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Azt kérdezték a lakosok
KELL VAGY NEM KELL
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY?
n A kormány az építészkamarával karöltve átalakítja az építésügyi szabályokat.
A cél a rendszer egyszerûsítése, a bürokrácia csökkentése. A Miniszterelnökséget
irányító Lázár János elmondta: házépítésnél kötelezô lesz tervezôt alkalmazni.
A kabinet kész bevezetni a kötelezô tervezôi mûvezetést. Ez azt jelenti, hogy az
építkezés során a tervezônek hat alkalommal kell ellenôriznie az építkezést,
ezért maximum 180 ezer forint díjat kérhet. De innentôl kezdve a felelôsséget is
ô viseli, ami biztosíték a hitelintézetnek, a
megrendelônek, a település arculatáért
felelôs önkormányzatnak. Továbbra sem
kell építési engedély, a tervezônek bejelentési kötelezettsége van. Összevonják
az engedélyes és a kiviteli tervet, ebbôl
lesz az egyszerûsített kiviteli terv.
A 300 négyzetméter alatti lakóépületekre vonatkozó úgynevezett egyszerû bejelentési eljárás számos kérdést vet fel,
és az építész tervezôk számára új helyzetet teremt. Az új eljárást január 1-jétôl
kell alkalmazni a néhány nappal korábban
megjelent 456/2015. (XII.29.) Korm.
rendelet (és egy sor kapcsolódó egyéb
jogszabály-módosítás) szerint. A 300
négyzetméter alatti lakóépületeket csak
az új eljárás alapján szabad építeni!
Pilist érintô építési hatósági feladatokat
a Monori Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodája látja el. Kérem az építkezôket, a tervezés és a kivitelezés elôtt érdeklôdjenek a változásokról. A HÉSZ
megtekinthetô a http://www.pilis.hu/ oldalunkon.

riuma által nyilvánosságra hozott keretszámok alapján az önkormányzatok bizonyos szám felett nem kapnak állami támogatást azon rászoruló betegek, idôsek
vagy mozgáskorlátozottak után, akiket a
keret felett kívánnának gondozni.
A szaktárca tájékoztatása szerint nem
bôvíthetik a települések az idôseknek otthonukban segítséget nyújtó falugondnoki,
tanyagondnoki hálózatot, és a napi egyszeri meleg ételt biztosító szociális étkeztetést sem. Nem növelhetô ezeken kívül
a férôhely a fogyatékossággal élôk lakóotthonaiban és a többnyire idôs, beteg
embereket ellátó, ápolást, gondozást
nyújtó intézményekben sem.

SZABAD-E PARKOLNI
A RÁKÓCZI ÚTI ÓVODÁNÁL?

ELVÉGEZTÉK A GSM-R TORONY
ELLENÔRZÔ MÉRÉSEIT?

n A Rákóczi úti óvoda Rákóczi úti bejáratánál kialakított parkoló célja az, hogy biztosítsa az óvodába érkezôk gépjármûvel
való rövid idejû parkolását. Így kérjük,
hogy a vasúttal tovább közlekedôk a
P+R parkolót szíveskedjenek használni!
A kihelyezett KRESZ-tábla hatálya kizárólag az úttestre vonatkozik, nem pedig a
parkolóra!
Az óvodai intézmény Vatyai úti parkolása ügyében is kaptam bejelentést, hogy a
keskeny út miatt veszélyes a gépjármûvekbôl a gyermekekkel való ki- és beszállás. Az eddig végzett felmérések szerint a
szikkasztó árkokat nem lehet betemetni,

n A GSM-R toronnyal kapcsolatban érkezett kérésnek megfelelôen egyeztettem
a projektigazgatóval a rádiós mérésekkel
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kapcsolatban. A mérések elvégzését
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól
rendelik meg, hogy az a kivitelezôktôl
független legyen. A mérésekkel, idôpontjával kapcsolatos egyeztetések így
még folyamatban vannak. Amint ezek
lezajlanak, haladéktalanul tájékozatom a
lakosokat.

MEGSZÛNIK A NÉPKONYHA?

de a vasúti betonaljjal való lefedése megoldást jelenthet. A beszerzéssel kapcsolatban sikerült a vasúti környezetvédelmi
vezetôt elérni, a tárgyalásokat februárban
folytatjuk. A cél az, hogy mielôbb oldjuk
meg ezt a problémát és szüntessük meg
ezt a balesetveszélyes helyzetet.

BÔVÍTHETÔ- E AZ ÁPOLÁSI
DÍJBAN RÉSZESÜLÔK KÖRE?
n Sajnos az Emberi Erôforrások Miniszté-

n A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat által szociális alapellátás keretében biztosított népkonyhai ellátás 2016. február
1-jétôl hétvégén már nem vehetô igénybe, megszüntetésre kerül. A hétköznapi
népkonyhai ellátás zavartalanul, változatlan adagszámban, a megszokott idôpontban és rend szerint kerül kiosztásra.

FOGLALKOZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT
A PILISI BÛNÖZÉSSEL,
GYORSHAJTÁSSAL?
n A Monori Járási területhez tartozó polgármestereknek, intézményvezetôknek
fórumot tartott a Pest Megyei Rendôrkapitányság. Téma volt a gyorshajtás, a
drog, az iskolarendôr-program, a kiskorúak-fiatalkorúak közösségi oldalakon
való tevékenysége, a kutyás járôrszolgálat
és a bûnmegelôzés. A fórumon többek
között elhangzott, hogy a közlekedésrendészeti osztály fokozottan ellenôrizni fogja
a sebességet, vagyis traffipaxok lesznek
kihelyezve.
E témával kapcsolatban az önkormányzatunk fejlesztési bizottsági ülésén is
elhangzott olyan információ, hogy városi
iskoláinkban uzsonnapénzt szednek egymástól a gyerekek. Errôl az intézményvezetô-helyettesek és az intézményvezetô
nem tudnak, viszont nyomatékosan kérik
a szülôket, ha ilyen esetrôl tudomást szereznek, azt az osztályfônöknek vagy az
intézményvezetônek haladéktalanul jelezzék, hogy mielôbb cselekedni tudjanak.
Elsô intézkedésként a jövôben az iskolarendôr rendszeresen látogatja majd tanintézeteinket.
A dûlôkben lakókat tisztelettel kérem,
ha bármilyen információjuk van drogterjesztéssel, bántalmazással, zsarolásokkal
kapcsolatban, forduljanak bizalommal az
ôrsparancsnokhoz, vagy hozzám, hogy
mielôbb hathatós intézkedés történjen az
ügyben. Az RFK-val közösen elkészített
munkatervbe vettük a „közös jó gyakorlatok” konferenciát a területileg illetékes
rendôrökkel, polgármesterekkel, polgárôrökkel.
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2016. január-február

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl

A

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
• bölcsôdés, óvodás, 1-8.évfolyam nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevô gyermek esetében az intézményi
térítési díj 100%-ának kedvezményként való biztosítására;
• középiskolai évfolyamokban az intézményi térítési díj 50%-ának kedvezményként való biztosítására;
• más jogszabályokban meghatározott
egyéb kedvezményekre (pl.: ingyenes
tankönyv igénybevételére);
• egyszeri természetbeni juttatásra (Erzsébet-utalvány: gyerekenként 5800 Ft),
amennyiben a kedvezményre való jogosultság tárgyév augusztus 1-jén és
november 1-jén fennáll.

Az eljárás kérelemre indul, a jogosultság
megállapítását szülô vagy más törvényes
képviselô, illetve nagykorú tanuló személy kérheti a települési önkormányzat
jegyzôjénél az erre célra rendszeresített
formanyomtatványon. A támogatás megállapítása jövedelmi helyzet és vagyoni
viszony vizsgálatához kötött. A jogosultság egy évig érvényes. A jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság idôtartama alatt, annak
megszûnését megelôzô három hónapban is benyújtható. Az említett jogosultságok igénybevételéhez a rendszeres
kedvezmény megállapításáról szóló igazolás benyújtása szükséges.
A kedvezményesen étkezôk után normatívát vesz igénybe az önkormányzat,
melynek alapja az elfogyasztott adag-

T

ájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat által foglalkoztatottak bérét a Magyar Államkincstár számfejti, majd utalja el
az önkormányzatnak kifizetés céljából.
Nincs módunk, lehetôségünk a bérek megállapítására, illetve
módosítására! Többen jelezték az önkormányzatnak, hogy nem
kapták meg a teljes bérüket. Ez a nemrégiben bevezetett új
KIRA-rendszer hibás mûködése miatt történik! A panaszokat azonnal továbbítjuk a Magyar Államkincstárnak, azonban a problémák
javítása sokszor hetekbe, néhány esetben hónapokba telik.
Kérjük Önöket, hogy a bérekkel kapcsolatos eltéréseket jelezzék az
önkormányzat munkaügyi ügyintézôinek ügyfélfogadási idôben.

A közmunkáról

A

közmunka-program jelenlegi ciklusa 2016. február 29-én ér
véget. A következô ciklusról, annak idôtartamáról, a bevonható személyek számáról még nem kaptunk tájékoztatást, de az
érintett munkavállalók adatait már gyûjtjük.
Várjuk mindazon, a Munkaügyi Központ nyilvántartásába vett
szakmunkás végzettséggel (burkoló, festô, asztalos, villanyszerelô,
kômûves), valamint erdészeti, kisgépkezelôi szakképesítéssel bíró
munkanélküliek jelentkezését, akik vállalnák a foglakoztatást.
Kérjük, ez ügyben a Pilisi Városüzemeltetô Kft. Erzsébet u-i telephelyén Gál Attila ügyintézôt keressék!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyintézés megkönnyítése és gyorsítása érdekében a város honlapján (www.pilis.hu), a
letöltések 5. pontjánál megtalálható a polgármesteri hivatalnál
használatos valamennyi, aktualizált nyomtatvány (adó-, igazgatási,
szociális kérelem és bejelentés nyomtatvány).
Kérjük, ha módjukban áll, éljenek a lehetôséggel, és ügyintézéseik elôkészítésekor használják ki a honlap kínálta lehetôségeket!

