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KELL VAGY NEM KELL 
ÉPÍ TÉ SI EN GED ÉLY?

n A kor mány az épí tész ka ma rá val ka rölt -
ve át ala kít ja az épí té sü gyi sza bá lyo kat.
A cél a rend szer egy sze rû sí té se, a bü rok -
rá cia csök ken té se. A Mi nisz ter el nök sé get
irá nyí tó Lá zár Já nos el mond ta: ház épí tés -
nél kö te le zô lesz ter ve zôt al kal maz ni.
A ka bi net kész be ve zet ni a kö te le zô ter ve -
zôi mû ve ze tést. Ez azt je len ti, hogy az
épít ke zés so rán a ter ve zô nek hat al ka -
lom mal kell el len ôriz nie az épít ke zést,
ezért ma xi mum 180 ezer fo rint dí jat kér -
het. De in nen tôl kezd ve a fe le lôs sé get is
ô vi se li, ami biz to sí ték a hi tel in té zet nek, a
meg ren de lô nek, a te le pü lés ar cu la tá ért
fe le lôs ön kor mány zat nak. To vább ra sem
kell épí té si en ged ély, a ter ve zô nek be je -
len té si kö te le zett sé ge van. Össze von ják
az en ged élyes és a ki vi te li ter vet, eb bôl
lesz az egy sze rû sí tett ki vi te li terv. 

A 300 négy zet mé ter alat ti la kó é pü le -
tek re vo nat ko zó úgy ne ve zett egy sze rû be -
je len té si el já rás szá mos kér dést vet fel,
és az épí tész ter ve zôk szá má ra új hely ze -
tet te remt. Az új el já rást ja nu ár 1-jé tôl
kell al kal maz ni a né hány nap pal ko ráb ban
meg je lent 456/2015. (XII.29.) Korm.
ren de let (és egy sor kap cso ló dó egyéb
jog sza bály-mó do sí tás) sze rint. A 300
négy zet mé ter alat ti la kó é pü le te ket csak
az új el já rás alap ján sza bad épí te ni!

Pi list érin tô épí té si ha tó sá gi fel ada to kat
a Mo no ri Pol gár mes te ri Hi va tal Épí tés ha -
tó sá gi Iro dá ja lát ja el. Ké rem az épít ke zô -
ket, a ter ve zés és a ki vi te le zés elôtt ér -
dek lôd je nek a vál to zá sok ról. A HÉSZ
meg te kint he tô a http://www.pi lis.hu/ ol da -
lun kon.

SZA BAD-E PAR KOL NI 
A RÁ KÓC ZI ÚTI ÓVO DÁ NÁL?

n A Rá kóc zi úti óvo da Rá kóc zi úti be já ra -
tá nál ki a la kí tott par ko ló cél ja az, hogy biz -
to sít sa az óvo dá ba ér ke zôk gép jár mû vel
va ló rö vid ide jû par ko lá sát. Így kér jük,
hogy a va sút tal to vább köz le ke dôk a
P+R par ko lót szí ves ked je nek hasz nál ni!
A ki he lye zett KRESZ-táb la ha tá lya ki zá ró -
lag az út test re vo nat ko zik, nem pe dig a
par ko ló ra!

Az óvo dai in téz mény Va tyai úti par ko lá -
sa ügyé ben is kap tam be je len tést, hogy a
kes keny út mi att vesz élyes a gép jár mû -
vek bôl a gyer me kek kel va ló ki- és be szál -
lás. Az ed dig vég zett fel mé ré sek sze rint a
szik kasz tó ár ko kat nem le het be te met ni,

de a va sú ti be to nalj jal va ló le fe dé se meg -
ol dást je lent het. A be szer zés sel kap cso -
lat ban si ke rült a va sú ti kör nye zet vé del mi
ve ze tôt el ér ni, a tár gya lá so kat feb ru ár ban
foly tat juk. A cél az, hogy mi e lôbb old juk
meg ezt a prob lé mát és szün tes sük meg
ezt a bal eset vesz élyes hely ze tet.

BÔ VÍT HE TÔ- E AZ ÁPO LÁ SI 
DÍJ BAN RÉ SZE SÜ LÔK KÖ RE?

n Saj nos az Em be ri Erô for rá sok Mi nisz té -
ri u ma ál tal nyil vá nos ság ra ho zott ke ret -
szá mok alap ján az ön kor mány za tok bi zo -
nyos szám fel ett nem kap nak ál la mi tá -
mo ga tást azon rá szo ru ló be te gek, idô sek
vagy moz gás kor lá to zot tak után, aki ket a
ke ret fel ett kí ván ná nak gon doz ni.

A szak tár ca tá jé koz ta tá sa sze rint nem
bô vít he tik a te le pü lé sek az idô sek nek ott -
ho nuk ban se gít sé get nyúj tó fa lu gond no ki,
ta nya gond no ki há ló za tot, és a na pi egy -
sze ri me leg ételt biz to sí tó szo ci ál is ét kez -
te tést sem. Nem nö vel he tô eze ken kí vül
a fé rô hely a fo gya té kos ság gal élôk la kó -
ott ho na i ban és a több nyi re idôs, be teg
em be re ket el lá tó, ápo lást, gon do zást
nyúj tó in téz mé nyek ben sem.

EL VÉ GEZ TÉK A GSM-R TO RONY 
EL LE NÔR ZÔ MÉ RÉ SE IT?

n A GSM-R to ronnyal kap cso lat ban ér ke-
zett ké rés nek meg fe le lô en egyez tet tem
a pro jek ti gaz ga tó val a rá di ós mé ré sek kel

kap cso lat ban. A mé ré sek el vég zé sét
Nem ze ti Mé dia és Hír köz lé si Ha tó ság tól
ren de lik meg, hogy az a ki vi te le zôk tôl
füg get len le gyen. A mé ré sek kel, idô -
pont já val kap cso la tos egyez te té sek így
még fo lya mat ban van nak. Amint ezek
le zaj la nak, ha la dék ta la nul tá jé ko za tom a
la ko so kat.

MEG SZÛ NIK A NÉP KONY HA?

n A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat ál -
tal szo ci ál is ala pel lá tás ke re té ben biz to -
sí tott nép kony hai el lá tás 2016. feb ru ár
1-jé tôl hét vé gén már nem ve he tô igény -
be, meg szün te tés re ke rül. A hét köz na pi
nép kony hai el lá tás za var ta la nul, vál to zat -
lan adag szám ban, a meg szo kott idô pont -
ban és rend sze rint ke rül ki osz tás ra.

FOG LAL KO ZIK AZ ÖN KOR MÁNY ZAT
A PI LI SI BÛ NÖ ZÉS SEL, 
GYORS HAJ TÁS SAL?

n A Mo no ri Já rá si te rü let hez tar to zó pol -
gár mes te rek nek, in téz mény ve ze tôk nek
fó ru mot tar tott a Pest Me gyei Rend ôr -
ka pi tány ság. Té ma volt a gyors haj tás, a
drog, az is ko la rend ôr-prog ram, a kis ko-
rú ak-fi a tal ko rú ak kö zös sé gi ol da la kon
va ló te vé keny sé ge, a ku tyás jár ôr szol gá lat
és a bûn meg elô zés. A fó ru mon töb bek
kö zött el hang zott, hogy a köz le ke dés ren -
dé sze ti osz tály fo ko zot tan el len ôriz ni fog ja
a se bes sé get, vagy is traf fi pa xok lesz nek
ki he lyez ve.

E té má val kap cso lat ban az ön kor mány -
za tunk fej lesz té si bi zott sá gi ülé sén is
el hang zott olyan in for má ció, hogy vá ro si
is ko lá ink ban uzson na pénzt szed nek egy -
más tól a gye re kek. Er rôl az in téz mény ve -
ze tô-he lyet te sek és az in téz mény ve ze tô
nem tudnak, vi szont nyo ma té ko san ké rik
a szü lô ket, ha ilyen eset rôl tu do mást sze -
rez nek, azt az osz tály fô nök nek vagy az
in téz mény ve ze tô nek ha la dék ta la nul je lez -
zék, hogy mi e lôbb cse le ked ni tud ja nak.
El sô in téz ke dés ként a jö vô ben az is ko la -
rend ôr rend sze re sen lá to gat ja majd tan in -
té ze te in ket.

A dû lôk ben la kó kat tisz te let tel ké rem,
ha bár mi lyen in for má ci ó juk van drog ter -
jesz tés sel, bán tal ma zás sal, zsa ro lá sok kal
kap cso lat ban, for dul ja nak bi za lom mal az
ôrs pa rancs nok hoz, vagy hoz zám, hogy
mi e lôbb hat ha tós in téz ke dés tör tén jen az
ügy ben. Az RFK-val kö zö sen el ké szí tett
mun ka terv be vet tük a „kö zös jó gya kor la -
tok” kon fe ren ci át a te rü le ti leg il le té kes
rend ôrök kel, pol gár mes te rek kel, pol gár -
ôrök kel.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2

Azt kérdezték a lakosok
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rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény re va ló jo go sult ság meg áll apí tá -

sá nak cél ja an nak iga zo lá sa, hogy a gyer -
mek szo ci ál is hely ze te alap ján jo go sult:
• böl csô dés, óvo dás, 1-8.év fo lyam nap -

pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt
ve vô gyer mek ese té ben az in téz mé nyi
té rí té si díj 100%-ának ked vez mény -
ként va ló biz to sí tá sá ra; 

• kö zép is ko lai év fo lya mok ban az in téz -
mé nyi té rí té si díj 50%-ának ked vez -
mény ként va ló biz to sí tá sá ra;

• más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
egyéb ked vez mé nyek re (pl.: in gye nes
tan könyv igény be vé te lé re);

• egy sze ri ter mé szet be ni jut ta tás ra (Er -
zsé bet-utal vány: gye re ken ként 5800 Ft),
amennyi ben a ked vez mény re va ló jo -
go sult ság tárgy év au gusz tus 1-jén és
no vem ber 1-jén fenn áll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrôl
Az el já rás ké re lem re in dul, a jo go sult ság
meg áll apí tá sát szü lô vagy más tör vé nyes
kép vi se lô, il let ve nagy ko rú ta nu ló sze -
mély kér he ti a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zô jé nél az er re cél ra rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon. A tá mo ga tás meg -
áll apí tá sa jö ve del mi hely zet és va gyo ni
vi szony vizs gá la tá hoz kö tött. A jo go sult -
ság egy évig ér vé nyes. A jo go sult ság is -
mé telt meg áll apí tá sa irán ti ké re lem a ko -
ráb bi jo go sult ság idô tar ta ma alatt, an nak
meg szû né sét meg elô zô há rom hó nap -
ban is be nyújt ha tó. Az em lí tett jo go sult -
sá gok igény be vé te lé hez a rend sze res
ked vez mény meg áll apí tá sá ról szó ló iga -
zo lás be nyúj tá sa szük sé ges.

A ked vez mé nye sen ét ke zôk után nor -
ma tí vát vesz igény be az ön kor mány zat,
mely nek alap ja az el fo gyasz tott adag -

szám. Amennyi ben a gyer mek be teg ség
vagy más hi ány zás mi att nem ve szi
igény be az ét ke zést, és ezt nem jel zi a
szü lô sa ját hi bá já ból az in téz mény nek,
ab ban az eset ben a meg ren delt ada go -
kat az ön kor mány zat nak ki kell fi zet ni.
Mi vel a gyer mek eze ken a na po kon nem
sze re pel az ét ke zé si nap ló ban, ezek re az
adag szá mok ra nor ma tí vát nem tu dunk
le hív ni, ez a ki adás az ön kor mány zat sa -
ját be vé te lei ter hé re ke let ke zik.

Ezért fel hív nánk a tisz telt szü lôk fi gyel -
mét, amennyi ben nem jel zik a hi ány zást
idô ben, az ön kor mány zat jog ta lan ked -
vez mény igény be vé te le mi att a meg ren -
delt éte la da go kat tel jes ár ban ki szám láz -
za a szü lôk nek.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

2016. ja nu ár 30-a és jú li us 15-e kö zött ké mény sep rô
(Hri a zik Pál) ér ke zik te le pü lé sünk re. Fel hí vom a fi gyel mü ket,
hogy a kel le met len sé gek el ke rü lé se ér de ké ben csak fény ké pes
iga zol vánnyal és meg bí zó le vél lel ren del ke zô ké mény sep rôt en -
ged je nek be a por tá juk ra! Ké rem, hogy az idôs vagy egye dül élô
szom széd ja i kat le gye nek szí ve sek er rôl tá jé koz tat ni.

FEL HÍ VÁS

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ
Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy az ügy in té zés meg könnyí -
té se és gyor sí tá sa ér de ké ben a vá ros hon lap ján (www.pi lis.hu), a
le töl té sek 5. pont já nál meg ta lál ha tó a pol gár mes te ri hi va tal nál
hasz ná la tos va la mennyi, ak tu a li zált nyom tat vány (adó-, igaz ga tá si,
szo ci ál is ké re lem és be je len tés nyom tat vány). 
Kér jük, ha mód juk ban áll, él je nek a le he tô ség gel, és ügy in té zé-
se ik elô ké szí té se kor hasz nál ják ki a hon lap kí nál ta le he tô sé ge ket! 

