és tár gyi ado -
mány ta lált új gaz dá ra min den ki örö mé re.
A kö vet ke zô ru ha osz tás ter ve zett idô pont ja 2017. au gusz tus 25-e, reg gel 8 óra,
mely rôl pla ká to kon is tá jé koz tat ni fog juk az érin tet te ket. Min den ki nek kö szön -
jük az ado má nyo kat.
A fa ce bo o kos cso por tunk ol da lán, a KÖSZ IN FO-n to vább ra is pró bál juk Önö -
ket hasz nos, köz ér dekû in for má ci ók kal el lát ni. Egy re töb ben hasz nál ják, egy re
töb ben se gí tik az ér dek lô dô ket hasz nos in for má ci ók kal. Hasz nál ják to vább ra is,
ez zel is for mál va a he lyi kö zös sé gi éle tet!

KÖSZ 2

KEDVES PILISIEK!

Húszévesek lettünk…
Tájékoztatás Pilis Városért Közalapítványról

i lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-
tes tü le te azon szán dé ká tól ve zér el ve,

hogy elô se gít se te le pü lé sünk fej lô dé sét, a
Ma gyar Köz tár sas ág Pol gá ri Tör vény könyv rôl
szó ló, több szö rö sen mó do sí tott 1959 évi IV.
tv. 74/G. §-ának /1/ be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján, úgy dön tött 1997-ben, hogy az
aláb bi köz ala pít ványt hoz za lét re, ame lyet a
bí ró ság 1997 szep tem be ré ben jegy zett be
a kö vet ke zô ada tok kal:

„PI LIS VÁ RO SÉRT KÖZ ALA PÍT VÁNY”
Köz ala pít vány szék he lye: 

2721 Pi lis, Kos suth L. út 47.

ADÓ SZÁM: 18678015-1-13
Bank szám la szám: 11742238-20004628

Köz ala pít vány cél ja: Az ala pí tó Kép vi se lô-
tes tü let nek az a cél ja, hogy az ál ta la meg -
ha tá ro zott vá ros fej lesz té si cé lok mi e lôb bi
meg va ló sí tá sá hoz ado má nyo kat gyûjt sön.
Az ala pí tó sze ret né a köz ala pít vány anya gi
esz kö ze i nek fel hasz ná lá sá val ki emelt fel -
ada tá nak te kin te ni:

aa) A vá ros ar cu la tá nak for má lá sa.
ab) A vá ros köz pont já nak ki a la kí tá sa.
ba) A vá ros la kos sá ga egész sé gé nek ja ví -

tá sa, élet mód já nak és szem lé le té nek fej -
lesz té se ér de ké ben az egész ség meg ôr zé se
és a be teg sé gek meg elô zé se, e tárgy ban
ún. egész ség me gôr zô na pok és ren dez vé -
nyek szer ve zé se.

bb) A vá ros ban élôk egész sé gé nek meg -
ôr zé se és az egész ség fej lesz tés alap ve tô fel -
té te le i nek biz to sí tá sa, vá ro si ját szó, sza bad -
idô- és sport park lé te sí té se.

bc) Az egész sé ges élet mód vá lasz tá sá hoz
szük sé ges is me re tek nek a he lyi in téz mé nyi
ok ta tá si, ne ve lés rend szer be tör té nô in teg -
rá lá sa.

ca) Az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló
Ger je for rás és vi dé ké nek, tó rend sze ré nek
hely re ál lí tá sa, e vi dé ken ho nos ál lat- és nö -
vény vi lág me gó vá sa, vá ro si sza bad idô park
ki a la kí tá sa.

cb) A vá ros köz te rü le te i nek, köz kert je i nek
és köz park ja i nak ren de zé se, az ut cák, te rek
vi rá go sí tá sa, par ko sí tá sa, fá sí tá sa, a vá ros
köz te rü le te i nek, köz kert je i nek és köz park ja i -
nak fo lya ma tos bô ví té se, va la mint ápo lá sa.

da) A te le pü lé sen mû kö dô – a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság hoz tar to zó – Pi li si Rend -
ôr ôrs mun ká já nak anya gi és tár gyi esz kö -
zök kel tör té nô se gí té se, a rend ôr ôrs tár gyi,
tech ni kai fel té te le i nek ja ví tá sa, az esz köz ál -
lo mány bô ví té se, esz köz fej lesz tés, a he lyi és
re gi o ná lis bû nül dö zés ered mé nyes sé gé nek
ja ví tá sa, il let ve a bûn cse lek mé nyek ré vén a
te le pü lé sen be kö vet ke zett ál do zat tá vá lás
csök ken té se.