Ezért felhívnánk a tisztelt szülôk figyelmét, amennyiben nem jelzik a hiányzást
idôben, az önkormányzat jogtalan kedvezmény igénybevétele miatt a megrendelt ételadagokat teljes árban kiszámlázza a szülôknek.
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Fiatalok, figyelem!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Önkormányzati Dolgozók,
Közfoglalkoztatottak!

szám. Amennyiben a gyermek betegség
vagy más hiányzás miatt nem veszi
igénybe az étkezést, és ezt nem jelzi a
szülô saját hibájából az intézménynek,
abban az esetben a megrendelt adagokat az önkormányzatnak ki kell fizetni.
Mivel a gyermek ezeken a napokon nem
szerepel az étkezési naplóban, ezekre az
adagszámokra normatívát nem tudunk
lehívni, ez a kiadás az önkormányzat saját bevételei terhére keletkezik.

J

anuárban a rendôrség által szervezett fórumon vettem részt, ahol
több téma is szerepelt: például a fiatalok közösségi oldalakon
való idôtöltése, viselkedési szokásai, vagy az iskolai zaklatások.
Ezúton is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy szexuális tartalmú képek, videók nyilvánosságra hozatala, megosztása bármely
közösségi oldalon bûncselekménynek minôsül.
Óva intek mindenkit, hogy így próbáljon meg mást a nyilvánosság elôtt
lejáratni, megszégyeníteni, mivel könnyen a rendôrség látókörébe kerülhet. Az elkövetett cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethetô. Az iskolai házirendek betartása mindenki számára kötelezô!

FEL HÍ VÁS
2016. január 30-a és július 15-e között kéményseprô
(Hriazik Pál) érkezik településünkre. Felhívom a figyelmüket,
hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében csak fényképes
igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkezô kéményseprôt engedjenek be a portájukra! Kérem, hogy az idôs vagy egyedül élô
szomszédjaikat legyenek szívesek errôl tájékoztatni.

A szelektívhulladék-gyûjtésrôl

T

avaly sok panasz érkezett a szelektív hulladék háztól történô
szállításával kapcsolatban, ezért felmondtuk a szerzôdést. Februártól új céggel kötöttünk megállapodást.
A szállítási napok az eddigi gyakorlat szerint megmaradnak: reggel
7 órától kezdik a begyûjtést. A kirakott zsákok számának megfelelô mennyiségû sárga színû cserezsákot biztosítunk!
A szelektív gyûjtôszigetekre minden hónap elsô hetét megelôzô
pénteken helyezik ki a konténereket és a szállítás hetének péntekén szállítják el (üveg, papír, mûanyag).
A lakossági szelektív zsákok begyûjtésének idôpontjai:
• 4-es fôút Nyáregyháza felôli oldalán március 1., április 5.,
május 3. – keddenként;
• 4-es fôút Káva felôli oldalon március 3., április 7., május 5. –
csütörtökönként.
A köztes idôben a gyûjtôszigeteken szemetet lerakni tilos!
Kérem, éljenek a lehetôséggel! Legyen településünk lakossága
környezetbarát!
SIMÓ GÁBORNÉ 2

www.pilis.hu

HÍRNÖK

KÖZÖS ÜGYEINK

5

A HELYI ADÓKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

T

a települési szilárd
hulladék begyûjtésének
változásairól

ájékoztatom az adózókat, hogy az I. félévi kommunális adót, gépjármû
súlyadót és építményadót, valamint a mezôôri járulékot március
16-ig kell megfizetni. A 2016. évi befizetési csekkeket februárban küldjük
ki Önöknek. Ha valaki nem kapja meg ezeket március 5-ig, kérem, jelezze azt
a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál!
Az alábbiakban az egyes adónemekrôl, azok mértékérôl szeretnék összefoglaló tájékoztatást adni:
KOMMUNÁLIS ADÓ
A kommunális adó mértéke városunkban változatlan. Belterületi lakás, telek
után 17.000 Ft/év összeget kell fizetni. Külterületen: csak építmény után kell
fizetni 15.000 Ft/év összeget.
GÉPJÁRMÛADÓ
Gépjármûadó esetében az adó mértéke:
• gyártási évében és az azt követô 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 4-7 naptári ében 300 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követô 8-11 naptári évben 230 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 12-15 naptári évben 185 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 16. naptári évben és az azt követô naptári években
140 Ft/kilowatt.
a) Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû tehergépjármû,
nyerges-vontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) alá nem tartozó tehergépjármû, nyerges-vontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
ÉPÍTMÉNYADÓ
Az építményadóra a következô szabályok vonatkoznak:
„(1) Az adó éves mértéke 0-34 m2 hasznos alapterület esetén 17.000 Ft.
(2) Az adó éves mértéke 34 m2-ig 17.000 Ft, és minden megkezdett m2 után
35-3000 m2 közötti hasznos alapterület esetén 500 Ft/m2.
(3) Az adó éves mértéke 3000 m2-ig 1.499.500 Ft, és minden megkezdett m2
után 3001-6000 m2 közötti hasznos alapterület esetén 300 Ft/m2.
(4) Az adó éves mértéke 6000 m2-ig 2.399.200 Ft, és a 6001 m2 feletti hasznos alapterület felett minden megkezdett m2 után 0 Ft/m2.”
MEZÔÔRI JÁRULÉK
Ezen adó mértéke: minden megkezdett hektár után 1461 Ft/ha/év. Külön felhívom a figyelmüket arra, hogy a mezôôri járulékot továbbra is az OTP
11742238-15392103-00930000 számú mezôôri járulék számlára kell teljesíteni. Amennyiben a tulajdonban változás történt, azt a változást követô
15 napon belül be kell jelenteni.
IPARÛZÉSI ADÓ
Iparûzési adó mértéke az adóalap 2%. Ezen adónemnek a bevallási és befizetési határideje 2015-re: 2016. május 30.
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díj bevallási határideje március 31., összege 1200 Ft/m3
IDEGENFORGALMI ADÓ
Az idegenforgalmi adó mértéke városunkban vendégéjszakánként 300 Ft.
Ezt az adót a vendégéjszakát követô hó 15-éig kell megfizetni.
PÁRLAT ADÓJEGY
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tv. magánfôzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentôsen módosultak. Újdonsága a párlat adójegy bevezetése.
Párlat adójegyet csak az a magánfôzô igényelhet, aki a desztilláló-berendezés
megszerzését a tulajdonszerzéstôl számított 15 napon belül elôzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, amely a
bejelentésrôl a teljesítést követô hónap 15. napjáig értesíti az illetékes adóés vámigazgatóságot. Aki már 2016. január 1. elôtt regisztrálta (bejelentette)
a desztilláló-berendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak a processzust nem kell megismételnie.
A párlat adójegy 1000 Ft, melyet január 31-ig kell megfizetni.
Az egyes adónemekkel kapcsolatos további kérdéseikkel kérem, forduljanak
bizalommal a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához!
SIMÓ GÁBORNÉ 2
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Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2016-ban több
jelentôs változást kíván bevezetni a települési szilárd hulladék begyûjtésével kapcsolatosan. Egyik legfontosabb változás a kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos:
• A kft. bevezeti az úgynevezett matricás rendszert. Ennek lényege, hogy minden szerzôdött,
a szolgáltatást igénybe vevô ingatlanhasználó
kap a hulladékgyûjtô edényre egy azonosító
címkét. Ezen címke megszerzésének feltétele a
kft.-vel kötött – a hulladék-gazdálkodási szolgáltatásról szóló – érvényes szerzôdés megléte.
A szerzôdés érvényességének feltétele, hogy az
ingatlanhasználó törvényi kötelezettségénél
fogva kifizeti a szolgáltatás díját. Nem kapnak
azonosító címkét azon ingatlanhasználók, akik
nem veszik igénybe a szolgáltatást, azaz nem
rendelkeznek semmilyen szerzôdéssel, illetve
akik a nemfizetés miatt ugyanilyen besorolás
alá esnek.
• A másik változás, hogy a matricás rendszer
bevezetésével egyúttal azt is ellenôrizni fogják,
hogy a bejelentett és a kihelyezett edény mérete azonos-e. Amennyiben a két adat között
eltérés mutatkozik, akkor az ingatlanhasználónak a szerzôdést helyesbítenie kell, hogy a
szolgáltatást ismételten igénybe tudja venni.
Következésképpen a rendszer bevezetése után
azon ingatlanokból, ahol a kihelyezett edényen
nincs azonosító, vagy az edény nem a szerzôdésnek megfelelô méretû, a kft. a hulladékot
nem szállítja el.
A várható problémák megelôzése érdekében a
kft. kéri a lakosságot, hogy mind a hiányzó
szerzôdések megkötése érdekében, mind az
esetleges ûrméreti problémák megoldása végett keresse fel a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatát.
Akiknek díjtartozásuk lenne, kérjük, hogy az
azonosítók kiadásáig rendezzék tartozásukat,
ugyanis ha nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, tôlük ezt követôen nem áll módunkban
a hulladékot elszállítani.
A kft. törvényi kötelezettsége, hogy az adóslistát átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak
(NAV) behajtás céljából. A NAV végrehajtási
úton szedi be a tartozás összegét. Ilyenkor minimálisan még plusz 5000 Ft végrehajtási költség is terheli a hátralékos ügyfelet.
A rendszer bevezetésével az a célunk, hogy minden pilisi lakos annyi hulladék után fizessen,
amennyit termel, ugyanakkor mindenki fizessen
is, aki a hulladékát el szeretné szállíttatni.
PAPP LÁSZLÓ 2
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TÁJÉKOZTATÓ A KÜLTERÜLETI LAKOSOKNAK
Lehetôséget kaptunk az önkormányzattól, hogy
a külterületet érintô fejlesztésekben javaslatot
tegyünk, sürgôsségi sorrendben.
JAVASLATAINK A KÖVETKEZÔK:
1) A Rózsácska dûlô mélyszegénységben élô lakosainak
elektromos hálózat kiépítése, mivel itt több család él áramszolgáltatás nélkül. Ez a helyzet tarthatatlan. Többszöri
beadványra sem reagáltak (el lett napolva).
Fontos még az itt élôk szociális helyzetének felmérése, folyamatos ellenôrzése, segítése, tekintettel az ott élô gyermekekre.
2) A külterület idôs, beteg lakóinak személyes gondoskodást
nyújtó szociális segítség. Orvoshoz, hivatalos ügyek rendezéséhez, hétköznapi problémáik megoldásához. Gépjármû
beszerzése, mely segítene gyermekeink óvodába, iskolába
való bejutásában is.
3) A közvilágítás további fejlesztése azokon a külterületeken,
ahol ez elmaradt (ennek a részletezését az önkormányzat
felé megtettük).
4) Közutak negyedévenkénti ellenôrzése, szükség szerinti gléderezése, az esôvíz elvezetésének megoldása. A költségvetésben erre a célra szánt összegbôl, a felmérés után, a sûrûbben lakott területeken a megbeszélt szilárd burkolatú
utak kiépítése, lehetôségek szerint.
5) A belterülethez legközelebb álló külterületeknél a részleges
belterületbe vonás tervezetét elkezdeni.
6) Pilis környezetvédelmi programjának betartása. A külterületek szépítése. Mezôgazdaságának növelése a kormány
mezôgazdasági programjának révén.