A sze lek tív hul la dék-gyûj tés rôl
a valy sok pa nasz ér ke zett a sze lek tív hul la dék ház tól tör té nô
szál lí tá sá val kap cso lat ban, ezért fel mond tuk a szer zô dést. Feb -

ru ár tól új cég gel kö töt tünk meg áll apo dást.
A szál lí tá si na pok az ed di gi gya kor lat sze rint meg ma rad nak: reg gel
7 órá tól kez dik a be gyûj tést. A ki ra kott zsá kok szá má nak meg-
fe le lô mennyi sé gû sár ga szí nû cse re zsá kot biz to sí tunk!
A sze lek tív gyûjt ôsz ige tek re min den hó nap el sô he tét meg elô zô
pén te ken he lye zik ki a kon té ne re ket és a szál lí tás he té nek pén te -
kén szál lít ják el (üveg, pap ír, mû anyag).
A la kos sá gi sze lek tív zsá kok be gyûj té sé nek idô pont jai:
• 4-es fô út Nyár egy há za fe lô li ol da lán már ci us 1., áp ri lis 5.,

má jus 3. – ked den ként;
• 4-es fô út Ká va fe lô li ol da lon már ci us 3., áp ri lis 7., má jus 5. –

csü tör tö kön ként.
A köz tes idô ben a gyûjt ôsz ige te ken sze me tet le rak ni ti los!
Ké rem, él je nek a le he tô ség gel! Le gyen te le pü lé sünk la kos sá ga
kör nye zet ba rát!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2

Fi a ta lok, fi gye lem!
a nu ár ban a rend ôr ség ál tal szer ve zett fó ru mon vet tem részt, ahol
több té ma is sze re pelt: pél dá ul a fi a ta lok kö zös sé gi ol da la kon

va ló idô töl té se, vi sel ke dé si szo ká sai, vagy az is ko lai zak la tá sok.
Ezú ton is sze ret ném fel hív ni a fi gyel me te ket, hogy sze xu á lis tar tal -
mú ké pek, vi de ók nyil vá nos ság ra ho za ta la, me gosz tá sa bár mely
kö zös sé gi ol da lon bûn cse lek mény nek mi nô sül.
Óva in tek min den kit, hogy így pró bál jon meg mást a nyil vá nos ság elôtt
le já rat ni, meg szé gye ní te ni, mi vel könnyen a rend ôr ség lá tó kö ré be ke -
rül het. Az el kö ve tett cse lek mény akár sza bad ság vesz tés sel is bün tet -
he tô. Az is ko lai há zi ren dek be tar tá sa min den ki szá má ra kö te le zô!

Tisz telt Ön kor mány za ti Dol go zók,
Köz fog lal koz ta tot tak!

á jé koz ta tom Önö ket, hogy az ön kor mány zat ál tal fog lal koz ta -
tot tak bé rét a Ma gyar Ál lam kincs tár szám fej ti, majd utal ja el

az ön kor mány zat nak ki fi ze tés cél já ból. 
Nincs mó dunk, le he tô sé günk a bé rek meg áll apí tá sá ra, il let ve
mó do sí tá sá ra! Töb ben je lez ték az ön kor mány zat nak, hogy nem
kap ták meg a tel jes bé rü ket. Ez a nem ré gi ben be ve ze tett új
KI RA-rend szer hi bás mû kö dé se mi att tör té nik! A pa na szo kat azon -
nal to váb bít juk a Ma gyar Ál lam kincs tár nak, azon ban a prob lé mák
ja ví tá sa sok szor he tek be, né hány eset ben hó na pok ba te lik.
Kér jük Önö ket, hogy a bé rek kel kap cso la tos el té ré se ket je lez zék az
ön kor mány zat mun ka ügyi ügy in té zô i nek ügy fél fog adá si idô ben.

A köz mun ká ról
köz mun ka-prog ram je len le gi cik lu sa 2016. feb ru ár 29-én ér
vé get. A kö vet ke zô cik lus ról, an nak idô tar ta má ról, a be von -

ha tó sze mé lyek szá má ról még nem kap tunk tá jé koz ta tást, de az
érin tett mun ka vál la lók ada ta it már gyûjt jük.
Vár juk mind azon, a Mun ka ügyi Köz pont nyil ván tar tá sá ba vett
szak mun kás vég zett ség gel (bur ko ló, fes tô, asz ta los, vil lany sze re lô,
kô mû ves), va la mint er dé sze ti, kis gép ke ze lôi szak ké pe sí tés sel bí ró
mun ka nél kü li ek je lent ke zé sét, akik vál lal nák a fog la koz ta tást.
Kér jük, ez ügy ben a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. Er zsé bet u-i te lep -
he lyén Gál At ti la ügy in té zôt ke res sék!
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A HELYI ADÓKRÓL
a települési szilárd 

hulladék begyûjtésének
változásairól

TÁJÉKOZTATÓ
á jé koz ta tom az adó zó kat, hogy az I. fél évi kom mu ná lis adót, gép jár mû
súly adót és épít mé nya dót, va la mint a me zô ôri já ru lé kot már ci us

16-ig kell meg fi zet ni. A 2016. évi be fi ze té si csek ke ket feb ru ár ban küld jük
ki Önök nek. Ha va la ki nem kap ja meg eze ket már ci us 5-ig, ké rem, je lez ze azt
a Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port já nál!
Az aláb bi ak ban az egyes adó ne mek rôl, azok mér té ké rôl sze ret nék össze fog-
la ló tá jé koz ta tást ad ni: 

KOM MU NÁ LIS ADÓ 
A kom mu ná lis adó mér té ke vá ro sunk ban vál to zat lan. Bel te rü le ti la kás, te lek
után 17.000 Ft/év össze get kell fi zet ni. Kül te rü le ten: csak épít mény után kell
fi zet ni 15.000 Ft/év össze get. 

GÉP JÁR MÛ ADÓ
Gép jár mû adó ese té ben az adó mér té ke:
• gyár tá si évé ben és az azt kö ve tô 3 nap tá ri év ben 345 Ft/ki lo watt
• gyár tá si évet kö ve tô 4-7 nap tá ri ében 300 Ft/ki lo watt,
• gyár tá si évet kö ve tô 8-11 nap tá ri év ben 230 Ft/ki lo watt
• gyár tá si évet kö ve tô 12-15 nap tá ri év ben 185 Ft/ki lo watt
• gyár tá si évet kö ve tô 16. nap tá ri év ben és az azt kö ve tô nap tá ri évek ben

140 Ft/ki lo watt.
a) Lég ru gós vagy az zal egyen ér té kû ru gó zá si rend sze rû te her gép jár mû, 

nyer ges-von ta tó, au tó busz ese tén 850 Ft,
b) az a) alá nem tar to zó te her gép jár mû, nyer ges-von ta tó, au tó busz ese tén 1380 Ft.

ÉPÍT MÉ NYA DÓ
Az épít mé nya dó ra a kö vet ke zô sza bá lyok vo nat koz nak:
„(1) Az adó éves mér té ke 0-34 m2 hasz nos alap te rü let ese tén 17.000 Ft.
(2) Az adó éves mér té ke 34 m2-ig 17.000 Ft, és min den meg kez dett m2 után
35-3000 m2 kö zöt ti hasz nos alap te rü let ese tén 500 Ft/m2.
(3) Az adó éves mér té ke 3000 m2-ig 1.499.500 Ft, és min den meg kez dett m2

után 3001-6000 m2 kö zöt ti hasz nos alap te rü let ese tén 300 Ft/m2.
(4) Az adó éves mér té ke 6000 m2-ig 2.399.200 Ft, és a 6001 m2 fel et ti hasz -
nos alap te rü let fel ett min den meg kez dett m2 után 0 Ft/m2.”

ME ZÔ ÔRI JÁ RU LÉK
Ezen adó mér té ke: min den meg kez dett hek tár után 1461 Ft/ha/év. Kü lön fel -
hí vom a fi gyel mü ket ar ra, hogy a me zô ôri já ru lé kot to vább ra is az OTP
11742238-15392103-00930000 szá mú me zô ôri já ru lék szám lá ra kell tel -
je sí te ni. Amennyi ben a tu laj don ban vál to zás tör tént, azt a vál to zást kö ve tô
15 na pon be lül be kell je len te ni. 

IPA RÛ ZÉ SI ADÓ 
Ipa rû zé si adó mér té ke az adó alap 2%. Ezen adó nem nek a be val lá si és be fi ze -
té si ha tár ide je 2015-re: 2016. má jus 30. 

TA LAJ TER HE LÉ SI DÍJ
Ta laj ter he lé si díj be val lá si ha tár ide je már ci us 31., össze ge 1200 Ft/m3

IDE GEN FOR GAL MI ADÓ 
Az ide gen for gal mi adó mér té ke vá ro sunk ban ven dég éj sza kán ként 300 Ft.
Ezt az adót a ven dég éj sza kát kö ve tô hó 15-éig kell meg fi zet ni.

PÁR LAT ADÓ JEGY 
A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i -
ról szó ló 2003. évi CXXVII. tv. ma gán fô zés re vo nat ko zó sza bá lyai 2016. ja-
nu ár 1-jé vel je len tô sen mó do sul tak. Új don sá ga a pár lat adó jegy be ve ze té se.
Pár lat adó je gyet csak az a ma gán fô zô igé nyel het, aki a desz til lá ló-be ren de zés
meg szer zé sét a tu laj don szer zés tôl szá mí tott 15 na pon be lül elô ze te sen be je -
len tet te a la kó he lye sze rin ti ön kor mány za ti adó ha tó ság ré szé re, amely a
beje len tés rôl a tel je sí tést kö ve tô hó nap 15. nap já ig ér te sí ti az il le té kes adó-
és vám igaz ga tó sá got. Aki már 2016. ja nu ár 1. elôtt re giszt rál ta (be je len tet te)
a desz til lá ló-be ren de zé sét az ön kor mány za ti adó ha tó ság nál, an nak a pro -
cesszust nem kell meg is mé tel nie. 
A pár lat adó jegy 1000 Ft, me lyet ja nu ár 31-ig kell meg fi zet ni.

Az egyes adó ne mek kel kap cso la tos to váb bi kér dé se ik kel ké rem, for dul ja nak
bi za lom mal a Pol gár mes te ri Hi va tal Adó cso port já hoz!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2

Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. 2016-ban több
je len tôs vál to zást kí ván be ve zet ni a te le -

pü lé si szi lárd hul la dék be gyûj té sé vel kap cso la -
to san. Egyik leg fon to sabb vál to zás a kom mu -
ná lis hul la dék el szál lí tá sá val kap cso la tos:

• A kft. be ve ze ti az úgy ne ve zett mat ri cás rend -
szert. En nek lé nye ge, hogy min den szer zô dött,
a szol gál ta tást igény be ve vô in gat lan hasz ná ló
kap a hul la dék gyûj tô edény re egy azo no sí tó
cím két. Ezen cím ke meg szer zé sé nek fel té te le a
kft.-vel kö tött – a hul la dék-gaz dál ko dá si szol -
gál ta tás ról szó ló – ér vé nyes szer zô dés meg lé te.
A szer zô dés ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy az
in gat lan hasz ná ló tör vé nyi kö te le zett sé gé nél
fog va ki fi ze ti a szol gál ta tás dí ját. Nem kap nak
azo no sí tó cím két azon in gat lan hasz ná lók, akik
nem ve szik igény be a szol gál ta tást, az az nem
ren del kez nek sem mi lyen szer zô dés sel, il let ve
akik a nem fi ze tés mi att ugyan ilyen be so ro lás
alá es nek.

• A má sik vál to zás, hogy a mat ri cás rend szer
be ve ze té sé vel egyút tal azt is el len ôriz ni fog ják,
hogy a be je len tett és a ki he lye zett edény mé -
re te azo nos-e. Amennyi ben a két adat kö zött
el té rés mu tat ko zik, ak kor az in gat lan hasz ná ló -
nak a szer zô dést he lyes bí te nie kell, hogy a
szol gál ta tást is mé tel ten igény be tud ja ven ni.

Kö vet ke zés kép pen a rend szer be ve ze té se után
azon in gat la nok ból, ahol a ki he lye zett edé nyen
nincs azo no sí tó, vagy az edény nem a szer zô -
dés nek meg fe le lô mé re tû, a kft. a hul la dé kot
nem szál lít ja el.

A vár ha tó prob lé mák meg elô zé se ér de ké ben a
kft. ké ri a la kos sá got, hogy mind a hi ány zó
szer zô dé sek meg kö té se ér de ké ben, mind az
eset le ges ûr mé re ti prob lé mák meg ol dá sa vé -
gett ke res se fel a Ger je-For rás Nonp ro fit Kft.
ügy fél szol gá la tát.