ea) A he lyi kul tu rá lis és nem ze ti örök ség
me gó vá sa, „táj ház” lét re ho zá sa és fenn tar -

A SE GÍ TÜNK 
ALA PÍT VÁNY HÍ REI

Kik let tek az év 
ta nu lói, spor to lói?

l telt egy év és új ra el ér ke zett a ki ma -
gas ló tel je sít ményt el érô ta nu lók dí -

ja zá sá nak ide je.
A dí ja kat a be ér ke zett pá lyá za tok

alap ján ítél te oda a ku ra tó ri um, me lyek
a 4. év fo lya mon az év zá ró ün nep sé gen,
míg a 8. év fo lya mon a bal la gá son ke rül -
tek át adás ra.

A dí ja kat, az elô zô év hez ha son ló an,
idén is Hor váth Ad ri enn, pi li si szár ma zá -
sú tûzzo mánc mû vész ké szí tet te er re az
al ka lom ra ala pít vá nyunk fel ké ré sé re.

Idén el sô al ka lom mal ad tuk át az 1%
dí jat, mellyel azon se gí tô ink mun ká ját
igyek szünk meg kö szön ni, akik az adott év -
ben ki emel ke dô mó don já rul tak hoz zá a
Se gí tünk Ala pít vány si ke res mıkö dé sé hez.

DÍ JA ZOTT JA INK:

4. év fo lyam

Év Ta nu ló ja Díj – Bánsz ki Eme se

Év Ta nu ló ja Díj – Gál Zsom bor

Év Spor to ló ja Díj – Kiss Ber na dett

8. év fo lyam

Év Ta nu ló ja Díj – Szeg vá ri Ben ce

Év Spor to ló ja Díj – Me nich Jo han na

Év Spor to ló ja Díj – Je rus ka Pet ra

1% Díj – Sza mos fal vi At ti la

Dí ja zott ja ink nak gra tu lá lunk, mun ká ju -
kat ezú ton is kö szön jük, és va la mennyi -
ük nek to váb bi sok si kert kí vá nunk!

tá sa, egyéb köz cé lú kul tu rá lis és sport lé te -
sít mé nyek fenn tar tá sá nak tá mo ga tá sa.

eb) Egye di kul tu rá lis és sport ese mé nyek,
ren dez vé nyek tá mo ga tá sa.

A je len le gi Ku ra tó ri um tag jai:
el nök: Mé szá ros né Mla do nicz ki An na 
tit kár: Sol tész Jó zsef né 
ta gok: Csi kós Já nos, Pá lin kás György, Riz -
ma jer And rea, Sá rán né Ke re pesz ki Ka ta lin,
Dr. Tóth Ti bor, Dr. Ub ran ko vics Zsolt 

A fel ügye lô-bi zott ság tag jai
el nök: Ha das Já nos né
ta gok: Ják fal vi né Kal már Ág nes, Ker te si
Gá bor né

Vár juk a tisz telt la kos ság ész re vé te le it és ja -
vas la ta it írás ban a köz ala pít vány cí mé re, va -
la mint a pi lis.va ro sert.ko za la pit vany@gma il.
com e-ma il cím re. Szem élye sen ta lál koz ha -
tunk szep tem ber 16-án a Vá ro si Na pon.

A köz ala pít vány ülé sei nyil vá no sak, azok -
ról tá jé koz tat juk Önö ket.

A köz ala pít vány cél jai el éré se, te le pü lé -
sünk fej lô dé se, szép ülé se ér de ké ben kér jük
a tisz telt la kos ság, a vál lal ko zá sok, a tár sa -
dal mi és a ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sát,
ado má nya i kat a fen ti bank szám la szám ra,
va la mint a 2018. évi adó be val lás kor az 1 %
fel aján lá so kat a fen ti adó szám ra, ame lyet
elô re is meg kö szö nök.

Ön zet le nül Pi li sért!
Min den tá mo ga tást, se gít sé get szív bôl

kö szö nünk.

MÉ SZÁ ROS NÉ MLA DO NICZ KI AN NA 2

ku ra tó ri u mi el nök

H

P E
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Kômûvest és építôipari segédmunkást keresünk
kiemelkedô bérezéssel monori építkezésekhez, 

azonnali munkakezdéssel! Érdeklôdni 
a 0630/431-5858-as telefonszámon lehet.

Önállóan dolgozni tudó épületlakatos 
munkatársat keresünk monori munkahelyre.

Érdeklôdni a 0630/431-5858-as 
telefonszámon lehet.
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