7) A külterületen életvitelszerûen tartózkodó lakosok számszerû felmérése az állami finanszírozás miatt (kvóta), és
bejelentkezése.
8) Az önkormányzati tulajdonban lévô zártkerti ingatlanok
értékesítése, bérbeadása, a környezetvédelmi szempontok
miatt is. A tanya program elôsegítése érdekében.
9) Az utca névtáblák kihelyezése, helyrajzi szám feltüntetése,
katasztrófavédelem, rendôrség, mentôk, tûzoltóság pontos
tájékoztatása miatt. Ez életmentés szempontjából nagyon
fontos, elengedhetetlen.
10) Visszatérve az idôs, beteg emberekre, jelzôrendszer kiépítése (korábban ez már mûködött). A gyors segítség és beavatkozás érdekében.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosokat a zártkerti ingatlanok ingyenes átminôsítésérôl, illetve mûvelési ág megszüntetésérôl, amely 2016. december 31-ig ad lehetôséget a rendezésre. Lényege a törvénynek az azonnali eladás lehetôsége
(nem kell hónapokat várni, kifüggeszteni az önkormányzatban, a mûvelési kötelezettség is megszûnik).
Forrás: 67/2015 FM rendelet. http.//egy az egyben.com/
JAVASOLJUK: A fölhivatalnál tájékozódjanak, és éljenek az
ingyenes lehetôsséggel!
A Külterületi Munkacsoport telefon száma megváltozott:
06/20 665-2675
Pilis, 2016. február 1.
Maradunk tisztelettel:
KÜLTERÜLETI MUNKACSOPORT TAGJAI
„A cikket az író kérésére teljes terjedelmében,
tartalmi változtatás nélkül közöljük.” (szerk.)

A zártkerti ingatlanokról
A

z ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.).
– 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban:
zártkerti ingatlan) mûvelési ágának mûvelés alól kivett területként
történô átvezetését.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell
benyújtania. A formanyomtatvány letölthetô a www.foldhivatal.hu
(nyomtatványok menüpontból) „A zártkerti mûvelés alól kivont
területként történô feltüntetés iránti kérelem” címen, valamint a
Földmûvelésügyi Minisztérium honlapjáról is.

A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM-rendelet (FM-rendelet),
amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM-rendelet (Inyvhr.) zártkerti
szabályozását érintô rendelkezéseit tartalmazza. Az FM-rendelet
a kihirdetését követô 31. napon, azaz 2015. november 30-án
lépett hatályba.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos
helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása
szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a
tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi
tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minôsül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzô által készített okiratba foglalni.

Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a
zártkerti ingatlanok mûvelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák
azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan mûvelési ágának
mûvelés alól kivett területként történô átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli
eljárásért azonban ingatlanonként 10.000 forint díjat kell fizetni.

A zártkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon
fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
(forrás: http://www.foldhivatal.hu/content/view/251/1/)
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INDUL A TAVASZI SZEZON
– mi már nagyon várjuk!
A téli pihenô után február végén kezdetét veszi a tavaszi szezon. A Pilisi
Labdarúgó Klub játékosai már január elején megkezdték a felkészülést,
hogy teljes erôbedobással állhassanak a bajnoki rajthoz.

A

Kurucsai Milán vezette Megye I. osztályú felnôtt csapatunk rengeteg edzômérkôzéssel igyekezett megalapozni a tavaszi szezonban való eredményes szereplést.
Klubunk elsô számú csapata felkészülése
során olyan nívós ellenfelekkel találkozott,
mint az FTC U19, a Kecskeméti TSE U19es és felnôtt csapata, valamint a Bács-Kiskun megyei elsô helyezett Kiskunfélegyháza felnôtt együttese, a Vasas U19, illetve
az NB III-as Tiszakécske csapata. Az edzômérkôzések kiváló lehetôséget nyújtottak
az újonnan érkezô játékosok képességeinek felmérésére, beilleszkedésükre és az
összetartó csapatlégkör kialakítására.
Második számú felnôtt csapatunk szintén nagy intenzitással készül, hogy elérje
ôsszel megfogalmazott céljait, a legjobb

nyolc közé jutást. Edzôpartnereik közül az
elsô mérkôzésüket az Ócsa SE együttese
ellen játszották, ahol sikerült gyôzniük,
csakúgy, mint a Megye III-as Kakucs ellen.
A bajnoki rajtig találkoznak még a Monor
és a Cegléd U19-es, valamint a Ceglédbercel felnôtt csapatával. A Lengyel Árpád vezette csapat komoly, kitartó munkával indul
neki szurkolóink számára már jól ismert
játékoskerettel a február végén kezdôdô
tavaszi szezonnak.
Ifistáink felnôtt csapatainkhoz hasonlóan
már január elsô hetében megkezdték a
felkészülést. Ezalatt rengeteg nagyiramú
edzést vezényelt Miklósvári János. Edzômérkôzéseiket olyan NB-s szintû csapatok
ellen játszották, mint a Dabas U19, a Cegléd U17 és a Monor U19.

A PILSI LABDARÚGÓ KLUB FELNÔTT CSAPATAINAK MÉRKÔZÉSEI
2015-2016 tavaszi szezon
Csapat
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
PMK
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1
FN 2
FN 1

Dátum
02. 28.
02. 28.
03. 05.
03. 06.
03. 13.
03. 13.
03. 19.
03. 20.
03. 26.
03. 26.
04. 03.
04. 03.
04. 06.
04. 09.
04. 10.
04. 16.
04. 17.
04. 24.
04. 24.
04. 30.
04. 30.
05. 07.
05. 08.
05. 15.
05. 15.
05. 22.
05. 21.
05. 28.
05. 29.
06. 05.
06. 05.

Nap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap

Kezdés
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00

Hazai
CSO-KI Sport
Bugyi SE
Vecsési FC
Pilisi LK II.
Tápiógyörgye KSK
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Pilisi LK-Legenda
Sülysáp KSK
Törökbálinti TC
Újlengyel DSE
Pilisi LK-Legenda
Tápiógyörgye KSK
Pilisi LK II.
Viadukt SE-Biatorbágy
Törteli KSK
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Veresegyház VSK
KID FC-Abony
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
GödöllŒi SK
SURBER LKSE
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Halásztelek FC
Tápióság KSK
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Pilisi LK-Legenda

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vendég
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Pilisi LK-Legenda
Péteri KSK
Pilisi LK II.
Taksony SE
Tápiószele SE
Üllô SE
Pilisi LK II.
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Dabas-Gyón FC
Pilisi LK-Legenda
TápiószecsŒ FC
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Nagykôrösi Kinizsi FC
Újhartyán ISE
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Tura VSK
Örkény SE
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Maglódi TC
Albertirsa SE
Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK II.
Tököl VSK
Aranyszarvas
Nagykáta SE

Serdülô korú játékosaink a felkészülés
elején két teremtornán vettek részt. Gödöllôn csak az elôkelô Nyíregyháza tudta megakadályozni, hogy gyôztesként térjenek haza, Cegléden pedig NB-s szintû csapatok
között szerepelhettek. A maroknyi számú
játékos Bálint Csaba vezetésével folyamatosan igyekszik a legjobb eredmények elérésére.
Nôi csapatunk február végén két teremtornán való részvétellel hangolódik a tavaszi szezonra.
A téli hidegben utánpótlás korú játékosaink városunk iskolájának tornatermében
kaptak lehetôséget a focira. A gyerekek
számára ez az idôszak a teremtornákról
szól. Az elmúlt évekhez hasonlóan több
korosztály is szerepelt a Törökszentmiklóson megrendezett tornán, a nagy múltra
visszatekintô gödöllôi fedett mûfüves tornán, valamint Dabas és Cegléd hasonló
rendezvényein is. A korábbi évektôl eltérôen idén télen is rendeztek Bozsik-tornát az
U11-es és U13-as korosztályok számára,
ezúttal Gyömrôn.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
támogatóinknak a TAO-s pályázatunkhoz és
utánpótlás korosztályú csapataink mûködését és fejlôdését szolgáló segítségükért!
Felhívjuk kedves szurkolóink figyelmét, hogy az idei elsô két felnôtt
mérkôzést idegenben játszuk, a
következô idôpontokban:
Február 28., vasárnap, 14:00
CSO-KI Sport - Pilisi LK I.
Február 28., vasárnap, 14:00
Bugyi SE - Pilisi LK II.
Találkozunk a pályán!
A PILISI LK VEZETÔSÉGE 2
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ÓVODAI HÍREK
Izgalmasan és örömmel indult az év a gyerekek számára, hiszen leesett az elsô hó. Ezt a lehetôséget
kihasználva megtapasztalhatták a hó, a víz, a jég,
az olvadás, a fagyás stb. tulajdonságait, melyek kapcsolódnak a pedagógiai programunkba beépülô kompetencia elvû óvodai nevelés víz-moduljához.

A

z iskolaérettségi vizsgálatokat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézménye végzi. A vizsgálat elvégzésére
február-március hónapokban kerül sor.
2016. január 25-én a Játékország Óvoda tornatermében, az iskolába készülô gyerekek szüleinek lehetôségük adódott, hogy megismerjék a Gubányi Károly Általános Iskola kínálta lehetôségeket.
Az iskola vezetôsége rövid tájékoztatást adott az intézményrôl, és
válaszolt a felmerülô kérdésekre.
Az óvodai farsangi mulatságra január 29-én került sor, amelyet
mindhárom óvodánkban saját hagyományainknak megfelelôen szerveztünk.
Február 1-5. között „Mackó hetet”, valamint ennek keretén belül
„Mackó-kiállítást” szerveztünk óvodánk tornatermében. A kiállításra

minden szülôt és hozzátartozót szívesen fogadtunk. Február 9-én,
hagyományainkhoz hûen, Kiszebáb égetésével elkergettük a telet.
Február 13-án a Játékország Óvoda alapítványainak (Boldog Gyermekkor; Napsugár; Szivárvány) támogatására bált szerveztünk a
szülôkkel együttmûködve. Ezúton szeretnénk megköszönni a szponzorok és a szülôk tombola-felajánlásait.
Február 15-e és 19-e között „Egészségesen élj!” témahetet szerveztünk. Ennek keretén belül ellátogattunk az Egészségházba, a
gyógyszertárba és a Zöldség- és gyümölcsboltba. A gyerekekkel
együtt zöldség- és gyümölcssalátát készítettünk, mozgásra invitáltuk
a szülôket is.
A Gézengúz együttes „Tavaszváró” címû mûsorával február 23-án
szórakoztatta gyerekeket.
A szülôk eddigi segítségét megköszönve ismét kérjük,
hogy az adójuk 1%-val támogassák óvodánk alapítványait!