Akik nek díj tar to zá suk len ne, kér jük, hogy az
azo no sí tók ki adá sá ig ren dez zék tar to zá su kat,
ugyan is ha nem tel je sí tik fi ze té si kö te le zett sé -
gü ket, tô lük ezt kö ve tô en nem áll mó dunk ban
a hul la dé kot el szál lí ta ni. 

A kft. tör vé nyi kö te le zett sé ge, hogy az adós-
lis tát át ad ja a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal nak
(NAV) be haj tás cél já ból. A NAV vég re haj tá si
úton sze di be a tar to zás össze gét. Ilyen kor mi -
ni má li san még plusz 5000 Ft vég re haj tá si költ -
ség is ter he li a hát ra lé kos ügy fe let.

A rend szer be ve ze té sé vel az a cé lunk, hogy min -
den pi lisi la kos annyi hul la dék után fi zes sen,
amennyit ter mel, ugyan ak kor min den ki fi zes sen
is, aki a hul la dé kát el sze ret né szál lít tat ni.

PAPP LÁSZLÓ 2
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Le he tô sé get kap tunk az ön kor mány zat tól, hogy
a kül te rü le tet érin tô fej lesz té sek ben ja vas la tot
te gyünk, sür gôs sé gi sor rend ben.

JA VAS LA TA INK A KÖ VET KE ZÔK:

1) A Ró zsács ka dû lô mély sze gény ség ben élô la ko sa i nak
elekt ro mos há ló zat ki épí té se, mi vel itt több csa lád él áram -
szol gál ta tás nél kül. Ez a hely zet tart ha tat lan. Több szö ri
be ad vány ra sem re a gál tak (el lett na pol va).
Fon tos még az itt élôk szo ci ál is hely ze té nek fel mé ré se, fo -
lya ma tos el len ôr zé se, se gí té se, te kin tet tel az ott élô gyer me -
kek re.

2) A kül te rü let idôs, be teg la kó i nak szem élyes gon dos ko dást
nyúj tó szo ci ál is se gít ség. Or vos hoz, hi va ta los ügyek ren de -
zé sé hez, hét köz na pi prob lé má ik meg ol dá sá hoz. Gép jár mû
be szer zé se, mely se gí te ne gyer me ke ink óvo dá ba, is ko lá ba
va ló be ju tá sá ban is.

3) A köz vi lá gí tás to váb bi fej lesz té se azo kon a kül te rü le te ken,
ahol ez el ma radt (en nek a rész le te zé sét az ön kor mány zat
fe lé meg tet tük).

4) Kö zu tak ne gyed éven kén ti el len ôr zé se, szük ség sze rin ti glé -
de re zé se, az esô víz el ve ze té sé nek meg ol dá sa. A költ ség ve -
tés ben er re a cél ra szánt összeg bôl, a fel mé rés után, a sû -
rûb ben la kott te rü le te ken a meg be szélt szi lárd bur ko la tú
utak ki épí té se, le he tô sé gek sze rint. 

5) A bel te rü let hez leg kö ze lebb ál ló kül te rü le tek nél a rész le ges
bel te rü let be vo nás ter ve ze tét el kez de ni.

6) Pi lis kör nye zet vé del mi prog ram já nak be tar tá sa. A kül te rü-
 le tek szé pí té se. Me zô gaz da sá gá nak nö ve lé se a kor mány
me zô gaz da sá gi prog ram já nak ré vén.

TÁJÉKOZTATÓ A KÜLTERÜLETI LAKOSOKNAK

A zártkerti ingatlanokról

7) A kül te rü le ten élet vi tel sze rû en tar tóz ko dó la ko sok szám -
sze rû fel mé ré se az ál la mi fi nan szí ro zás mi att (kvó ta), és
be je lent ke zé se.

8) Az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vô zárt ker ti in gat la nok
ér té ke sí té se, bér be a dá sa, a kör nye zet vé del mi szem pon tok
mi att is. A ta nya prog ram elô se gí té se ér de ké ben.

9) Az ut ca név táb lák ki he lye zé se, hely raj zi szám fel tün te té se,
ka taszt ró fa vé de lem, rend ôr ség, men tôk, tû zol tó ság pon tos
tá jé koz ta tá sa mi att. Ez élet men tés szem pont já ból na gyon
fon tos, el en ged he tet len.

10) Vissza tér ve az idôs, be teg em be rek re, jel zô rend szer ki épí -
té se (ko ráb ban ez már mû kö dött). A gyors se gít ség és be-
 a vat ko zás ér de ké ben.

Tá jé koz tat juk to váb bá a Tisz telt La ko so kat a zárt ker ti in gat la -
nok in gye nes át mi nô sí té sé rôl, il let ve mû ve lé si ág meg szün te -
té sé rôl, amely 2016. de cem ber 31-ig ad le he tô sé get a ren de -
zés re. Lé nye ge a tör vény nek az azon na li el adás le he tô sé ge
(nem kell hó na po kat vár ni, ki füg gesz te ni az ön kor mány zat -
ban, a mû ve lé si kö te le zett ség is meg szû nik).

For rás: 67/2015 FM ren de let. http.//egy az egy ben.com/ 

JA VA SOL JUK: A föl hi va tal nál tá jé ko zód ja nak, és él je nek az
in gye nes le he tôs ség gel!
A Kül te rü le ti Mun ka cso port te le fon szá ma meg vál to zott:
06/20 665-2675

Pi lis, 2016. feb ru ár 1.
Ma ra dunk tisz te let tel:

KÜL TE RÜ LE TI MUN KA CSO PORT TAG JAI

„A cikket az író kérésére teljes terjedelmében, 
tartalmi változtatás nélkül közöljük.” (szerk.)

z in gat lan-nyil ván tar tás ról szó ló 1997. évi CXLI. tör vény (Inytv.).
– 2015. má jus 2-án ha tály ba lé pett – 89/A. § (1)-(2) be kez -

dé sei alap ján a tu laj do nos – mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint – 2016. de cem ber 31-ig kér he ti az in gat lan-nyil ván-
tar tás ban zárt kert ként nyil ván tar tott in gat la na (a to váb bi ak ban:
zárt ker ti in gat lan) mû ve lé si ágá nak mû ve lés alól ki vett te rü let ként
tör té nô át ve ze té sét.

A Ma gyar Köz löny 162. szá má ban, 2015. ok tó ber 30-án ki hir -
de tés re ke rült az egyes föld ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do -
sí tá sá ról szó ló 67/2015. (X. 30.) FM-ren de let (FM-ren de let),
amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM-ren de let (Inyvhr.) zárt ker ti
sza bá lyo zá sát érin tô ren del ke zé se it tar tal maz za. Az FM-ren de let
a ki hir de té sét kö ve tô 31. na pon, az az 2015. no vem ber 30-án
lé pett ha tály ba. 

Az Inyvhr. új 47/A. al cí me (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tar tal maz za a
zárt ker ti in gat la nok mû ve lé si ágá nak át ve ze té sé re vo nat ko zó kü lö -
nös sza bá lyo kat. Ezen ren del ke zé sek pon to san meg ha tá roz zák
azo kat az ese te ket, ami kor a zárt ker ti in gat lan mû ve lé si ágá nak
mû ve lés alól ki vett te rü let ként tör té nô át ve ze té se, vagy is az in gat -
lan ada ta i nak meg vál toz ta tá sa le het sé ges. A zárt ker ti in gat lan mû -
ve lés aló li ki vo ná sá ra irá nyu ló el já rás díj men tes, a so ron kí vü li
el já rá sért azon ban in gat la non ként 10.000 fo rint dí jat kell fi zet ni.

A ké rel met – egy kü lön er re az el já rás ra rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon – a tu laj do nos(tár sak)nak (vagy a meg ha tal ma -
zott nak) az in gat lan fek vé se sze rint il le té kes já rá si hi va tal nál kell
be nyúj ta nia. A for ma nyom tat vány le tölt he tô a www.fold hi va tal.hu
(nyom tat vá nyok me nü pont ból) „A zárt ker ti mû ve lés alól ki vont
te rü let ként tör té nô fel tün te tés irán ti ké re lem” cí men, va la mint a
Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um hon lap já ról is.

A ké re lem mel lé az in gat lan ada ta i nak meg vál toz ta tá sá hoz
egyéb oki ra tot csa tol ni nem kell. (Ki vé ve, ha a tu laj do nos
he lyett meg ha tal ma zott jár el, ak kor a meg ha tal ma zás be nyúj tá sa
szük sé ges.) A kö zös tu laj don ban ál ló zárt ker ti in gat lan ese tén a
tu laj do nos társ ál tal be nyúj tott ké re lem hez csa tol ni kell a töb bi
tu laj do nos társ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát, amely nem mi nô sül be -
jegy zés alap já ul szol gá ló oki rat nak, így nem kell ügy véd ál tal el len -
jegy zett vagy köz jegy zô ál tal ké szí tett oki rat ba fog lal ni.

A zárt ker ti in gat lan mû ve lés aló li ki vo ná sá ra irá nyu ló el -
já rás nem men te sí ti a tu laj do nost a zárt ker ti in gat la non
fenn ál ló épít mény in gat lan-nyil ván tar tá si fel tün te té sé hez
szük sé ges más ha tó sá gi en ged élyek be szer zé sé nek kö te -
le zett sé ge alól.

(for rás: http://www.fold hi va tal.hu/con tent/vi ew/251/1/)

A
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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.

Ku ru csai Mi lán ve zet te Me gye I. osz tá -
lyú fel nôtt csa pa tunk ren ge teg edzô -

mér kô zés sel igye ke zett meg ala poz ni a ta va-
szi sze zon ban va ló ered mé nyes sze rep lést.
Klu bunk el sô szá mú csa pa ta fel kész ülé se
so rán olyan ní vós el len fe lek kel ta lál ko zott,
mint az FTC U19, a Kecs ke mé ti TSE U19-
es és fel nôtt csa pa ta, va la mint a Bács-Kis -
kun me gyei el sô he lye zett Kis kun fé legy há -
za fel nôtt egy üt te se, a Va sas U19, il let ve
az NB III-as Ti sza kécs ke csa pa ta. Az edzô -
mér kô zé sek ki vá ló le he tô sé get nyúj tot tak
az újon nan ér ke zô já té ko sok ké pes sé ge i -
nek fel mé ré sé re, be il lesz ke dé sük re és az
össze tar tó csa pat lég kör ki ala kí tá sá ra. 

Má so dik szá mú fel nôtt csa pa tunk szin -
tén nagy in ten zi tás sal ké szül, hogy el ér je
ôs szel meg fo gal ma zott cél ja it, a leg jobb

A PILSI LABDARÚGÓ KLUB FELNÔTT CSAPATAINAK MÉRKÔZÉSEI
2015-2016 tavaszi szezon

Csapat Dátum Nap Kezdés Hazai – Vendég
FN 1 02. 28. vasárnap 14:00 CSO-KI Sport – Pilisi LK-Legenda
FN 2 02. 28. vasárnap 14:00 Bugyi SE – Pilisi LK II.
FN 1 03. 05. szombat 14:30 Vecsési FC – Pilisi LK-Legenda
FN 2 03. 06. vasárnap 14:30 Pilisi LK II. – Péteri KSK
FN 2 03. 13. vasárnap 14:30 Tápiógyörgye KSK – Pilisi LK II.
FN 1 03. 13. vasárnap 14:30 Pilisi LK-Legenda – Taksony SE
FN 2 03. 19. szombat 15:00 Pilisi LK II. – Tápiószele SE
FN 1 03. 20. vasárnap 15:00 Pilisi LK-Legenda – Üllô SE
FN 2 03. 26. szombat 15:00 Sülysáp KSK – Pilisi LK II.
FN 1 03. 26. szombat 15:00 Törökbálinti TC – Pilisi LK-Legenda
FN 2 04. 03. vasárnap 15:30 Újlengyel DSE – Pilisi LK II.
FN 1 04. 03. vasárnap 15:30 Pilisi LK-Legenda – Dabas-Gyón FC
PMK 04. 06. szerda 16:30 Tápiógyörgye KSK – Pilisi LK-Legenda
FN 2 04. 09. szombat 15:30 Pilisi LK II. – TápiószecsŒ FC
FN 1 04. 10. vasárnap 15:30 Viadukt SE-Biatorbágy – Pilisi LK-Legenda
FN 2 04. 16. szombat 16:00 Törteli KSK – Pilisi LK II.
FN 1 04. 17. vasárnap 16:00 Pilisi LK-Legenda – Nagykôrösi Kinizsi FC
FN 2 04. 24. vasárnap 16:00 Pilisi LK II. – Újhartyán ISE
FN 1 04. 24. vasárnap 16:00 Veresegyház VSK – Pilisi LK-Legenda
FN 2 04. 30. szombat 16:30 KID FC-Abony – Pilisi LK II.
FN 1 04. 30. szombat 16:30 Pilisi LK-Legenda – Tura VSK
FN 2 05. 07. szombat 16:30 Pilisi LK II. – Örkény SE
FN 1 05. 08. vasárnap 16:30 GödöllŒi SK – Pilisi LK-Legenda
FN 2 05. 15. vasárnap 16:30 SURBER LKSE – Pilisi LK II.
FN 1 05. 15. vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda – Maglódi TC
FN 2 05. 22. vasárnap 17:00 Pilisi LK II. – Albertirsa SE
FN 1 05. 21. szombat 17:00 Halásztelek FC – Pilisi LK-Legenda
FN 2 05. 28. szombat 17:00 Tápióság KSK – Pilisi LK II.
FN 1 05. 29. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda – Tököl VSK
FN 2 06. 05. vasárnap 15:00 Pilisi LK II. – Aranyszarvas
FN 1 06. 05. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda – Nagykáta SE

nyolc kö zé ju tást. Edzô part ne re ik kö zül az
el sô mér kô zé sü ket az Ócsa SE egy üt te se
el len ját szot ták, ahol si ke rült gyôz ni ük,
csa kúgy, mint a Me gye III-as Ka kucs el len.
A baj no ki raj tig ta lál koz nak még a Mo nor
és a Ceg léd U19-es, va la mint a Ceg léd ber -
cel fel nôtt csa pa tá val. A Len gyel Ár pád ve -
zet te csa pat ko moly, ki tar tó mun ká val in dul
ne ki szur ko ló ink szá má ra már jól is mert
já té kos ke ret tel a feb ru ár vé gén kez dô dô
ta va szi sze zon nak.

Ifis tá ink fel nôtt csa pa ta ink hoz ha son ló an
már ja nu ár el sô he té ben meg kezd ték a
fel kész ülést. Ez alatt ren ge teg na gyi ra mú
edzést ve zé nyelt Mik lós vá ri Já nos. Edzô -
mér kô zé se i ket olyan NB-s szin tû csa pa tok
el len ját szot ták, mint a Da bas U19, a Ceg -
léd U17 és a Mo nor U19. 

Ser dü lô ko rú já té ko sa ink a fel kész ülés
ele jén két te rem tor nán vet tek részt. Gö döl -
lôn csak az elô ke lô Nyí regy há za tud ta meg -
aka dá lyoz ni, hogy gyôz tes ként tér je nek ha -
za, Ceg lé den pe dig NB-s szin tû csa pa tok
kö zött sze re pel het tek. A ma rok nyi szá mú
já té kos Bál int Csa ba ve ze té sé vel fo lya ma -
to san igyek szik a leg jobb ered mé nyek el -
éré sé re.

Nôi csa pa tunk feb ru ár vé gén két te rem -
tor nán va ló rész vé tel lel han go ló dik a ta va -
szi sze zon ra.

A té li hi deg ben után pót lás ko rú já té ko sa -
ink vá ro sunk is ko lá já nak tor na ter mé ben
kap tak le he tô sé get a fo ci ra. A gye re kek
szá má ra ez az idô szak a te rem tor nák ról
szól. Az el múlt évek hez ha son ló an több
kor osz tály is sze re pelt a Tö rök szent mik ló -
son meg ren de zett tor nán, a nagy múlt ra
vissza te kin tô gö döl lôi fe dett mû fü ves tor -
nán, va la mint Da bas és Ceg léd ha son ló
ren dez vé nye in is. A ko ráb bi évek tôl el té rô -
en idén té len is ren dez tek Bo zsik-tor nát az
U11-es és U13-as kor osz tá lyok szá má ra,
ezút tal Gyöm rôn.

Ezú ton is sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
tá mo ga tó ink nak a TAO-s pá lyá za tunk hoz és
után pót lás kor osz tá lyú csa pa ta ink mû kö dé -
sét és fej lô dé sét szol gá ló se gít sé gü kért! 

Fel hív juk ked ves szur ko ló ink fi gyel -
mét, hogy az idei el sô két fel nôtt
mér kô zést ide gen ben játszuk, a
kö vet ke zô idô pon tok ban:

Feb ru ár 28., va sár nap, 14:00 
CSO-KI Sport - Pi li si LK I.

Feb ru ár 28., va sár nap, 14:00 
Bu gyi SE - Pi li si LK II.

Ta lál ko zunk a pá lyán!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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Ja nu ár 7-én tar tot tuk az „Ol vass ve lünk!” ve tél ke dô 3. for du -
ló ját. A for du lót a DD csa pat nyer te. Tag jai: Du dás Bi an ka és
Deb re Má ria. Gra tu lá lunk a nyer te sek nek!

Ja nu ár 23-án a Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból Ta ka ró Mi -
hály iro da lom tör té nész a „Ma gyar kul tú ra teg nap, ma, hol nap”
cí mû elô adá sát néz het tük meg a kö zös sé gi ház ban. A Ma gyar
Kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu ár 22-én, an nak
em lé ké re, hogy Köl csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon tisz táz -
ta le Cse kén a „Him nusz” ké zi ra tát. A Ma gyar Kul tú ra Nap já ról
va ló meg em lé ke zés gon do la tát if jabb Fa sang Ár pád zon go ra mû -
vész ve tet te fel 1985-ben: „Ez a nap an nak tu da to sí tá sá ra is al -
kal mas, hogy az eze ré ves örök ség bôl me rít he tünk, és van mi re
büsz ké nek len nünk, hi szen ez a nem zet so kat adott Eu ró pa, a
vi lág kul tú rá já nak. Ez az örök ség tar tást ad, ez zel gaz dál kod ni
le het, va la mint se gít het a mai gon dok meg ol dá sá ban is”, ír ta a
kez de mé nye zô. 1989 óta a ma gyar ság ide ha za, a ha tá ron túl és
szer te a vi lág ban meg em lé ke zik ezen a na pon a ma gyar kul tú -
ra ér té ke i rôl. Így te szünk mi is, hi szen év rôl év re mû so rok kal,
prog ra mok kal idéz zük fel a ma gyar kul tú ra fon tos sá gát. Az idei
év elô adó ja Ta ka ró Mi hály iro da lom tör té nész is az éle tét és
egész mun kás sá gát a ma gyar kul tú ra ter jesz té sé re, ta ní tá sá ra

A Kármán József Városi Könyvtár
és Közösségi Ház januári hírei

tet te fel, ame lyért 2014-ben Ma gyar Ér dem rend Lo vag ke reszt je
(pol gá ri ta go zat) ki tün te tést ve he tett át. Kö szön jük Ta ka ró
Mi hály úr nak ezt a re mek elô adást!

Feb ru ár 5-én tar tot tuk az „Ol vass ve lünk!” ve tél ke dô 4. for du -
ló ját. A for du ló gyôz te se a Könyv mo lyok csa pat lett. Tag jai:
Mor vai Eni kô, La ka tos Bog lár ka, Csa já gi La u ra. Min den csa pat
na gyon ügye sen sze re pelt. Gra tu lá lunk a gyôz te sek nek!

Már az elô zô Hír nök ben be szá mol tunk ar ról, hogy me ga la kul
a Te le pü lé si Ér ték tár Bi zott ság. A bi zott ság fel ada ta, hogy a te -
le pü lés te rü le tén fel lel he tô ér té ke ink ada ta it össze gyûjt se, és
kez de mé nyez ze a te le pü lé si vagy me gyei ér ték tár ba tör té nô
fel vé te lét. Kér jük a la kos sá got, hogy öt le te ik kel, ja vas la ta ik kal
se gít sék mun kán kat. A ja vas la to kat le ad hat ják a könyv tár ban,
va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal ban. A ja vas lat hoz szük sé ges
nyom tat vány meg ta lál ha tó a könyv tár ban, a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban, va la mint le tölt he tô az in téz mé nyek hon lap ja i ról.

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

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

Iz gal ma san és öröm mel in dult az év a gye re kek szá -
má ra, hi szen le e sett az el sô hó. Ezt a le he tô sé get
ki hasz nál va meg ta pasz tal hat ták a hó, a víz, a jég,
az ol va dás, a fa gyás stb. tu laj don sá ga it, me lyek kap -
cso lód nak a pe da gó gi ai prog ra munk ba be épü lô kom -
pe ten cia el vû óvo dai ne ve lés víz-mo dul já hoz.

z is ko la é rett sé gi vizs gá la to kat a Pest Me gyei Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat Mo no ri Tag in téz mé nye vég zi. A vizs gá lat el vég zé sé re

feb ru ár-már ci us hó na pok ban ke rül sor.
2016. ja nu ár 25-én a Já té kor szág Óvo da tor na ter mé ben, az is ko -

lá ba ké szü lô gye re kek szü le i nek le he tô sé gük adó dott, hogy meg-
is mer jék a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la kí nál ta le he tô sé ge ket.
Az is ko la ve ze tô sé ge rö vid tá jé koz ta tást adott az in téz mény rôl, és
vá la szolt a fel me rü lô kér dé sek re.

Az óvo dai far san gi mu lat ság ra ja nu ár 29-én ke rült sor, ame lyet
mind há rom óvo dánk ban sa ját ha gyo má nya ink nak meg fe le lô en szer -
vez tünk.

Feb ru ár 1-5. kö zött „Mac kó he tet”, va la mint en nek ke re tén be lül
„Mac kó-ki ál lí tást” szer vez tünk óvo dánk tor na ter mé ben. A ki ál lí tás ra

min den szü lôt és hoz zá tar to zót szí ve sen fo gad tunk. Feb ru ár 9-én,
ha gyo má nya ink hoz hû en, Ki sze báb ége té sé vel el ker get tük a te let.

Feb ru ár 13-án a Já té kor szág Óvo da ala pít vá nya i nak (Bol dog Gyer -
mek kor; Nap su gár; Szi vár vány) tá mo ga tá sá ra bált szer vez tünk a
szü lôk kel együtt mû köd ve. Ezú ton sze ret nénk meg kö szön ni a szpon -
zo rok és a szü lôk tom bo la-fe la ján lá sa it. 

Feb ru ár 15-e és 19-e kö zött „Egész sé ge sen élj!” té ma he tet szer -
vez tünk. En nek ke re tén be lül el lá to gat tunk az Egész ség ház ba, a
gyógy szer tár ba és a Zöld ség- és gyü mölcs bolt ba. A gye re kek kel
együtt zöld ség- és gyü mölcs sa lá tát ké szí tet tünk, moz gás ra in vi tál tuk
a szü lô ket is.

A Gé zen gúz egy üt tes „Ta vasz vá ró” cí mû mû so rá val feb ru ár 23-án
szó ra koz tat ta gye re ke ket.

A szü lôk ed di gi se gít sé gét meg kö szön ve is mét kér jük, 
hogy az adó juk 1%-val tá mo gas sák óvo dánk ala pít vá nya it!

18685671-1-13 „Bol dog Gyer mek kor” 
(Hét szín vi lág szék he lyó vo da ala pít vá nya)

18681639-1-13 „Szi vár vány” 
(Gesz te nyés kert ta gó vo da ala pít vá nya)

18681347-1-13 „Nap su gár” 
(Me se rét ta gó vo da ala pít vá nya)

NAGY NÉ SZTYEH LIK AN NA 2 óvo da pe da gó gus

ÓVODAI HÍREK
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Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tô In té zet
2016. ja nu ár 30-án tar tot ta Bu da pes ten
a 2015. évi Öko is ko la és az Örö kös Öko -
is ko la cí mek ok le vé lá ta dó ün nep sé gét. 

z Öko is ko la cí met 2005-ben hoz ta lét re
hi va ta lo san az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
ame lyet 2011-ben az Örö kös Öko is ko la cím
kö ve tett. A 2015. évi ok le vé lá ta dót az Ok ta -
tás ku ta tó és Fej lesz tô In té zet mel lett az Em -
be ri Erô for rá sok Mi nisz té ri u ma, a Föld mû-
ve lé sü gyi Mi nisz té ri um és a Sváj ci-Ma gyar
Együtt mû kö dé si Prog ram tá mo gat ta.

Az Öko is ko la és az Örö kös Öko is ko la cím
azon ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek el is me -
ré se, me lyek in téz mé nyi ke re tek kö zött át -
gon dol tan, rend szer sze rû en és min den na pi
gya kor lat ként, ún. „egész in téz mé nyes”
meg kö ze lí tés ben fog lal koz nak a fenn tart ha -
tó ság ra ne ve lés sel: a kör nye ze ti és egész -
ség ne ve lés sel, a he lyi kö zös sé gek szá má ra
fon tos ha gyo má nyok ápo lá sá val, a kör nye -
zet tu da tos in téz mény mû köd te tés sel.

Az 2015-ös pá lyá za ti év ben 212 új is ko -
lá val bô vült az öko is ko lák szá ma. Az újon -
nan cí met nyert in téz mé nyek kép vi se lô i nek
Si pos Im re he lyet tes ál lam tit kár (EM MI) és
dr. Rácz And rás he lyet tes ál lam tit kár (FM)
ad ta át az ok le ve le ket. 

In téz mé nyünk bôl Herc zeg Bé lá né in téz -
mény ve ze tô-he lyet tes vet te át az Öko is ko la
cí met je len tô ok le ve let.