18685671-1-13 „Boldog Gyermekkor”
(Hétszínvilág székhelyóvoda alapítványa)

18681639-1-13 „Szivár vány”
(Gesztenyéskert tagóvoda alapítványa)

18681347-1-13 „Napsugár”
(Meserét tagóvoda alapítványa)
NAGYNÉ SZTYEHLIK ANNA 2 óvodapedagógus

A Kármán József Városi Könyvtár
és Közösségi Ház januári hírei
Január 7-én tartottuk az „Olvass velünk!” vetélkedô 3. fordulóját. A fordulót a DD csapat nyerte. Tagjai: Dudás Bianka és
Debre Mária. Gratulálunk a nyerteseknek!

tette fel, amelyért 2014-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetést vehetett át. Köszönjük Takaró
Mihály úrnak ezt a remek elôadást!

Január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából Takaró Mihály irodalomtörténész a „Magyar kultúra tegnap, ma, holnap”
címû elôadását nézhettük meg a közösségi házban. A Magyar
Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a „Himnusz” kéziratát. A Magyar Kultúra Napjáról
való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoramûvész vetette fel 1985-ben: „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségbôl meríthetünk, és van mire
büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a
világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni
lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”, írta a
kezdeményezô. 1989 óta a magyarság idehaza, a határon túl és
szerte a világban megemlékezik ezen a napon a magyar kultúra értékeirôl. Így teszünk mi is, hiszen évrôl évre mûsorokkal,
programokkal idézzük fel a magyar kultúra fontosságát. Az idei
év elôadója Takaró Mihály irodalomtörténész is az életét és
egész munkásságát a magyar kultúra terjesztésére, tanítására

Február 5-én tartottuk az „Olvass velünk!” vetélkedô 4. fordulóját. A forduló gyôztese a Könyvmolyok csapat lett. Tagjai:
Morvai Enikô, Lakatos Boglárka, Csajági Laura. Minden csapat
nagyon ügyesen szerepelt. Gratulálunk a gyôzteseknek!
Már az elôzô Hírnökben beszámoltunk arról, hogy megalakul
a Települési Értéktár Bizottság. A bizottság feladata, hogy a település területén fellelhetô értékeink adatait összegyûjtse, és
kezdeményezze a települési vagy megyei értéktárba történô
felvételét. Kérjük a lakosságot, hogy ötleteikkel, javaslataikkal
segítsék munkánkat. A javaslatokat leadhatják a könyvtárban,
valamint a Polgármesteri Hivatalban. A javaslathoz szükséges
nyomtatvány megtalálható a könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthetô az intézmények honlapjairól.
Programjainkról bôvebb felvilágosítást kaphatnak a könyvtárban
(Kávai út 1.), az intézmény honlapján vagy Facebook-oldalán.
MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA 2 intézményvezetô

HÍRNÖK

www.pilis.hu

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE
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GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu
Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet
2016. január 30-án tartotta Budapesten
a 2015. évi Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola címek oklevélátadó ünnepségét.

A

z Ökoiskola címet 2005-ben hozta létre
hivatalosan az Oktatási Minisztérium és
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
amelyet 2011-ben az Örökös Ökoiskola cím
követett. A 2015. évi oklevélátadót az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet mellett az Emberi Erôforrások Minisztériuma, a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Svájci-Magyar
Együttmûködési Program támogatta.
Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola cím
azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, melyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerûen és mindennapi
gyakorlatként, ún. „egész intézményes”
megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára
fontos hagyományok ápolásával, a környezettudatos intézménymûködtetéssel.
Az 2015-ös pályázati évben 212 új iskolával bôvült az ökoiskolák száma. Az újonnan címet nyert intézmények képviselôinek
Sipos Imre helyettes államtitkár (EMMI) és
dr. Rácz András helyettes államtitkár (FM)
adta át az okleveleket.
Intézményünkbôl Herczeg Béláné intézményvezetô-helyettes vette át az Ökoiskola
címet jelentô oklevelet.
A pályázati feltételeknek azért tudtunk
megfelelni, mert intézményünk eddig is
nagy hangsúlyt fektetett a környezettudatos
szemlélet kialakítására.

Célunk a környezeti nevelés folyamatában
a tanulók életvezetési képességeit, felelôsségérzetét úgy fejleszteni, hogy a környezetükkel kapcsolatos nézeteik a fenntartható
fejlôdést szolgálják.
Szeretnénk iskolánkban tanítványainkat
segíteni a környezettudatos állampolgárrá
válásban. Arra törekszünk, hogy diákjaink
ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, benne az embert. Értékeljék, becsüljék meg, óvják iskolánkat, berendezéseit,
udvarát. Figyeljenek az intézmény energiaés vízfelhasználására, a tisztaságra. Ôrizzék
iskolánk hagyományait.
A Gubányi Károly Általános iskola mindennapjait átszövi a környezettudatos szemlélet.
Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatokon indulunk. Bekapcsolódunk a helyi
közösségek környezetvédelmi tevékenységébe. Munkánk során egyre szebb és zöldebb iskolánk udvara.
Iskolánkban több éve mûködik a Madárbarát szakkör, ahova lelkesen járnak diákjaink, tevékenységébe gyakran bekapcsolód-

FELHÍVÁS
Segítsük a tehetséges helyi gyermekeket!
römmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Pest megyei Bíróság jóváhagyta és bejegyezte a „SZLOVI” Pilisi Evangélikus Egyház
Alapítványt, így az alapítvány kuratóriuma
megkezdheti mûködését.

Ö

Az alapítvány kuratóriuma a tanárok javaslatait mérlegelve hozza meg döntését a támogatott tanulókról. Feladatuk a tanulmányi
eredmény, valamint a magatartás, szorgalom
figyelemmel kísérése hosszabb távon.

Az induló tôkét – egymillió forintot – egy pilisi házaspár biztosította, akik a késôbbiek
során is támogatják az alapítványt.

A döntéshozó szervet egy külön, három
személybôl álló felügyelôbizottság ellenôrzi.

Az alapítvány célja, hogy nehéz körülmények között élô családok szorgalmas, jól tanuló, tehetséges gyermekeinek anyagi támogatása a hetedik osztálytól a középfokú és a
felsôfokú iskolai képzésig biztosított legyen.
A támogatás megnyilvánulhat iskolakezdési támogatás, eszközök, felszerelések, különórák, táborozás, utaztatás stb. formájában.
A gyermekek kiemelkedô képessége megnyilvánulhat több területen (mûvészet, sport,
tanulmányi eredmény stb.)

Lehetôség van arra, hogy az alapítókon kívül más szerv, vállalkozó, magánszemély is
segítse az alapítványt céljai elérésében.
Az alapítvány pénzeszközeit a PÁTRIA
Takarékszövetkezet pilisi fiókja kezeli.
A számlaszám: 65100314-11402602
Támogatásukat szívesen vesszük és megköszönjük a tehetséges tanulók nevében is!
a kuratórium elnöke:
Földvárszki Magdolna
a kuratórium tagjai:
Jansík Ildikó és Osztós Györgyi

nak a szülôk is. A tanulók megismerkednek
a környezetvédelmi problémákkal és gyakorlati ismereteiket is bôvítik, amiket a mindennapi életükbe is beépíthetnek.
A környezetvédelmi jeles napok is nagy
hangsúlyt kapnak iskolánk mindennapjaiban.
Az autómentes napra felhívást készítünk,
és személyes példamutatással is erôsítjük
ezt a szemléletet a gyerekekben, kapcsolódunk az önkormányzat által szervezett programokba is.
A szelektívhulladék-gyûjtést mindennap
gyakorolhatják tanulóink, hiszen a papírt,
elemet, valamint a kupakokat külön gyûjtjük. Évente tartunk nagyobb papírgyûjtést,
amikor a gyerekek behozhatják az otthoni
papírhulladékot.
A téli madáretetést is szívünkön viseljük,
a madárbarát szakkörös gyerekek pótolják
az elfogyó magvakat, karbantartják a madáretetôket.
Az állatok világnapjához kapcsolódván
elôadásokat tartunk a tanulóknak, állatbemutatókat szervezünk, valamint a tanórákon
állatokhoz kapcsolódó feladatokat oldhatnak meg a gyerekek, illetve ellátogatunk az
Állatkertbe.

„A természet varázsát ontja bôven.
A fûben, a virágban és a kôben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad,
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)

TISZ TELT SZÜ LÔK,
PI LI SI LA KO SOK!
A „SEGÍTÜNK” és az „EPRES”, a Gubányi Károly
Általános Iskola alapítványainak kuratóriumai
köszönik a 2015. évben felajánlott adományokat, valamint köszönjük, hogy ránk gondoltak a
2014. évi jövedelemadó-bevallásnál azzal, hogy
alapítványainkat jelölték meg kedvezményezett
szervezetnek.
Az alapítványok pénzforgalmáról a Hírnök címû
újságban megjelenô közhasznúsági jelentésben
olvashatnak majd részletesen.

Kérjük, idén is támogassák
alapítványainkat a 2015. évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!