A pá lyá za ti fel té te lek nek azért tud tunk
meg fe lel ni, mert in téz mé nyünk ed dig is
nagy hang súlyt fek te tett a kör nye zet tu da tos
szem lé let ki ala kí tá sá ra. 

röm mel tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a
Pest me gyei Bí ró ság jó vá hagy ta és be je -

gyez te a „SZLO VI” Pi li si Evan gé li kus Egy ház
Ala pít ványt, így az ala pít vány ku ra tó ri u ma
meg kezd he ti mû kö dé sét. 

Az in du ló tô két – egy mil lió fo rin tot – egy pi -
li si há zas pár biz to sí tot ta, akik a ké sôb bi ek
so rán is tá mo gat ják az ala pít ványt.

Az ala pít vány cél ja, hogy ne héz kö rül mé -
nyek kö zött élô csa lá dok szor gal mas, jól ta -
nu ló, te het sé ges gyer me ke i nek anya gi tá mo -
ga tá sa a he te dik osz tály tól a kö zép fo kú és a
fel sô fo kú is ko lai kép zé sig biz to sí tott le gyen. 

A tá mo ga tás meg nyil vá nul hat is ko la kez dé -
si tá mo ga tás, esz kö zök, fel sze re lé sek, kü lö n-
ó rák, tá bo ro zás, utaz ta tás stb. for má já ban.

A gyer me kek ki emel ke dô ké pes sé ge meg -
nyil vá nul hat több te rü le ten (mû vé szet, sport,
ta nul má nyi ered mény stb.)

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma a tan árok ja vas -
la ta it mér le gel ve hoz za meg dön té sét a tá -
mo ga tott ta nu lók ról. Fel ada tuk a ta nul má nyi
ered mény, va la mint a ma ga tar tás, szor ga lom
fi gye lem mel kí sé ré se hosszabb tá von. 

A dön tés ho zó szer vet egy kü lön, há rom
sze mély bôl ál ló fel ügye lô bi zott ság el le nôr zi.

Le he tô ség van ar ra, hogy az ala pí tó kon kí -
vül más szerv, vál lal ko zó, ma gán sze mély is
se gít se az ala pít ványt cél jai el éré sé ben. 

Az ala pít vány pén zesz kö ze it a PÁT RIA
Ta ka rék szö vet ke zet pi li si fi ók ja ke ze li.
A szám la szám: 65100314-11402602

Tá mo ga tá su kat szí ve sen vesszük és meg -
kö szön jük a te het sé ges ta nu lók ne vé ben is! 

a ku ra tó ri um el nö ke: 
Föld vársz ki Mag dol na

a ku ra tó ri um tag jai: 
Jan sík Il di kó és Osz tós Györ gyi

FEL HÍ  VÁS
Se gít sük a te het sé ges he lyi gyer me ke ket!

TISZ TELT SZÜ LÔK, 
PI LI SI LA KO SOK!

A „SE GÍ TÜNK” és az „EP RES”, a Gu bá nyi Ká roly
Ál ta lá nos Is ko la ala pít vá nya i nak ku ra tó ri u mai
kö szö nik a 2015. év ben fe la ján lott ado má nyo -
kat, va la mint kö szön jük, hogy ránk gon dol tak a
2014. évi jö ve de lem adó-be val lás nál az zal, hogy
ala pít vá nya in kat je löl ték meg ked vez mé nye zett
szer ve zet nek.
Az ala pít vá nyok pénz for gal má ról a Hír nök cí mû
új ság ban meg je le nô köz hasz nú sá gi je len tés ben
ol vas hatnak majd rész le te sen. 

Kér jük, idén is tá mo gas sák 
ala pít vá nya in kat a 2015. évi jö ve de lem -

adó juk 1%-ának fe la ján lá sá val!

„SE GÍ TÜNK” 18676893-1-13
„EP RES” 18685183-1-13
Se gít sé gü ket tisz te let tel kö szön jük 

a ku ra tó ri u mok ne vé ben:
Ha nyecz Ani ta, az „EP RES” ala pít vány el nö ke és
Ma jor Pál né, a „SE GÍ TÜNK” ala pít vány el nö ke

Cé lunk a kör nye ze ti ne ve lés fo lya ma tá ban
a ta nu lók élet ve ze té si ké pes sé ge it, fe le lôs -
sé gér ze tét úgy fej lesz te ni, hogy a kör nye ze -
tük kel kap cso la tos né ze te ik a fenn tart ha tó
fej lô dést szol gál ják.

Sze ret nénk is ko lánk ban ta nít vá nya in kat
se gí te ni a kör nye zet tu da tos ál lam pol gár rá
vá lás ban. Ar ra tö rek szünk, hogy di ák ja ink
ne el szi ge telt is me re te ket sze rez ze nek, ha -
nem egy sé ges egész ként lás sák a ter mé -
sze tet, ben ne az em bert. Ér té kel jék, be csül -
jék meg, óv ják is ko lán kat, be ren de zé se it,
ud va rát. Fi gyel je nek az in téz mény ener gia-
és víz fel hasz ná lá sá ra, a tisz ta ság ra. Ôriz zék
is ko lánk ha gyo má nya it. 

A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos is ko la min -
den nap ja it át szö vi a kör nye zet tu da tos szem -
lé let.

Kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos pá lyá -
za to kon in du lunk. Be kap cso ló dunk a he lyi
kö zös sé gek kör nye zet vé del mi te vé keny sé -
gé be. Mun kánk so rán egy re szebb és zöl -
debb is ko lánk ud va ra. 

Is ko lánk ban több éve mû kö dik a Ma dár -
ba rát szak kör, aho va lel ke sen jár nak di ák ja -
ink, te vé keny sé gé be gyak ran be kap cso lód -

nak a szü lôk is. A ta nu lók meg is mer ked nek
a kör nye zet vé del mi prob lé mák kal és gya kor -
la ti is me re te i ket is bô ví tik, ami ket a min -
den na pi éle tük be is be épít het nek. 

A kör nye zet vé del mi je les na pok is nagy
hang súlyt kap nak is ko lánk min den nap ja i ban.

Az au tó men tes nap ra fel hí vást ké szí tünk,
és szem élyes pél da mu ta tás sal is erô sít jük
ezt a szem lé le tet a gye re kek ben, kap cso ló -
dunk az ön kor mány zat ál tal szer ve zett prog -
ra mok ba is.

A sze lek tív hul la dék-gyûj tést min den nap
gya ko rol hat ják ta nu ló ink, hi szen a pap írt,
ele met, va la mint a ku pa ko kat kü lön gyûjt -
jük. Éven te tar tunk na gyobb pap ír gyûj tést,
ami kor a gye re kek be hoz hat ják az ott ho ni
pap ír hul la dé kot.

A té li ma dá re te tést is szí vün kön vi sel jük,
a ma dár ba rát szak kö rös gye re kek pó tol ják
az el fo gyó mag va kat, kar ban tart ják a ma-
dá re te tô ket.

Az ál la tok vi lág nap já hoz kap cso lód ván
elô adá so kat tar tunk a ta nu lók nak, ál lat be -
mu ta tó kat szer ve zünk, va la mint a ta nó rá kon
ál la tok hoz kap cso ló dó fel ada to kat old hat -
nak meg a gye re kek, il let ve el lá to ga tunk az
Ál lat kert be.

„A ter mé szet va rá zsát ont ja bô ven.
A fû ben, a vi rág ban és a kô ben.
Ó nincs a föl dön oly si lány anyag,
Mely így vagy úgy ne szol gál ná ja vad,
De nincs oly jó, mely ben ne vol na vész,
Ha bal ga mód ra vé le vissza élsz!”

(Wil li am Sha kes pe a re)

Ö

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu
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m lé ke zünk a pi li si fi a tal ra. Ba ra nyi Fe -
renc köl tô jó ba rát já ra és a Sár kány Sá -

mu el Cser kész csa pat tag já ra, a bu da pes ti Ló -
nyai ut cai gim ná zi um ta nu ló já ra, akit ugyan
a bu da pes ti Fa so ri Evan gé li kus gim ná zi um -
ban sze ret tek vol na be írat ni, de an nak ak kor
nem volt kol lé gi u ma. Ta nul má nya it a X. ke -
rü le ti I. Lász ló Gim ná zi um ban (az elôtt Szent
Lász ló Gim ná zi um) foly tat ta. 1955. jú ni us 10-
én nyer te el az Ál ta lá nos Gim ná zi u mi Érett -
sé gi Bi zo nyít ványt. De ho gyan to vább?
Nagy bocs kay Vil mos, az ak ko ri egyik pi li si
lel kész egy al ka lom mal így szólt édes ap já -
hoz: „Ele mér Bá tyám! Men jen Gyu ri a te o ló -
gi á ra.” Így is tör tént, de az el sô te o ló gi ai sza -
kasz ha mar le zá rult. „Más fe lé vitt az út, hogy
egy év múl va Is ten vissza hív jon” * 

Köz be szólt a tör té ne lem: ki tört az 1956-
os for ra da lom. Fi a ta lok tár sas ágá ban szü le -
tett az öt let: „men jünk a könyv tár ba… és
szor tí roz zuk, do bál juk ki a kom mu nis ta

e héz fel ada tot kap tam a sors tól, Pi lis
vá ros pol gár mes te re ként bú csúz nom

kell a te le pü lé sünk el sô sza ba don vá lasz tott
pol gár mes te ré tôl.

Több éve is mer tem Dr. Il la nicz Györ gyöt,
Gyu ri bá csit. Ami ó ta pol gár mes ter let tem, az is -
me ret ség bôl mély, ôsz in te ba rát ság szö vô dött.

Azt mond ják, idô sebb kor ban az em ber
ne he zeb ben köt ba rát sá got… Gyu ri bá csi
ese té ben ez nem igaz. A 2014. évi vá lasz tá si
ered mé nyek meg is me ré sét kö ve tô en el sô -
ként ko po gott be hoz zám, tisz ta szív vel,
ôsz in te sze re tet tel gra tu lált és kí vánt ne kem
ki tar tó ered mé nyes mun kát. Idé zem: „Jó ke -
zek ben van az én szü lô vá ro som”. 

Az el múlt más fél év ben több ször volt sze -
ren csénk ta lál koz ni, min dig mo so lyog va, jó
ta ná csok kal, út mu ta tá sa i val, atyai ol tal ma i -
val, biz ta tó sza vak kal tá mo ga tott. Ün ne pi al -
kal ma kon, ne ves na po kon hív tuk egy mást
te le fo non, utol já ra de cem ber 24-én hí vott,
ün ne pi jó kí ván sá gai mel lett saj nos érez he tô
volt a bú csú zás, de fél tô, óvó sza vai mel lôl
nem ma radt el az út ra va ló… az atyai ol ta -
lom, a ked ves biz ta tás. 

Az aláb bi ak ban Si mó Gá bor né pol gár mes ter asszony nak 
a te me té sen el hang zott bú csú be szé dét ol vas hat ják.

Tisz telt Gyá szo ló Kö zön ség!
Min dannyi unk szá má ra em lé ke ze te sek

szó nok la tai. Szá mom ra ked ves em lék, ahogy
min dig a be szé dét kezd te: „Tisz telt Egy be -
gyûl tek, Ked ves Pi li si ek, Sze re tett Ba rá ta im!” 

A ve le foly ta tott fe lejt he tet len hosszú be -
szél ge té sek so kunk szá má ra örök em lé kek
ma rad nak. Szé les kö rû mû velt sé gé nek kö -
szön he tô en, a bo ta ni ká tól az or vos tu do má -
nyig, a hit tu do mány el mé lyült is me re té ig, a
ze nei és jo gi is me re tek tôl az ál lam igaz ga tá -
sig min dig volt mi rôl be szél ni. Aki kap cso -
lat ba ke rült ve le, ezt so ha nem fe lej ti el.

Ma gyar ság tu da ta, Is ten be ve tett ren dít he -
tet len hi te át se gí tet te ôt a mö göt tünk ma ra -
dó szá zad leg ke gyet le nebb idô sza kán, úgy,
hogy ge rin ce nem haj lott meg, ki tar tott el -
vei, hi te mel lett. Mind emel lett min dig, min -
den kö rül mé nyek kö zött Pi li si nek val lot ta
ma gát.

1990. ok tó ber 14-én Dr. Il la nicz György
lett Pi lis el sô sza ba don vá lasz tott pol gár mes -
te re. Eb ben a cik lus ban meg épült Pi li sen a
ve ze té kes víz, a Szé che nyi is ko la tor na ter me
és a szenny víz tisz tí tó te lep. De még sok más
ered ményt is fel le het ne so rol ni.

El hunyt 
Dr. Il la nicz György
2016. ja nu ár 30-án el ment kö zü lünk
Dr. Il la nicz György, Pi lis vá ros dísz -
pol gá ra, el sô sza ba don vá lasz tott pol -
gár mes te re, vá ro sunk tör té ne té nek
egyik je len tôs alak ja, köz ked velt sze -
mé lyi sé ge. Te me té sé re 2016. feb ru ár
5-én ke rült sor a pi li si Va sú ti te me tô -
ben. Gyu ri tól, Gyu ri bá csi tól a gyá -
szo ló csa lád, sze ret tei és ba rá tai mel -
lett Pi lis és az utol só éve i ben la kó he -
lyé ül szol gá ló Ceg léd vá ro sá nak la kói
bú csúz tak. 

A csu pa szív, je len tôs köz éle ti em bert,
a vi dám lelkı mu zsi kust és a hit nek
el kö te le zett „majd nem” lel készt az
evan gé li kus val lás sze rin ti szer tar tás
ke re té ben egy ko ri te o ló gus tár sai, hit -
bé li tár sai, ba rát ja, Ba ra nyi Fe renc
költô és Si mó Gá bor né, Pi lis vá ros
pol gár mes te re is mél tat ta.

Em lé ke elôtt két írás sal, a te me té sén
is el hang zott em lé kezô gon do la tok kal
sze ret nénk tisz te leg ni.

Drá ga Gyu ri bá csi, nyu godj bé ké ben!

Dr. Illanicz György (1937-2016)
Keveházi László emlékezô gondolatai
Aki re em lé kez nünk kell, Dr. Il la nicz György 79 évet és né hány na pot élt.
1937. ja nu ár 29-én szü le tett a bu da pes ti Ba ross ut cai kli ni kán, de szü lô-
 fa lu já nak min dig Pi list tar tot ta, és min den pi li si is így érez te, an nak
el len ére, hogy gyer mek ko rá ban, a II. vi lág há bo rú ban és utá na is Pes ten
és má sutt is hosszabb idôt töl tött. Dr. Il la nicz György szí vé ben és gon dol -
ko dá sá ban „pi li si” volt és em lé ke ink ben vég leg az is ma rad.

köny ve ket.” Így is tör tént. Az után pe dig –
szin tén ba rá ti kör ben – transz pa renst ké szí -
tett: „orosz ka to nák, men je tek ha za!” szö -
veg gel, mi köz ben az orosz tan kok ép pen
ott és ak kor Bu da pest re dü bö rög tek. 1957-
ben a rend ôr ség re ke rült. En nek ered mé -
nye: „je len le gi ma ga tar tá sa in do kolt tá te szi
az ál lan dó rend ôri el len ôr zést”. A leg na -
gyobb kér dés ez volt: ho gyan to vább?

1957. szep tem ber 1-jén kér te a te o ló gi á ra
va ló új ra fel vé te lét. De a rend ôri fel ügye let
is ma radt 1958. má jus 2-áig. 1960. már ci us
10-én a te o ló gi ai ka ri ülés kö zöl te, hogy
négy te o ló gust, köz tük ôt is el kell tá vo lí ta -
ni a te o ló gi á ról. „Ma is meg döb ben tô nek
tar tom…”, ír ja ezt Il la nicz György idé zett
köny vé ben. Kér te új ra fel vé te lét, de vá laszt
sem ka pott.

1960. au gusz tus 16-i hat állyal fel vet ték a
pi li si ta nács hoz pénz ügyi elô adói mun ka -
kör be, ami más szó val adó be sze dést je len -

tett. Me ga lá zó mun ka volt, de más út nem
adó dott. 1961-ben je lent ke zett az EL TE Ál -
lam- és Jog tu do má nyi Ka rá ra. Ide fel vet ték.
Az egye te met jó ered ménnyel vé gez te el.

Új fej le mény volt éle té ben, ami kor aján la tot
ka pott a csév ha rasz ti VB tit ká ri ál lá sá ra, amit
1965. már ci us 16-tól be is töl tött, de köz ben a
jo gi egye tem hall ga tó ja is volt. Szak dol go za -
tát 1966.ok tó ber 21-én véd te meg.

1967. ja nu ár 6-án a Pi li si Köz sé gi Ta nács
Vég re haj tó Bi zott sá ga tit ká ra lett meg bí zás -
sal. De 1967 már ci u sá ban „A Te o ló gia után
most a Ta nács tól is ki rúg tak” – ol vas suk
tô le. De a Mo no ri Já rá si Ta nács Pénz ügyi
Osz tá lyá ra még is fel vé telt nyert. Sôt: a Mo -
no ri Já rá si Ta nács Pénz ügyi Osz tá lyán jog -
ügyi fô e lô a dó lett. 1967. de cem ber 20-án
az EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Egye tem
dok to rá vá avat ták.

Köz ben 1967. áp ri lis 1-jén a bu da pes ti
De ák té ri evan gé li kus temp lom ban Is ten ál -

N
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Dr. Il la nicz György ér de me az olasz-ma -
gyar test vér vá ro si kap cso lat meg szü le té se,
lét re jöt te; ô ír ta alá az el sô es kü ok mányt,
majd éle te vé gé ig kí sér te, se gí tet te ezt a szép
kap cso la tot is. 

Em ber sé ges, sze re tet re mél tó sze mé lyi ség,
aki nek min den ki hez volt ked ves sza va,
na gyon sze ret ték a pol gár mes te ri hi va tal
dol go zói.

Pol gár mes ter ként töl tött évei után is rend -
sze re sen meg je lent a vá ros kü lön bö zô
ren dez vé nye in, ün ne pe ken, ki ál lí tá so kon.
A kas tély ban több ször fel lé pett a Jazz tri ó val,
és sok szor el hang zott a jól is mert mon dat:
„Kö vet kez zék né hány Jazz-Stan dard”. …

Egye di ze nei vi lá gá val min dig ma gá val ra -
gad ta a kö zön sé get, leg utóbb Pi lis vá ros sá
ava tá sá nak 10. év for du ló ján ját szot tak a
Tri ó val, még az ál ló fo ga dást kö ve tô en is
öröm ze nél tek. Gyu ri bá csi is mét át ad ta a
ze ne sze re te tét, el káp ráz tat ta a kö zön sé get,
él vez het tük lel kes elô adá sát.

Mi azon ban eze ken túl a „pi li si re” em lék -
szünk, mert szív vel-lé lek kel, min den tu dá sá -
val és te het sé gé vel, gon do la ta i val pi li si volt
és az is ma radt éle te utol só pil la na tá ig. Ezért
is te kin ti ôt Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta sa ját
ha lott já nak. 

Így bú csú zunk tô le, kö szön ve sze re te tét,
ön zet len mun ká ját – ér tünk. Most már an nak a
„Gaz dá já nak” ke zé be tesszük, aki re néz ve bol -
do gan val lot ta: „elég ne kem az Ô ke gyel me.”

Az istentisztelet lényege

dá sát kér te Cin kos Mar git tal kö ten dô há zas -
sá guk ra. Eb ben az idô szak ban Pi li sen a tsz
jog ta ná cso si ál lá sát is be töl töt te. Majd is mét
a Mo no ri Já rá si Hi va tal hoz ke rült já rá si
igaz ga tá si osz tály ve ze tôi mun ka kör rel,
majd mo no ri VB tit kár lett 1982-ben.

Eh hez csak egy meg jegy zés Gyu ri tól: „sem
édes apám, sem édes anyám, sem öcsém, sem
én nem vol tunk párt ta gok. És fe le sé gem csa -
lád já ban sem volt sen ki párt tag.”

1990. ok tó ber 14-ével dr. Il la nicz György
lett Pi lis el sô sza ba don vá lasz tott pol gár mes -
te re. Eb ben a cik lus ban meg épült Pi li sen a
ve ze té kes víz, a Szé che nyi is ko la tor na ter me
és a szenny víz tisz tí tó te lep. Sok más ered -
ményt is fel le het ne so rol ni.

Dr. Il la nicz György utol só éve it nyug dí -
jas ként Ceg lé den töl töt te dr. Hor váth Ág nes
tár sa ként. Fel so rol ha tat lan sok ige hir de té se,
szol gá la ta volt a kör nyé ken, ame lye ket
min dig bol do gan vég zett el.

Mi azon ban eze ken túl a „pi li si re” em lék -
szünk, mert szív vel-lé lek kel, min den tu dá -
sá val és te het sé gé vel, gon do la ta i val pi li si
volt és az is ma radt éle te utol só pil la na tá ig.
Ezért is te kin ti ôt Pi lis Vá ros Ön kor mány za -
ta sa ját ha lott já nak. 

Ezek kel a gon do la tok kal, em lé kek kel
bú csú zunk tô le, kö szön ve ön zet len mun -
ká ját – ér tünk, és most már an nak a „Gaz -
dá já nak” ke zé be tesszük le sor sát, aki re
néz ve bol do gan val lot ta: „elég ne kem az
Ô ke gyel me.” 

* (Dr. Il la nicz György: Kor-tan, avagy tör té -
ne lem hét köz na pok ban, Ceg léd, 2005)

in dig a gye re kek te szik fel a leg jobb
kér dé se ket. Így volt ez, mi kor az egyik

hit ta nos gyer mek kér dez te temp lom ba jö -
vet: Mi nek kell ide jön ni? Ez kö te le zô?
Én is el gon dol kod tam raj ta: mi ért já runk is -
ten tisz te let re? 
A vá lasz ben ne van a fel tá ma dás utá ni tör -
té net ben: „Az aj tók zár va vol tak, el jött Jé -

zus, meg állt a kö zé pen és így szólt hoz zá -

juk: Bé kes ség nék tek!” 19. vers.

Ott van is ten tisz te let, ahol Jé zus je len
van. Ilyen egy sze rû. Mi lyen cso dá la tos kö -
zös ség le he tett a ke reszt tra gé di á ja után!
Pe dig nin cse nek szép ru hák, or go na szó…
Csak EGY AKA RAT TAL vol tak együtt a ta nít -
vá nyok. Hi szem, hogy ezt mi is meg él het jük
temp lo ma ink ban, itt, Pi li sen. 
Nem kell te hát kérd ôre von nunk Ta mást,
aki hi ány zott? Nem szá mít mer re volt? Még
ha jót akart vol na, ak kor is azt kell ész re -
ven nünk: mi kor a fel tá madt Jé zus meg je -
lent, Ta más ép pen nem volt a töb bi ek kel.
El tu dod ezt kép zel ni? Mi lyen szo mo rú ság
tölt het te el, mi kor szá má ra is nyil ván va ló
lett, hogy a töb bi ek tény leg a Fel tá ma dot -
tal ta lál koz tak!? Hogy érez néd ma gad, ha
ez egy csa lád ta god dal len ne pon to san így
és csak te hi á nyoz nál.

Az tán ott van va ló sá gos is ten tisz te let, ahol
je len van az Úr Lel ke!
Nem azért van is ten tisz te let, hogy a lel kész
okos kod jon, ha nem hogy az Úr meg szó lít sa
a ta nít vá nyo kat. Mi kor van adás, és van vé -
tel is. Va la mi ha son lót ta pasz tal hat tak meg
a ta nít vá nyok, mi kor ki mon dat lan vá gyuk
tel je sült: kö zöt tünk van a Mes ter!

Ott van va ló sá gos is ten tisz te let, ahol az em -
be rek hi tet len bôl hí vôk ké lesz nek. Ha
csak ott len ne ál dás az is ten tisz te le ten, ahol
min den ki „szu per hí vô”, az év szá za dok so -
rán ke ve set szám lál nánk össze. Az Úr meg -
ad ja, hogy ta lán ép pen a kö vet ke zô is ten -
tisz te le ten meg szó lít egy hi tet len Ta mást.

Mert ahol az Úr Lel ke van, ott va ló sá gos
éle tek szü let nek új já. Jó pél da er re Ta más.
Fel is me ri, hogy Jé zus tény leg nincs a ha lot -
tak kö zött, és min den ad di gi ese mény új
ér tel met nyer. Per sze nem csak ez az egy
le he tô ség ta lál koz ni az Úr ral, hi szem, hogy
ada tik más al ka lom is. De va sár nap csak
ezért va gyunk temp lom ban! 
Fi a tal or vos nô óvo dás kis lá nyá val sé tál a

temp lom elôtt. Anya, itt la kik Is ten? A hí vô

édes anya ezt mond ta: az Úr is ten min den -

ütt és min dig je len van, de itt ren del.
Vá runk Té ged is sze re tet tel! 

MOR VA ÁKOS 2 ref. lel kész

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 tojás-
vadászat. A húsvét keresztény üzenete és örömhíre, majd a
gyerekekkel úrvacsorát veszünk szôlôlével és pászkával. Mindig
készítünk valami hazavihetôt, emlékezeteset az ünneppel kap-
csolatban, 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!