„SEGÍTÜNK” 18676893-1-13
„EPRES” 18685183-1-13
Segítségüket tisztelettel köszönjük
a kuratóriumok nevében:
Hanyecz Anita, az „EPRES” alapítvány elnöke és
Major Pálné, a „SEGÍTÜNK” alapítvány elnöke
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EMLÉKEZÉS

Elhunyt
Dr. Illanicz György
2016. január 30-án elment közülünk
Dr. Illanicz György, Pilis város díszpolgára, elsô szabadon választott polgármestere, városunk történetének
egyik jelentôs alakja, közkedvelt személyisége. Temetésére 2016. február
5-én került sor a pilisi Vasúti temetôben. Gyuritól, Gyuri bácsitól a gyászoló család, szerettei és barátai mellett Pilis és az utolsó éveiben lakóhelyéül szolgáló Cegléd városának lakói
búcsúztak.
A csupa szív, jelentôs közéleti embert,
a vidám lelkı muzsikust és a hitnek
elkötelezett „majdnem” lelkészt az
evangélikus vallás szerinti szertartás
keretében egykori teológus társai, hitbéli társai, barátja, Baranyi Ferenc
költô és Simó Gáborné, Pilis város
polgármestere is méltatta.
Emléke elôtt két írással, a temetésén
is elhangzott emlékezô gondolatokkal
szeretnénk tisztelegni.
Drága Gyuri bácsi, nyugodj békében!

HÍRNÖK

2016. január-február

Az alábbiakban Simó Gáborné polgármester asszonynak
a temetésen elhangzott búcsúbeszédét olvashatják.

Tisztelt Gyászoló Közönség!
N

ehéz feladatot kaptam a sorstól, Pilis
város polgármestereként búcsúznom
kell a településünk elsô szabadon választott
polgármesterétôl.
Több éve ismertem Dr. Illanicz Györgyöt,
Gyuri bácsit. Amióta polgármester lettem, az ismeretségbôl mély, ôszinte barátság szövôdött.
Azt mondják, idôsebb korban az ember
nehezebben köt barátságot… Gyuri bácsi
esetében ez nem igaz. A 2014. évi választási
eredmények megismerését követôen elsôként kopogott be hozzám, tiszta szívvel,
ôszinte szeretettel gratulált és kívánt nekem
kitartó eredményes munkát. Idézem: „Jó kezekben van az én szülôvárosom”.
Az elmúlt másfél évben többször volt szerencsénk találkozni, mindig mosolyogva, jó
tanácsokkal, útmutatásaival, atyai oltalmaival, biztató szavakkal támogatott. Ünnepi alkalmakon, neves napokon hívtuk egymást
telefonon, utoljára december 24-én hívott,
ünnepi jó kívánságai mellett sajnos érezhetô
volt a búcsúzás, de féltô, óvó szavai mellôl
nem maradt el az útravaló… az atyai oltalom, a kedves biztatás.

Mindannyiunk számára emlékezetesek
szónoklatai. Számomra kedves emlék, ahogy
mindig a beszédét kezdte: „Tisztelt Egybegyûltek, Kedves Pilisiek, Szeretett Barátaim!”
A vele folytatott felejthetetlen hosszú beszélgetések sokunk számára örök emlékek
maradnak. Széles körû mûveltségének köszönhetôen, a botanikától az orvostudományig, a hittudomány elmélyült ismeretéig, a
zenei és jogi ismeretektôl az államigazgatásig mindig volt mirôl beszélni. Aki kapcsolatba került vele, ezt soha nem felejti el.
Magyarságtudata, Istenbe vetett rendíthetetlen hite átsegítette ôt a mögöttünk maradó század legkegyetlenebb idôszakán, úgy,
hogy gerince nem hajlott meg, kitartott elvei, hite mellett. Mindemellett mindig, minden körülmények között Pilisinek vallotta
magát.
1990. október 14-én Dr. Illanicz György
lett Pilis elsô szabadon választott polgármestere. Ebben a ciklusban megépült Pilisen a
vezetékes víz, a Széchenyi iskola tornaterme
és a szennyvíztisztító telep. De még sok más
eredményt is fel lehetne sorolni.

Dr. Illanicz György (1937-2016)
Keveházi László emlékezô gondolatai
Akire emlékeznünk kell, Dr. Illanicz György 79 évet és néhány napot élt.
1937. január 29-én született a budapesti Baross utcai klinikán, de szülôfalujának mindig Pilist tartotta, és minden pilisi is így érezte, annak
ellenére, hogy gyermekkorában, a II. világháborúban és utána is Pesten
és másutt is hosszabb idôt töltött. Dr. Illanicz György szívében és gondolkodásában „pilisi” volt és emlékeinkben végleg az is marad.

E

mlékezünk a pilisi fiatalra. Baranyi Ferenc költô jó barátjára és a Sárkány Sámuel Cserkészcsapat tagjára, a budapesti Lónyai utcai gimnázium tanulójára, akit ugyan
a budapesti Fasori Evangélikus gimnáziumban szerettek volna beíratni, de annak akkor
nem volt kollégiuma. Tanulmányait a X. kerületi I. László Gimnáziumban (azelôtt Szent
László Gimnázium) folytatta. 1955. június 10én nyerte el az Általános Gimnáziumi Érettségi Bizonyítványt. De hogyan tovább?
Nagybocskay Vilmos, az akkori egyik pilisi
lelkész egy alkalommal így szólt édesapjához: „Elemér Bátyám! Menjen Gyuri a teológiára.” Így is történt, de az elsô teológiai szakasz hamar lezárult. „Másfelé vitt az út, hogy
egy év múlva Isten visszahívjon” *
Közbeszólt a történelem: kitört az 1956os forradalom. Fiatalok társaságában született az ötlet: „menjünk a könyvtárba… és
szortírozzuk, dobáljuk ki a kommunista

könyveket.” Így is történt. Azután pedig –
szintén baráti körben – transzparenst készített: „orosz katonák, menjetek haza!” szöveggel, miközben az orosz tankok éppen
ott és akkor Budapestre dübörögtek. 1957ben a rendôrségre került. Ennek eredménye: „jelenlegi magatartása indokolttá teszi
az állandó rendôri ellenôrzést”. A legnagyobb kérdés ez volt: hogyan tovább?
1957. szeptember 1-jén kérte a teológiára
való újrafelvételét. De a rendôri felügyelet
is maradt 1958. május 2-áig. 1960. március
10-én a teológiai kari ülés közölte, hogy
négy teológust, köztük ôt is el kell távolítani a teológiáról. „Ma is megdöbbentônek
tartom…”, írja ezt Illanicz György idézett
könyvében. Kérte újrafelvételét, de választ
sem kapott.
1960. augusztus 16-i hatállyal felvették a
pilisi tanácshoz pénzügyi elôadói munkakörbe, ami más szóval adóbeszedést jelen-

tett. Megalázó munka volt, de más út nem
adódott. 1961-ben jelentkezett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára. Ide felvették.
Az egyetemet jó eredménnyel végezte el.
Új fejlemény volt életében, amikor ajánlatot
kapott a csévharaszti VB titkári állására, amit
1965. március 16-tól be is töltött, de közben a
jogi egyetem hallgatója is volt. Szakdolgozatát 1966.október 21-én védte meg.
1967. január 6-án a Pilisi Községi Tanács
Végrehajtó Bizottsága titkára lett megbízással. De 1967 márciusában „A Teológia után
most a Tanácstól is kirúgtak” – olvassuk
tôle. De a Monori Járási Tanács Pénzügyi
Osztályára mégis felvételt nyert. Sôt: a Monori Járási Tanács Pénzügyi Osztályán jogügyi fôelôadó lett. 1967. december 20-án
az ELTE Állam- és Jogtudományi Egyetem
doktorává avatták.
Közben 1967. április 1-jén a budapesti
Deák téri evangélikus templomban Isten ál-

HÍRNÖK

www.pilis.hu

Dr. Illanicz György érdeme az olasz-magyar testvérvárosi kapcsolat megszületése,
létrejötte; ô írta alá az elsô esküokmányt,
majd élete végéig kísérte, segítette ezt a szép
kapcsolatot is.
Emberséges, szeretetre méltó személyiség,
akinek mindenkihez volt kedves szava,
nagyon szerették a polgármesteri hivatal
dolgozói.
Polgármesterként töltött évei után is rendszeresen megjelent a város különbözô
rendezvényein, ünnepeken, kiállításokon.
A kastélyban többször fellépett a Jazz trióval,
és sokszor elhangzott a jól ismert mondat:
„Következzék néhány Jazz-Standard”. …
Egyedi zenei világával mindig magával ragadta a közönséget, legutóbb Pilis várossá
avatásának 10. évfordulóján játszottak a
Trióval, még az állófogadást követôen is
örömzenéltek. Gyuri bácsi ismét átadta a
zene szeretetét, elkápráztatta a közönséget,
élvezhettük lelkes elôadását.
Mi azonban ezeken túl a „pilisire” emlékszünk, mert szívvel-lélekkel, minden tudásával és tehetségével, gondolataival pilisi volt
és az is maradt élete utolsó pillanatáig. Ezért
is tekinti ôt Pilis Város Önkormányzata saját
halottjának.
Így búcsúzunk tôle, köszönve szeretetét,
önzetlen munkáját – értünk. Most már annak a
„Gazdájának” kezébe tesszük, akire nézve boldogan vallotta: „elég nekem az Ô kegyelme.”

dását kérte Cinkos Margittal kötendô házasságukra. Ebben az idôszakban Pilisen a tsz
jogtanácsosi állását is betöltötte. Majd ismét
a Monori Járási Hivatalhoz került járási
igazgatási osztályvezetôi munkakörrel,
majd monori VB titkár lett 1982-ben.
Ehhez csak egy megjegyzés Gyuritól: „sem
édesapám, sem édesanyám, sem öcsém, sem
én nem voltunk párttagok. És feleségem családjában sem volt senki párttag.”
1990. október 14-ével dr. Illanicz György
lett Pilis elsô szabadon választott polgármestere. Ebben a ciklusban megépült Pilisen a
vezetékes víz, a Széchenyi iskola tornaterme
és a szennyvíztisztító telep. Sok más eredményt is fel lehetne sorolni.
Dr. Illanicz György utolsó éveit nyugdíjasként Cegléden töltötte dr. Horváth Ágnes
társaként. Felsorolhatatlan sok igehirdetése,
szolgálata volt a környéken, amelyeket
mindig boldogan végzett el.
Mi azonban ezeken túl a „pilisire” emlékszünk, mert szívvel-lélekkel, minden tudásával és tehetségével, gondolataival pilisi
volt és az is maradt élete utolsó pillanatáig.
Ezért is tekinti ôt Pilis Város Önkormányzata saját halottjának.
Ezekkel a gondolatokkal, emlékekkel
búcsúzunk tôle, köszönve önzetlen munkáját – értünk, és most már annak a „Gazdájának” kezébe tesszük le sorsát, akire
nézve boldogan vallotta: „elég nekem az
Ô kegyelme.”
* (Dr. Illanicz György: Kor-tan, avagy történelem hétköznapokban, Cegléd, 2005)

EGYHÁZI HÍREK
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Az istentisztelet lényege
Aztán ott van valóságos istentisztelet, ahol
jelen van az Úr Lelke!
Nem azért van istentisztelet, hogy a lelkész
okoskodjon, hanem hogy az Úr megszólítsa
a tanítványokat. Mikor van adás, és van vétel is. Valami hasonlót tapasztalhattak meg
a tanítványok, mikor kimondatlan vágyuk
teljesült: közöttünk van a Mester!

M

indig a gyerekek teszik fel a legjobb
kérdéseket. Így volt ez, mikor az egyik
hittanos gyermek kérdezte templomba jövet: Minek kell idejönni? Ez kötelezô?
Én is elgondolkodtam rajta: miért járunk istentiszteletre?
A válasz benne van a feltámadás utáni történetben: „Az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!” 19. vers.
Ott van istentisztelet, ahol Jézus jelen
van. Ilyen egyszerû. Milyen csodálatos közösség lehetett a kereszt tragédiája után!
Pedig nincsenek szép ruhák, orgonaszó…
Csak EGY AKARATTAL voltak együtt a tanítványok. Hiszem, hogy ezt mi is megélhetjük
templomainkban, itt, Pilisen.
Nem kell tehát kérdôre vonnunk Tamást,
aki hiányzott? Nem számít merre volt? Még
ha jót akart volna, akkor is azt kell észrevennünk: mikor a feltámadt Jézus megjelent, Tamás éppen nem volt a többiekkel.
El tudod ezt képzelni? Milyen szomorúság
tölthette el, mikor számára is nyilvánvaló
lett, hogy a többiek tényleg a Feltámadottal találkoztak!? Hogy éreznéd magad, ha
ez egy családtagoddal lenne pontosan így
és csak te hiányoznál.

Ott van valóságos istentisztelet, ahol az emberek hitetlenbôl hívôkké lesznek. Ha
csak ott lenne áldás az istentiszteleten, ahol
mindenki „szuper hívô”, az évszázadok során keveset számlálnánk össze. Az Úr megadja, hogy talán éppen a következô istentiszteleten megszólít egy hitetlen Tamást.

Mert ahol az Úr Lelke van, ott valóságos
életek születnek újjá. Jó példa erre Tamás.
Felismeri, hogy Jézus tényleg nincs a halottak között, és minden addigi esemény új
értelmet nyer. Persze nem csak ez az egy
lehetôség találkozni az Úrral, hiszem, hogy
adatik más alkalom is. De vasárnap csak
ezért vagyunk templomban!
Fiatal orvosnô óvodás kislányával sétál a
templom elôtt. Anya, itt lakik Isten? A hívô
édesanya ezt mondta: az Úristen mindenütt és mindig jelen van, de itt rendel.
Várunk Téged is szeretettel!
MORVA ÁKOS 2 ref. lelkész

Feltámadás ünnepére készülés a református
gyülekezetben 2016. március
Március 20., Virágvasárnap, 10.30-kor: Ünnepi istentisztelet, konfirmáció, úrvacsora
Március 25., péntek, 10.30-kor: Nagypénteki ünnepi istentisztelet
Március 25., péntek, este 6 órakor: Istentisztelet, Passióolvasás
Március 26., szombat du. 4 órakor: Húsvéti evangelizáció gyerekeknek és tojásvadászat. A húsvét keresztény üzenete és örömhíre, majd a
gyerekekkel úrvacsorát veszünk szôlôlével és pászkával. Mindig
készítünk valami hazavihetôt, emlékezeteset az ünneppel kapcsolatban, és a végén megkeressük az elrejtett csokitojásokat.
Március 27-28., vasárnap-hétfô, 10.30-kor: Feltámadt
Krisztus, Örvendjünk! Úrvacsorás istentisztelet!

Áldott húsvéti ünnepeket! Áldás, békesség!
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HELYTÖRTÉNETI
Beszámoló a
TÚRA A DOLINÁBAN mezôôri feladatokról
Január másodikán, friss téli hidegben indultak neki
a túrázók – kicsik, nagyok vegyesen –, hogy egy jókora út megtétele után fáradtan, ámde boldogan térjenek haza. Helytörténet az élô múzeumban!

Közös érdekünk, hogy elmondhassuk, a pilisi polgároknak
fontos a rend és tisztaság, és egymás anyagi értékeinek
megóvása. Munkálkodjunk szorgalmasan ezen alapvetô
értékekért, hogy érthetô és élhetô városunk legyen.

A

E

meghirdetett túrára – reggel 9 órára – 47 fô jelent meg. Az idôjárás-felelôs is velünk volt: gyönyörû tiszta reggel, mínusz 10
fok, igazi túrázó és tüdôtisztító idô.
A természetszeretô csapat 9 óra 30-kor elindult, az elsô megálló
az ikerfenyônél volt, ahol e hely történetérôl beszélgettünk. 1722tôl a Beleznay család tulajdona volt, itt építette fel Beleznay Sámuel fia, Ferenc a vadászkastélyát 1840-ben. A széthullóban levô Beleznay-birodalomból 1882-ben Gubányi Mihály megvásárol 797
holdat (a mai 4-es úttól Káva felé esô részt) a vadászkastéllyal
együtt, majd a világjáró Gubányi Károly tulajdona lett, aki a 10 holdas területen teraszos mûvelésû, csodálatos mintagazdaságot alakított ki, ahol mandulát, levendulát, valamint szôlôt termesztett (az
Erzsébet királynô fajtát ô hozta Pilisre). Megtekintettük az 1926-ban
készült fotókat is, ahol a mûvelés alatt álló terület jól látható. A terület mai tulajdonosának szándékában áll a kastély újbóli felépítése, a terület eredeti állapotba való visszaállítása. A jelenlévô túrázók vállalnának közösségi munkát, és felajánlották a segítségüket.
Nem csak pilisiek, hanem azok a Monorról érkezôk is, akik a múlt
és a természet szeretete miatt jöttek el túrázni.
A birkás völgy felsô végén kiértünk a Sas hegyre, innen a Pörös
völgy teraszos oldalán leereszkedve elértük Jaszenyina völgyet, itt
már lassult a tempó. Voltak velünk ifjak 4, illetve 6 éves csemeték,
akik igen jól bírták a gyaloglást. Ôk diktálták az iramot a továbbiakban! Gratulálunk a szülôknek, hogy a gyerekeket a természet
szeretetére és az egészséges életmódra nevelik, és nem az okostelefonok és a média által kreált agymosással töltik az idejüket.
A Jaszenyina völgyön végigmenve kiértünk a bicskei útra, itt a
húszperces pihenô alatt lehetett pótolni az eddig elvesztett folyadékot, elôkerültek teák, volt itt barack, körte, szilva ízû, sôt igazi tea is.
A teák meózása után elindultunk a határúton, majd a kiskút völgyén
leereszkedve elértünk a Sas hegy lábához, ahol elkészült a közös fotó. 13 órára visszaértünk a pincesori kiindulási pontra, ahol még elbeszélgettünk arról, ki mit látott, mit tapasztalt. Többen elmondták,
jó volt látni, hogy az erdôkben a vadetetôk fel vannak töltve takarmánnyal. Látszik, hogy a Petôfi Vadásztársaság gondos gazdája a rábízott területnek és a területen élô vadállománynak. Viszont az erdôk állapota igen siralmas! Nincs erdômûvelés, csak érdekcsoportok
vannak, amelyek egymással harcolnak a területek kezelési jogának
megszerzéséért. A valódi tulajdonosokat pedig beleviszik a jogi csikicsukikba, amibôl fogalmuk sincs, hogyan lábalhatnak ki, közben
mindenki szid mindenkit, ôk meg röhögve teletömik a zsebüket. Ez
idô alatt pedig a nagyapáink és apáink által rendben tartott erdôk
tönkre mennek (tönkrementek). A mai állapotok azoknak a törvényalkotóknak köszönhetô, akik kiagyalták az osztatlan közös tulajdoni
viszonyokat, ez a nesze semmi, fogd meg jól. Közös lónak túrós a
háta, tartja a közmondás is – de igaz is.
A túra véget ért, a fáradtabbak elindultak haza. Voltak, akik bekapcsolódtak a pincesoron zajló eseményekbe – majd ôk is fáradtan tértek haza.
SZABÓ ZOLTÁN 2

zen a télen is nagy kihívást jelent minden rendészeti feladatot ellátónak (rendôrség, mezôôri szolgálat, közterület-felügyelet, vadôri szolgálat, polgárôrség), hogy megóvja városunk erdôit, fasorait,
facsoportjait. Kérjük a lakosságot, ha bármilyen gyanús tevékenységre (lopás, eltulajdonítás, fakivágás) utaló jelet lát, értesítse a
fent felsorolt szervek valamelyikét. Közös érdekünk, hogy megóvjuk
környezetünket!
Jó hír, hogy városunk képviselô-testülete a mezôôri szolgálat részére használt terepjáró vásárlását engedélyezte, mely elôsegíti
gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést, továbbá új technikai eszközök is segítik munkánkat.
Városunkban egy másik problémával is szembe kell nézni, ez nem
más, mint a tiltott szemétlerakás és a szemetelés.
Kérjük a tisztelt lakosságot, amennyiben erre a tevékenységre
utaló gyanús jármûvet, személyeket látnak erdôszéleken, dûlôutak
végében, értesítsék a mezôôri szolgálat munkatársait, és amennyiben módjukban áll, figyeljék meg a jármû rendszámát, típusát, a
személyek számát, haladásuk irányát. A többi feladatot azonban bízzák az erre illetékes hatósági személyekre. Az a célunk, hogy felszámoljuk ezeket a tiltott szemétlerakó helyeket.
„Járjunk nyitott szemmel legyünk fogékonyak a közösségünkben
rejlô értékek felismerésére és leljük meg egymás tiszteletét.”
A ME ZÔ ÔRI SZOL GÁ L AT EL ÉR HE TÔ SÉ GE:
Pilis Város Önkormányzata, Kossuth Lajos u. 47
Magyar Zoltán: 06/20-221-6203; e-mail: mzjema@gmail.com
Holecz Róbert: 06/20-221-5975
Suhajda Attila: 06/20-277-8937
„Félretéve minden akadályt és megkörnyékezô bûnt kitartással
fussuk meg az elôttünk lévô küzdô tért” Zsid. 12.1