M
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meg hir de tett tú rá ra – reg gel 9 órá ra – 47 fô je lent meg. Az idô -
já rás-fe le lôs is ve lünk volt: gyö nyörû tisz ta reg gel, mí nusz 10

fok, iga zi tú rá zó és tü dô tisz tí tó idô.
A ter mé szet sze re tô csa pat 9 óra 30-kor el in dult, az el sô meg ál ló

az iker fe nyô nél volt, ahol e hely tör té ne té rôl be szél get tünk. 1722-
tôl a Be lez nay csa lád tu laj do na volt, itt épí tet te fel Be lez nay Sá mu -
el fia, Fe renc a va dász kas té lyát 1840-ben. A szét hul ló ban le vô Be -
lez nay-bi ro da lom ból 1882-ben Gu bá nyi Mi hály meg vá sá rol 797
hol dat (a mai 4-es út tól Ká va fe lé esô részt) a va dász kas téllyal
együtt, majd a vi lág já ró Gu bá nyi Ká roly tu laj do na lett, aki a 10 hol -
das te rü le ten te ra szos mû ve lé sû, cso dá la tos min ta gaz da sá got ala kí -
tott ki, ahol man du lát, le ven du lát, va la mint szô lôt ter mesz tett (az
Er zsé bet ki rály nô faj tát ô hoz ta Pi lis re). Meg te kin tet tük az 1926-ban
ké szült fo tó kat is, ahol a mû ve lés alatt ál ló te rü let jól lát ha tó. A te -
rü let mai tu laj do no sá nak szán dé ká ban áll a kas tély új bó li fel épí té -
se, a te rü let ere de ti ál la pot ba va ló vissza ál lí tá sa. A je len lé vô tú rá -
zók vál lal ná nak kö zös sé gi mun kát, és fe la ján lot ták a se gít sé gü ket.
Nem csak pi li si ek, ha nem azok a Mo nor ról ér ke zôk is, akik a múlt
és a ter mé szet sze re te te mi att jöt tek el tú ráz ni.

A bir kás völgy fel sô vé gén ki ér tünk a Sas hegy re, in nen a Pö rös
völgy te ra szos ol da lán le eresz ked ve el ér tük Ja sze nyi na völ gyet, itt
már las sult a tem pó. Vol tak ve lünk if jak 4, il let ve 6 éves cse me ték,
akik igen jól bír ták a gya log lást. Ôk dik tál ták az ira mot a to váb bi -
ak ban! Gra tu lá lunk a szü lôk nek, hogy a gye re ke ket a ter mé szet
sze re te té re és az egész sé ges élet mód ra ne ve lik, és nem az okos te -
le fo nok és a mé dia ál tal kre ált agy mo sás sal töl tik az ide jü ket. 

A Ja sze nyi na völ gyön vé gig men ve ki ér tünk a bics kei út ra, itt a
húsz per ces pi he nô alatt le he tett pó tol ni az ed dig el vesz tett fo lya dé -
kot, elô ke rül tek te ák, volt itt ba rack, kör te, szil va ízû, sôt iga zi tea is.
A te ák me ó zá sa után el in dul tunk a ha tá rú ton, majd a kis kút völ gyén
le eresz ked ve el ér tünk a Sas hegy lá bá hoz, ahol el ké szült a kö zös fo -
tó. 13 órá ra vissza ér tünk a pin ce so ri ki in du lá si pont ra, ahol még el -
be szél get tünk ar ról, ki mit lá tott, mit ta pasz talt. Töb ben el mond ták,
jó volt lát ni, hogy az er dôk ben a va de te tôk fel van nak tölt ve ta kar -
mánnyal. Lát szik, hogy a Pe tô fi Va dász tár sa ság gon dos gaz dá ja a rá -
bí zott te rü let nek és a te rü le ten élô vad ál lo mány nak. Vi szont az er -
dôk ál la po ta igen si ral mas! Nincs er dô mû ve lés, csak ér dek cso por tok
van nak, ame lyek egy más sal har col nak a te rü le tek ke ze lé si jo gá nak
meg szer zé sé ért. A va ló di tu laj do no so kat pe dig be le vi szik a jo gi csi -
ki csu kik ba, ami bôl fo gal muk sincs, ho gyan lá bal hat nak ki, köz ben
min den ki szid min den kit, ôk meg rö hög ve te le tö mik a zse bü ket. Ez
idô alatt pe dig a nagy apá ink és apá ink ál tal rend ben tar tott er dôk
tönk re men nek (tönk re men tek). A mai áll apo tok azok nak a tör vény -
al ko tók nak kö szön he tô, akik ki a gyal ták az osz tat lan kö zös tu laj do ni
vi szo nyo kat, ez a ne sze sem mi, fogd meg jól. Kö zös ló nak tú rós a
há ta, tart ja a köz mon dás is – de igaz is. 

A tú ra vé get ért, a fá rad tab bak el in dul tak ha za. Vol tak, akik be -
kap cso lód tak a pin ce so ron zaj ló ese mé nyek be – majd ôk is fá rad -
tan tér tek ha za.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

ja nu ár 1., új év nap ja
ja nu ár 22., 

A ma gyar kul tú ra nap ja
A ké zi rat sze rint Köl csey 
Fe renc 1823-ban e na pon 
fe jez te be a Him nusz meg írá -
sát. En nek em lé ké re 1989-tôl
ja nu ár 22-én ün ne pel jük 
a ma gyar kul tú ra nap ját, 
és a pe da gó gu so kat 1993-tól 
e na pon tün te tik ki.

feb ru ár 1., 
A köz tár sas ág nap ja
1946-ban a Nem zet gyû lés 
e na pon fo gad ja el a Ma gyar -
or szá got köz tár sas ág gá ki nyil -
vá ní tó 1946 évi I. tör vény-
 cik ket. 2005 óta ün ne pel jük.

feb ru ár 25., A kom mu nis ta
dik ta tú rák ál do za ta i nak 
em lék nap ja 
Az Or szág gyû lés 2000. jú ni us
13-án el fo ga dott (58/2000. 
(VI. 16.) ha tá ro za ta ér tel mé ben
a kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé -
nyek ben min den év feb ru ár 
25-én tart ják a Kom mu niz mus
Ál do za ta i nak Em lék nap ját. 
Ko vács Bé lát, a Füg get len Kis -
gaz da párt fô tit ká rát a meg szál ló
szov jet ka to nai ha tó sá gok 
e na pon, 1947. feb ru ár 25-én
jog ta la nul le tar tóz tat ták és a
Szov jet uni ó ba hur col ták, ahol
nyolc évet töl tött fog ság ban.

S. GNÉ 2

HELYTÖRTÉNETI 
TÚRA A DOLINÁBAN

Magyarországi ünnepek 
és emléknapok

Ro va tunk ban az ak tu á lis idô szak ra vo nat ko zó
ese mé nyek re kí vá nunk em lé kez ni.

Beszámoló a 
mezôôri feladatokról

Ja nu ár má so di kán, friss té li hi deg ben in dul tak ne ki
a tú rá zók – ki csik, na gyok ve gye sen –, hogy egy jó -
ko ra út meg té te le után fá rad tan, ám de bol do gan tér -
je nek ha za. Hely tör té net az élô mú ze um ban! 

Kö zös ér de künk, hogy el mond has suk, a pi li si pol gá rok nak
fon tos a rend és tisz ta ság, és egy más anya gi ér té ke i nek
me gó vá sa. Mun kál kod junk szor gal ma san ezen alap ve tô
ér té ke kért, hogy ért he tô és él he tô vá ro sunk le gyen.

zen a té len is nagy ki hí vást je lent min den ren dé sze ti fel ada tot el -
lá tó nak (rend ôr ség, me zô ôri szol gá lat, köz te rü let-fel ügye let, vad -

ôri szol gá lat, pol gár ôr ség), hogy meg óv ja vá ro sunk er dô it, fa so ra it,
fa cso port ja it. Kér jük a la kos sá got, ha bár mi lyen gya nús te vé keny -
ség re (lo pás, el tu laj do ní tás, fa ki vá gás) uta ló je let lát, ér te sít se a
fent fel so rolt szer vek va la me lyi két. Kö zös ér de künk, hogy meg óv juk
kör nye ze tün ket! 

Jó hír, hogy vá ro sunk kép vi se lô-tes tü le te a me zô ôri szol gá lat ré -
szé re hasz nált te rep já ró vá sár lá sát en ged élyez te, mely elô se gí ti
gyor sabb és ha té ko nyabb mun ka vég zést, to váb bá új tech ni kai esz -
kö zök is se gí tik mun kán kat. 

Vá ro sunk ban egy má sik prob lé má val is szem be kell néz ni, ez nem
más, mint a til tott sze mét le ra kás és a sze me te lés.

Kér jük a tisz telt la kos sá got, amennyi ben er re a te vé keny ség re
uta ló gya nús jár mû vet, sze mé lye ket lát nak er dô szé le ken, dû lô u tak
vé gé ben, ér te sít sék a me zô ôri szol gá lat mun ka tár sa it, és amennyi -
ben mód juk ban áll, fi gyel jék meg a jár mû rend szá mát, tí pu sát, a
sze mé lyek szá mát, hal adá suk irá nyát. A töb bi fel ada tot azon ban bíz -
zák az er re il le té kes ha tó sá gi sze mé lyek re. Az a cé lunk, hogy fel szá -
mol juk eze ket a til tott sze mét le ra kó he lye ket. 

„Jár junk nyi tott szem mel le gyünk fo gé ko nyak a kö zös sé günk ben
rej lô ér té kek fel is me ré sé re és lel jük meg egy más tisz te le tét.”

A ME ZÔ ÔRI SZOL GÁ LAT EL ÉR HE TÔ SÉ GE:

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta, Kos suth La jos u. 47
Ma gyar Zol tán: 06/20-221-6203; e-ma il: mzje ma@gma il.com
Ho lecz Ró bert: 06/20-221-5975
Su haj da At ti la: 06/20-277-8937

„Félretéve minden akadályt és megkörnyékezô bûnt kitartással

fussuk meg az elôttünk lévô küzdô tért” Zsid. 12.1

A E
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Már „Kántor” is nyomoz!

F E L H Í V Á S!
CSALÓK VECSÉSEN

Ku tyás jár ôr rel gaz da go dott a vá ros! Fa tol vaj és kö rö zött sze mé lyek rend ôr -
ké zen. Két ke rék kel több, vagy ke ve sebb? Ha ma ro san itt a ke rék pá ros-
sze zon, ügyel jünk a bi cik lis ták ra – akár gya log, akár gép ko csi val köz le ke dünk!

Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sa, Bog dán
György rend ôr tör zsôr mes ter si ke re sen

el vé gez te a jár ôr ku tya-ve ze tô szak tan fo lya -
mot, és en nek kö szön he tô en 2016 ja nu ár -
já tól a rend ôr ôrs te rü le tén ku tyás jár ôr szol -
gá lat is mû kö dik!

n Sem az év vé ge, sem az ele je nem telt el
ese mé nyek nél kül. Bün te tô el já rás in dult is -
me ret len tet tes el len, aki 2015. de cem ber
és 2016. ja nu ár kö zöt ti idô szak ban Pi lis kül -
te rü le tén ta lál ha tó er dô bôl élô akác fát vá -
gott ki és tu laj do ní tott el. A bûn cse lek -
ménnyel oko zott kár meg ha lad ja a 100 000
fo rin tot. A be szer zett ada tok ered mé nye ként
a rend ôrök azo no sí tot ták és el fog ták a lo pás
el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó
H. Zol tán és L. Gyu la pi li si la ko so kat, aki ket
– elô ál lí tá su kat kö ve tô en – gya nú sí tott ként
hall gat tak ki. A fér fi ak a bûn cse lek mény el -
kö ve té sét el is mer ték. A to váb bi el já rást el le -
nük a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Vizs gá la ti
Osz tá lya foly tat ja le.

n A pi li si jár ôrök 2016. ja nu ár 16-án 21
óra 50 perc kor in téz ke dés alá von tak egy
gép ko csit Pi li sen, a Dan kó Pis ta ut cá ban.
Az in téz ke dés so rán az au tó ve ze tô jé rôl a

Amed dig nem szûn nek meg az egye dül élôk ká rá ra el kö ve -
tett csa lá sok és lo pá sok, fi gyel jünk oda job ban a kör nye ze -
tünk ben élô idôs em ber tár sa ink ra. Gon dol junk ar ra, hogy a
mi szü le in ket is ugya núgy át ver he tik a bû nö zôk, de mi is te -
gyünk meg min dent ön ma gunk és ér té ke ink vé del mé ért.

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság a kö vet ke zô eset re hív ja fel az ál lam -
pol gá rok fi gyel mét.
2016. feb ru ár 1-jén egy idôs ve csé si asszony fel je len tést tett a rend -
ôr sé gen, mi sze rint há zá nál meg je lent két is me ret len, akik az áram -
szol gál ta tó mun ka tár sá nak ad ták ki ma gu kat. A fér fi ak el te rel ték a
fi gyel mét, és je len tôs össze gû kész pénzt tu laj do ní tot tak el tô le. 

A fen ti ese mé nyek kap csán, kér jük, fo gad ják meg ta ná csa in kat: 
– ne en ged je nek be ma guk hoz is me ret len, kü lön bö zô in dok kal

a la kás ba be jut ni szán dé ko zó sze mélyt; 
– el len ôriz zék a szol gál ta tó nál, hogy va ló ban az ô mun ka tár suk

je lent-e meg Önök nél;
– kér je nek iga zol ványt a ma gát va la mi lyen szak em ber nek ki adó

sze mély tôl;
– ro ko na ik tól, is me rô se ik tôl kér je nek se gít sé get, és le he tô leg az

ô je len lé tük ben en ged je nek be is me ret le ne ket a la kás ba!