Magyarországi ünnepek
és emléknapok
Rovatunkban az aktuális idôszakra vonatkozó
eseményekre kívánunk emlékezni.
január 1., újév napja
január 22.,
A magyar kultúra napja
A kézirat szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban e napon
fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-tôl
január 22-én ünnepeljük
a magyar kultúra napját,
és a pedagógusokat 1993-tól
e napon tüntetik ki.
február 1.,
A köztársaság napja
1946-ban a Nemzetgyûlés
e napon fogadja el a Magyarországot köztársasággá kinyilvánító 1946 évi I. törvénycikket. 2005 óta ünnepeljük.

február 25., A kommunista
diktatúrák áldozatainak
emléknapja
Az Országgyûlés 2000. június
13-án elfogadott (58/2000.
(VI. 16.) határozata értelmében
a középfokú oktatási intézményekben minden év február
25-én tartják a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapját.
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát a megszálló
szovjet katonai hatóságok
e napon, 1947. február 25-én
jogtalanul letartóztatták és a
Szovjetunióba hurcolták, ahol
nyolc évet töltött fogságban.
S. GNÉ 2
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NYUGALMUNK ÉRDEKÉBEN

Már „Kántor” is nyomoz!
Kutyás járôrrel gazdagodott a város! Fatolvaj és körözött személyek rendôrkézen. Két kerékkel több, vagy kevesebb? Hamarosan itt a kerékpárosszezon, ügyeljünk a biciklistákra – akár gyalog, akár gépkocsival közlekedünk!
Pilisi Rendôrôrs munkatársa, Bogdán
György rendôr törzsôrmester sikeresen
elvégezte a járôrkutya-vezetô szaktanfolyamot, és ennek köszönhetôen 2016 januárjától a rendôrôrs területén kutyás járôrszolgálat is mûködik!

A

rendôrök megállapították, hogy ellene a Budapesti Rendôr-fôkapitányság VII. és XIII.
kerületi rendôrkapitánysága is körözést bocsátott ki. A vezetôt a rendôrök elfogták, és
további intézkedések megtétele céljából
elôállították a Monori Rendôrkapitányságon.

n Sem az év vége, sem az eleje nem telt el
események nélkül. Büntetôeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2015. december
és 2016. január közötti idôszakban Pilis külterületén található erdôbôl élô akácfát vágott ki és tulajdonított el. A bûncselekménnyel okozott kár meghaladja a 100 000
forintot. A beszerzett adatok eredményeként
a rendôrök azonosították és elfogták a lopás
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
H. Zoltán és L. Gyula pilisi lakosokat, akiket
– elôállításukat követôen – gyanúsítottként
hallgattak ki. A férfiak a bûncselekmény elkövetését elismerték. A további eljárást ellenük a Monori Rendôrkapitányság Vizsgálati
Osztálya folytatja le.

n A Pilisi Rendôrôrs munkatársai 2016. január 22-én fokozottan ellenôrizték a területen lévô vendéglátóhelyeket. Ennek során
intézkedés alá vonták K. Richárd pándi lakost, aki ellen a Nagykátai Járásbíróság
elfogatóparancsot bocsátott ki. A férfit a
rendôrök elfogták, és a további intézkedések megtétele céljából elôállították a Monori Rendôrkapitányságon.

n A pilisi járôrök 2016. január 16-án 21
óra 50 perckor intézkedés alá vontak egy
gépkocsit Pilisen, a Dankó Pista utcában.
Az intézkedés során az autó vezetôjérôl a

n Felhívom a lakosság figyelmét a téli-tavaszi átállással kapcsolatos problémákra.
A tavasz közeledtével – Pilis városára egyébként is jellemzôen – egyre nagyobb számban jelennek meg útjainkon a kerékpárosok. Kérem a gépjármûvezetôket, hogy kellô körültekintéssel közlekedjenek, megfelelô
oldaltávolság tartásával kerüljék ki a két keréken közlekedôket. Különösen a szürkületi,
illetve az esti órákban legyenek figyelmesek,
mert a fokozott rendôri intézkedések elle-
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nére is sok a világítás nélkül közlekedô kerékpáros. Az ezzel kapcsolatos balesetek
megelôzése érdekében – az országos intézkedéseknek is megfelelôen – a Pilisi Rendôrôrs járôrei nagyobb rendszerességgel
fogják ellenôrizni a biciklistákat.
Fontos, hogy hatékony bûnmegelôzésre
csak közösen vagyunk képesek. Önök is tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává, illetve figyelmünkkel segítsük az idôs állampolgárokat!
n A rendôrség hatáskörébe tartozó
cselekmény észlelése esetén kérem
Önöket, hogy bármely idôpontban
hívják a „járôr mobilt” a 06-20/7710411 mobiltelefonszámot, vagy munkaidôben a Pilisi Rendôrôrsöt a 06-29498-128-as, vagy a Monori Rendôrkapitányságot a 06-29/410-726, illetve az ingyenesen hívható 107 és 112
központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.
n Pilis Város körzeti megbízottjának,
Kiss Zoltán rendôr fôtörzsôrmester
úr elérhetôsége 06-20/228-1511, fogadóórája minden páros hét csütörtökén 08.00-12.00 óra között tartja a
rendôrôrs épületében.
KEREPESZKI FERENC 2 rendôr ôrnagy
a Pilisi Rendôrôrs parancsnoka

FIGYELEM!

F E L H Í V Á S!

A Káva felé vezetô úton, valamint a 4-es úton, fôként Albertirsa irányában, jelentôsen megnôtt a közúti jármûvek vadon
élô állatokkal történô ütközésének veszélye. Ennek elkerülése érdekében figyeljen az alábbiakra:
– A vadveszély táblánál csökkentse a sebességét!
– Haladása során fokozottan figyeljen, hogy idôben észlelje a vadon
élô állatokat!
– Szereljen vadriasztót jármûvére!

CSALÓK VECSÉSEN

Elôfordulhat, hogy az állatok megriadnak valamitôl és akár 70-80 kilométer/órás sebességgel is kifuthatnak az utakra, ezzel balesetet
okozhatnak. Amennyiben a baleset során a vad elhullik, azt jelezni
kell a területileg illetékes vadásztársaságnak is. A helyszínre érkezô
rendôrök is minden esetben értesítik a vadásztársaságot, és biztosítják az elhullott állat átadását a vadásztársaságnak. Fontos tudni,
hogy a vadak értéket képviselnek, és amennyiben valaki jogosulatlanul elviszi az elütött állatot, lopást követ el.

A Monori Rendôrkapitányság a következô esetre hívja fel az állampolgárok figyelmét.
2016. február 1-jén egy idôs vecsési asszony feljelentést tett a rendôrségen, miszerint házánál megjelent két ismeretlen, akik az áramszolgáltató munkatársának adták ki magukat. A férfiak elterelték a
figyelmét, és jelentôs összegû készpénzt tulajdonítottak el tôle.

A vadbalesetek megelôzése érdekében felhívjuk a gépjármûvel közlekedôk figyelmét, hogy az út- és látási viszonyoknak megfelelôen
vezessenek és fokozottan figyeljenek a vadveszélyt jelzô táblákra.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a vadveszély különösen az esti
szürkületi idôben, valamint éjszaka és a kora hajnali órákban jelentôs. Ilyenkor nem csak azon az útszakaszokon kell körültekintôen
közlekedni, ahol a veszélyt tábla jelzi, hanem ott is, ahol az út mellett erdôsáv húzódik.
Sajnos az elmúlt hetekben több közúti baleset történt, kérem, fokozott figyelemmel, óvatosan vezessenek!
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Ameddig nem szûnnek meg az egyedül élôk kárára elkövetett csalások és lopások, figyeljünk oda jobban a környezetünkben élô idôs embertársainkra. Gondoljunk arra, hogy a
mi szüleinket is ugyanúgy átverhetik a bûnözôk, de mi is tegyünk meg mindent önmagunk és értékeink védelméért.

A fenti események kapcsán, kérjük, fogadják meg tanácsainkat:
– ne engedjenek be magukhoz ismeretlen, különbözô indokkal
a lakásba bejutni szándékozó személyt;
– ellenôrizzék a szolgáltatónál, hogy valóban az ô munkatársuk
jelent-e meg Önöknél;
– kérjenek igazolványt a magát valamilyen szakembernek kiadó
személytôl;
– rokonaiktól, ismerôseiktôl kérjenek segítséget, és lehetôleg az
ô jelenlétükben engedjenek be ismeretleneket a lakásba!
Kérjük, hogy bûncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék
a Monori Rendôrkapitányságot az ingyenesen hívható 107 vagy
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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PILIS MÚLTJA ÉS JELENE
NEVEZETES SZEMÉLYEK
Török Endre (1926-1980)
Pilisen született festô és grafikus. A budapesti Képzômûvészeti Fôiskola grafika szakán Kádár György, Konecsni György és Domanovszky Endre tanítványa volt. 1953-ban végzett. 1954 óta szerepel
országos tárlatokon. A grafika számos mûfajában (fa, linómetszet,
kollázs, monotypia, tempera) tevékenykedô mûvészként ismerték.
Megszállottként szerette Pilist, amit számos alkotásában megörökített (Gerje, Újévi vásár, Pincék, Dolina, Vadászatok). Tagja volt a pilisi vadásztársaságnak. A másik kedvelt témája a balatoni táj volt, de
alakos kompozíciókat is készített. Plakáttervezéssel is foglalkozott,
karikatúráit a 70-es években több ízben közölte az Élet és Irodalom.
Az 1960-as évek közepén Pestre költözött és itt alkotott haláláig.

Bence Károly (1927-1978)
Pilisen született, elemi iskoláit is itt végezte, igen jó eszû diáknak
tartották. Az általános iskola után két év polgári következett, majd
1943-ban csapattiszthelyettes-képzô iskolát végzett. 1945-ben, 18
évesen hadifogságba került, de 1946-ban elengedték. 1947-ben behívót kapott Szekszárdra, az elsô gyalogzászlóaljhoz, ahol szakaszvezetôvé avatták. 1949-50-ben elvégezte a Killián György Repülôtiszti Iskolát, majd a budaörsi repülôtéren századparancsnok lett.
Még ez évben századosi rendfokozattal Székesfehérváron ezredparancsnoki beosztásba került, majd ugyanezzel a rendfokozattal
Mezôtúrra, szintén ezredparancsnoknak. 1952-ben az akkor megalakuló bombázóhadosztály parancsnoka lett, Kunmadarason állomásozott, ekkor már ôrnagyi rendfokozatban. Hozzá tartozott még
a 10. és a 26. repülôezred is. Beosztottai tûzbe mentek volna érte,
szerették és tisztelték. 1956-ban hangoztatott és vallott nézetei
miatt 1957-ben tartalékállományba helyezték. Katonai szolgálata
alatt a Magyar Népköztársaság Érdemrend V. fokozatával, a
Magyar Népköztársaság Érdeméremmel tüntették ki. 1958 után
a mezôgazdasági repülésben dolgozott. A Honvédelmi Minisztérium 1993-ban posztumusz ezredessé léptette elô. A szülôháza
mögötti utcát az utókor Bence utcának nevezte el.

Dr. Patkós István
Pilisen született 1932-ben. 1957-ben végezte el a gödöllôi Agrártudományi Egyetem Mezôgazdasági Gépészmérnöki Karát. Az Állami
Gazdaságok Fôigazgatóságán dolgozott, majd a GATE-n ösztöndí-

jas aspiráns, késôbb a Mezôgazdasági Gépkísérleti Intézet és a mezôtúri Fôiskolai Kar munkatársa, mérnök, fômérnök, tudományos
fômunkatárs, fôigazgató. Kutatási területe: a szarvasmarhatartás
technológiai, mûszaki és üzemeltetési kérdései. A mezôgazdasági
tudományok kandidátusa, számos szakkönyv társszerzôje. Elismerései: 1979 Szabó Gusztáv emlékérem, 1992. Bugát Pál emlékérem,
2003 Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt.

Dr. Hunyadi László
Pilisen született 1936-ban. Geológus térképész, teológus, építésföldtani szakmérnök, mérnök tanár, hittantanár, földrajztanár,
földtani szakértô, egyetemi magántanár. A középiskolai földrajzoktatás országos szakértôje, érettségi vizsgatételek lektorálója,
az emelt szintû érettségi földrajz anyagának egyik kidolgozója.
Az ELTE Természettudományi Karán 1961-ben szerzett geológus
oklevelet, majd ugyanott a geokartográfus szakot is elvégezte.
1963-ban térképész végzettséget szerzett. 1966-ban a földrajzdoktori címet is megszerezte, majd a BME Építészmérnöki Karán
építôanyag-ipari és építésföldtani szakmérnöki szakon is végzett.
Ezt követôen a Gépészmérnöki Kar mérnök-tanári szakán geológus mérnöktanári oklevelet szerzett, majd a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián 1985-ben szerzett hittanszakos tanári képesítést. 1996-ban az ELTE TTK-n földrajz szakból doktorált, majd
1996-ban a földrajztudományok kandidátusa lett. Dolgozott a magyar Állami Földtani Intézetnél, ahol térképrajzoló és térképkészítô volt, majd az Országos Vízkutató Vállalat hidrológusa lett.
A Szabó József Geológiai Technikum tanára, majd a Közlekedési
és Távközlési Mûszaki Fôiskola Geotechnikai Tanszék fôiskolai
adjunktusa volt. Ezt követôen a Geológiai Szakközépiskola mûhelyfônöke és igazgatóhelyettese, majd az I. kerületi Építôipari
Szakközépiskola mérnök-tanára lett. 1978 és 1981 között Pilisen földtani szakértôként és vállalkozóként dolgozott, majd a
szentendrei Ferences Gimnázium tanára és szaktanácsadója lett.
Ezt követôen két évig a budapesti Bródy Imre Gimnázium vezetôtanára, majd a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanára lett.
Ezután a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar Földrajz-Környezettani Tanszék egyetemi tanszékének docense, és az ELTE TTK
Regionális Földrajz Tanszék oktatója lett. Mûvei: Geológia (1972)
egyetemi tankönyv; A világ vallásföldrajza (1993); Csillagászati és
általános természeti földrajz (1994); Általános társadalom- és gazdaságföldrajz (1997); Az emberiség vallásai az ôskortól napjainkig
(1998). Ezenkívül még társszerzôként is sok könyvben szerepelnek tanulmányai.
SZABÓ ZOLTÁN 2
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TABÁNYI MIHÁLY 95 ÉVES
A „harmonikakirály”
Pilis díszpolgára
95. születésnapját ünnepli Pilis szülötte,
a világhírû harmonikamûvész, Tabányi Mihály

T

abányi Mihály Pilisen, 1921 február 1-jén született. A számtalan szakmai és civil díjjal kitüntetett magyar harmonikamûvész
és dzsesszzenész a 40-es, 50-es évek legnépszerûbb tangóharmonikása volt. Saját zenekarával megszámlálhatatlanul sok országban
adott koncertet, de szülôvárosában, Pilisen is gyakran fellépett.
2005. szeptember 18-án Pilis Város Önkormányzata a világhírû
harmonikakirálynak, városunk hírnevét öregbítô mûvészi tevékenységéért a Pilis Város Díszpolgára címet adományozta.
Pilis Város Önkormányzata és lakossága nevében sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk!
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Web: www.a2-studio.hu • E-mail: oktatas@a2-studio.hu
Cím: A2 Stúdió, 2721 Pilis, Luther tér 14. (bejárat a piac utcájáról)
Nyelvi képzések: Rizmajer Andrea, Tel.: 06 20 452 2232
Matematika, informatikai képzések:
Rizmajer Anita, Tel.: 06-20 434-0999

ANGOL – NÉMET KEZDÔ TANFOLYAM
• Kezdés: 2016. március eleje.
• Az 50 órás képzés díja: 35.000 Ft/fô.
• Két fô együttes jelentkezése esetén fejenként 5000 Ft kedvezményt
biztosítunk!

ÉRETTSÉGI IRÁSBELI, SZÓBELI FELKÉSZÍTÔ
•
•
•
•

Angol-Német írásbeli felkészítô február 20-tól.
Folyamatos becsatlakozási lehetôség.
A 30 órás képzés díja 27.000 Ft/fô.
Angol-Német SZÓBELI felkészítô: 20 órás – 18.000 Ft/fô.

NYELVI TANODA OVISOKNAK
• Keddenként: Angol – 14:00-tól 14:45-ig. Német – 14:45-tôl 15:30-ig.
• A tanoda díja 600 Ft/fô/óra. 4 alkalmas bérlet 2000 Ft/fô.

ANGOL ÉS NÉMET NYELVI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
• Kezdés: 2016. március elején.
• A tanoda díja 600 Ft/fô/óra. 4 alkalmas bérlet 2000 Ft/fô.
• 4-8. évf. részére, pontos idôpontok elôzetes egyeztetés alapján.
(A diákok órarendjétôl függôen.)

INTENZÍV OROSZ NYELVTANFOLYAM
• Kezdés: 2016. április elsô hete.
• A 60 órás képzés díja 54.000 Ft/fô.
• Két fô együttes jelentkezése esetén fejenként 10% kedvezményt adunk!

ANGOL, NÉMET ALAP ÉS KÖZÉPSZINTÛ
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTÔ GARANCIÁVAL*
• Kezdés: 2016. március eleje.
• A 60 órás képzés díja: 42.000 Ft/fô.
• Elôzetes szintfelmérô után, becsatlakozási lehetôség!

ANGOL, NÉMET NYELVI KÉPZÉSEK KEZDÔTÔL a HALADÓ SZINTIG
• érettségire, nyelvi felvételire (középiskolai, fôiskolai, egyetemi),
általános és szakmai nyelvvizsgára való felkészítés (TELC, BGF, BME,
GOETHE, ECL, City & Guilds, CORVINUS, Zöld út, stb.)
• egyéni és csoportos oktatás magánszemélyeknek és cégeknek,
• nyelvi tréningek, kommunikációs órák külföldi munkavállaláshoz,
állásinterjúkhoz.

A PILISI CSEMEGE ABC (tej bolt) FOLYAMATOS AKCIÓKKAL,
MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS KONYHAI AL APANYAGOKKAL,
HENTESÁRUVAL, FÛSZEREKKEL, UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL

VÁR MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓT!
Lúgos víz 7,9~pH 1,5 liter: ................ 99 Ft
Jana ízesített vizek 1,5 liter ........... 235 Ft
UTALVÁNY
ELFOGADÓHELY,
és Bankkárttyás
fizetési
lehetôség!

165 Ft
Gyermelyi tészták 500 g ........ 339 Ft-tól
„Pándi Pék” zsemle, kifli .............. 15 Ft
Lotti friss tej 2,8% 1 liter ...........

Frissen készített szendvicsek minden reggel 120 Ft-tól!!!!
FÛSZER-KÜLÖNLEGESSÉGEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

Glutén- és laktózmentes - diabetikus készítmények KAPHATÓAK !!!!

Az áraink forintban értendôk, az ÁFA-t tartalmazzák. A nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

FRISSEN SZELETELT SAJTOK, ILLETVE 50-FÉLE FELVÁGOTTKÜLÖNLEGESSÉG KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI!

JENCI HÚSBOLTOK AKCIÓI:

SERTÉSLAPOCKA
CSAK

899
Ft/kg

SERTÉS EGÉSZ
CSÜLÖK ..................... CSAK

699 Ft/kg

BÔR NÉLKÜLI, ZSÍRNAK
VALÓ SZALONNA: ................

399 Ft/kg

KOLBÁSZHÚS DARÁLVA
10 KG FELETT: .....................

750 Ft/kg

SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ, HAGYOMÁNYOSAN FÜSTÖLT ÁRU
KAPHATÓ ÜZLETEINKBEN! (ADALÉKMENTES!)
Csirke pecsenyecomb: ..... CSAK 479 Ft/kg
Kacsanyak ...... CSAK 299 Ft/kg
Egész csirke: ..................... CSAK 699 Ft/kg
Kacsaszív ......... CSAK 399 Ft/kg
NYITVATARTÁS – Csemege ABC: hétfô-péntek: 5.00-15.00, szombat: 5.00-12.00
NYITVATARTÁS – Húsbolt Szabadság tér: hétfô: 7.00-15.00, kedd-csütörtök: 7.00-17.00, péntek: 7.00-18.00, szombat: 7.00-12.00
NYITVATARTÁS – Húsbolt Kossuth L. utca: hétfô: szünnap, kedd-péntek: 7.00-17.00, szombat: 7.00-12.00

AZ AKCIÓ IDEJE: 2016.03.04-03.11-ig, illetve a készlet erejéig!