Kér jük, hogy bûn cse lek mény gya nú ja ese tén azon nal ér te sít sék
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá got az in gye ne sen hív ha tó 107 vagy
112 köz pon ti se gély hí vó te le fon szá mok va la me lyi kén.

F I  G Y E  L E M !
A Ká va fe lé ve ze tô úton, va la mint a 4-es úton, fô ként Al ber t-
ir sa irá nyá ban, je len tô sen meg nôtt a kö zú ti jár mû vek va don
élô ál la tok kal tör té nô üt kö zé sé nek ve szé lye. En nek el ke rü-
lé se ér de ké ben fi gyel jen az aláb bi ak ra: 
– A vad ve szély táb lá nál csök kent se a se bes sé gét! 
– Hal adá sa so rán fo ko zot tan fi gyel jen, hogy idô ben ész lel je a va don

élô ál la to kat! 
– Sze rel jen vad ri asz tót jár mû vé re! 

Elô for dul hat, hogy az ál la tok meg ri ad nak va la mi tôl és akár 70-80 ki -
lo mé ter/órás se bes ség gel is ki fut hat nak az utak ra, ez zel bal ese tet
okoz hat nak. Amennyi ben a bal eset so rán a vad el hul lik, azt je lez ni
kell a te rü le ti leg il le té kes va dász tár sa ság nak is. A hely szín re ér ke zô
rend ôrök is min den eset ben ér te sí tik a va dász tár sa sá got, és biz to -
sít ják az el hul lott ál lat át adá sát a va dász tár sa ság nak. Fon tos tud ni,
hogy a va dak ér té ket kép vi sel nek, és amennyi ben va la ki jo go su lat -
la nul elv iszi az elü tött ál la tot, lo pást kö vet el. 

A vad bal ese tek meg elô zé se ér de ké ben fel hív juk a gép jár mû vel köz -
le ke dôk fi gyel mét, hogy az út- és lá tá si vi szo nyok nak meg fe le lô en
ve zes se nek és fo ko zot tan fi gyel je nek a vad ve szélyt jel zô táb lák ra.
To váb bá fel hív juk a fi gyel met, hogy a vad ve szély kü lö nö sen az es ti
szür kü le ti idô ben, va la mint éj sza ka és a ko ra haj na li órák ban je len -
tôs. Ilyen kor nem csak azon az út sza ka szo kon kell kö rül te kin tô en
köz le ked ni, ahol a ve szélyt táb la jel zi, ha nem ott is, ahol az út mel -
lett er dô sáv hú zó dik.
Saj nos az el múlt he tek ben több kö zú ti bal eset tör tént, ké rem, fo ko -
zott fi gye lem mel, óva to san ve zes se nek!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

rend ôrök meg áll apí tot ták, hogy el le ne a Bu -
da pes ti Rend ôr-fô ka pi tány ság VII. és XI II.
ke rü le ti rend ôr ka pi tány sá ga is kö rö zést bo -
csá tott ki. A ve ze tôt a rend ôrök el fog ták, és
to váb bi in téz ke dé sek meg té te le cél já ból
elô ál lí tot ták a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá gon. 

n A Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sai 2016. ja -
nu ár 22-én fo ko zot tan el len ôriz ték a te rü le -
ten lé vô ven dég lá tó he lye ket. En nek so rán
in téz ke dés alá von ták K. Ri chárd pán di la -
kost, aki el len a Nagy ká tai Já rás bí ró ság
el fo ga tó pa ran csot bo csá tott ki. A fér fit a
rend ôrök el fog ták, és a to váb bi in téz ke dé -
sek meg té te le cél já ból elô ál lí tot ták a Mo -
no ri Rend ôr ka pi tány sá gon.

n Fel hí vom a la kos ság fi gyel mét a té li-ta va -
szi átál lás sal kap cso la tos prob lé mák ra.
A ta vasz kö ze led té vel – Pi lis vá ro sá ra egyéb -
ként is jel lem zô en – egy re na gyobb szám -
ban je len nek meg út ja in kon a ke rék pá ro -
sok. Ké rem a gép jár mû ve ze tô ket, hogy kel -
lô kö rül te kin tés sel köz le ked je nek, meg fe le lô
ol dal tá vol ság tar tá sá val ke rül jék ki a két ke -
ré ken köz le ke dô ket. Kü lö nö sen a szür kü le ti,
il let ve az es ti órák ban le gye nek fi gyel me sek,
mert a fo ko zott rend ôri in téz ke dé sek el le-

n ére is sok a vi lá gí tás nél kül köz le ke dô ke -
rék pá ros. Az ez zel kap cso la tos bal ese tek
meg elô zé se ér de ké ben – az or szá gos in téz -
ke dé sek nek is meg fe le lô en – a Pi li si Ren-
d ôr ôrs jár ôrei na gyobb rend sze res ség gel
fog ják el len ôriz ni a bi cik lis tá kat.

Fon tos, hogy ha té kony bûn meg elô zés re
csak kö zö sen va gyunk ké pe sek. Önök is te -
gye nek meg min dent an nak ér de ké ben,
hogy ne vál ja nak bûn cse lek mény ál do za tá -
vá, il let ve fi gyel münk kel se gít sük az idôs ál -
lam pol gá ro kat!

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

n Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak,
Kiss Zol tán rend ôr fô tör zsôr mes ter
úr el ér he tô sé ge 06-20/228-1511, fo-
g adó ó rá ja min den pá ros hét csü tör tö -
kén 08.00-12.00 óra kö zött tart ja a
rend ôr ôrs épü le té ben. 

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

A
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Tö rök End re (1926-1980)
Pi li sen szü le tett fes tô és gra fi kus. A bu da pes ti Kép zô mû vé sze ti Fô -
is ko la gra fi ka sza kán Ká dár György, Ko necs ni György és Do ma -
novszky End re ta nít vá nya volt. 1953-ban vég zett. 1954 óta sze re pel
or szá gos tár la to kon. A gra fi ka szá mos mû fa já ban (fa, li nó met szet,
kol lázs, mo noty pia, tem pe ra) te vé keny ke dô mû vész ként is mer ték.
Meg szál lott ként sze ret te Pi list, amit szá mos al ko tá sá ban me gö rö kí -
tett (Ger je, Új évi vá sár, Pin cék, Do li na, Va dá sza tok). Tag ja volt a pi -
li si va dász tár sa ság nak. A má sik ked velt té má ja a ba la to ni táj volt, de
ala kos kom po zí ci ó kat is ké szí tett. Pla kát ter ve zés sel is fog lal ko zott,
ka ri ka tú rá it a 70-es évek ben több íz ben kö zöl te az Élet és Iro da lom.
Az 1960-as évek kö ze pén Pest re köl tö zött és itt al ko tott ha lá lá ig.

Ben ce Ká roly (1927-1978)
Pi li sen szü le tett, ele mi is ko lá it is itt vé gez te, igen jó eszû di ák nak
tar tot ták. Az ál ta lá nos is ko la után két év pol gá ri kö vet ke zett, majd
1943-ban csa pat tiszt he lyet tes-kép zô is ko lát vég zett. 1945-ben, 18
éve sen ha di fog ság ba ke rült, de 1946-ban el en ged ték. 1947-ben be -
hí vót ka pott Szek szárd ra, az el sô gya log zász ló alj hoz, ahol sza kasz -
ve ze tô vé avat ták. 1949-50-ben el vé gez te a Kil li án György Re pü lô -
tisz ti Is ko lát, majd a bu da ör si re pü lô té ren szá zad pa rancs nok lett.
Még ez év ben szá za do si rend fo ko zat tal Szé kes fe hér vá ron ez red pa -
rancs no ki be osz tás ba ke rült, majd ugyan ez zel a rend fo ko zat tal
Me zô túr ra, szin tén ez red pa rancs nok nak. 1952-ben az ak kor me ga -
la ku ló bom bá zó ha dosz tály pa rancs no ka lett, Kun ma da ra son ál lo -
má so zott, ek kor már ôr na gyi rend fo ko zat ban. Hoz zá tar to zott még
a 10. és a 26. re pü lô ez red is. Be osz tot tai tûz be men tek vol na ér te,
sze ret ték és tisz tel ték. 1956-ban han goz ta tott és val lott né ze tei
mi att 1957-ben tar ta lé kál lo mány ba he lyez ték. Ka to nai szol gá la ta
alatt a Ma gyar Nép köz tár sas ág Ér dem rend V. fo ko za tá val, a
Ma gyar Nép köz tár sas ág Ér de mé rem mel tün tet ték ki. 1958 után
a me zô gaz da sá gi re pü lés ben dol go zott. A Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um 1993-ban posz tu musz ez re des sé lép tet te elô. A szü lô há za
mö göt ti ut cát az utó kor Ben ce ut cá nak ne vez te el.

Dr. Pat kós Ist ván
Pi li sen szü le tett 1932-ben. 1957-ben vé gez te el a gö döl lôi Ag rár tu -
do má nyi Egye tem Me zô gaz da sá gi Gé pész mér nö ki Ka rát. Az Ál la mi
Gaz da sá gok Fô igaz ga tó sá gán dol go zott, majd a GA TE-n ösz tön dí -

PILIS MÚLTJA ÉS JELENE
NEVEZETES SZEMÉLYEK jas as pi ráns, ké sôbb a Me zô gaz da sá gi Gép kí sér le ti In té zet és a me -

zô tú ri Fô is ko lai Kar mun ka tár sa, mér nök, fô mér nök, tu do má nyos
fô mun ka társ, fô igaz ga tó. Ku ta tá si te rü le te: a szar vas mar ha tar tás
tech no ló gi ai, mû sza ki és üze mel te té si kér dé sei. A me zô gaz da sá gi
tu do má nyok kan di dá tu sa, szá mos szak könyv társ szer zô je. El is me -
ré sei: 1979 Sza bó Gusz táv em lék érem, 1992. Bu gát Pál em lék érem,
2003 Ma gyar Köz tár sas ág Arany Ér dem ke reszt.

Dr. Hu nya di Lász ló
Pi li sen szü le tett 1936-ban. Ge o ló gus tér ké pész, te o ló gus, épí tés -
föld ta ni szak mér nök, mér nök ta nár, hit tan ta nár, föld rajz ta nár,
föld ta ni sza kér tô, egye te mi ma gán ta nár. A kö zép is ko lai föld raj z-
ok ta tás or szá gos sza kér tô je, érett sé gi vizs ga té te lek lek to rá ló ja,
az emelt szin tû érett sé gi föld rajz anya gá nak egyik ki dol go zó ja.
Az EL TE Ter mé szet tu do má nyi Ka rán 1961-ben szer zett ge o ló gus
ok le ve let, majd ugya nott a ge o kar tog rá fus sza kot is el vé gez te.
1963-ban tér ké pész vég zett sé get szer zett. 1966-ban a föld rajz-
dok to ri cí met is meg sze rez te, majd a BME Épí tész mér nö ki Ka rán
épí tôa nyag-ipa ri és épí tés föld ta ni szak mér nö ki sza kon is vég zett.
Ezt kö ve tô en a Gé pész mér nö ki Kar mér nök-ta ná ri sza kán ge o ló -
gus mér nök ta ná ri ok le ve let szer zett, majd a Páz mány Pé ter Hit tu -
do má nyi Aka dé mi án 1985-ben szer zett hit tan sza kos ta ná ri ké pe sí -
tést. 1996-ban az EL TE TTK-n föld rajz szak ból dok to rált, majd
1996-ban a föld rajz tu do má nyok kan di dá tu sa lett. Dol go zott a ma -
gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet nél, ahol tér kép raj zo ló és tér kép ké-
 szí tô volt, majd az Or szá gos Víz ku ta tó Vál la lat hid ro ló gu sa lett.
A Sza bó Jó zsef Ge o lógi ai Tech ni kum ta ná ra, majd a Köz le ke dé si
és Táv köz lé si Mû sza ki Fô is ko la Ge o tech ni kai Tan szék fô is ko lai
ad junk tu sa volt. Ezt kö ve tô en a Ge o ló gi ai Szak kö zép is ko la mû -
hely fô nö ke és igaz ga tó he lyet te se, majd az I. ke rü le ti Épí tô i pa ri
Szak kö zép is ko la mér nök-ta ná ra lett. 1978 és 1981 kö zött Pi li -
sen föld ta ni sza kér tô ként és vál lal ko zó ként dol go zott, majd a
szen tend rei Fe ren ces Gim ná zi um ta ná ra és szak ta ná csa dó ja lett.
Ezt kö ve tô en két évig a bu da pes ti Bródy Im re Gim ná zi um ve ze -
tô ta ná ra, majd a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ta ná ra lett.
Ez után a Mis kol ci Egye tem Bá nya mér nö ki Kar Föld rajz-Kör nye -
zet ta ni Tan szék egye te mi tan szé ké nek do cen se, és az EL TE TTK
Re gi o ná lis Föld rajz Tan szék ok ta tó ja lett. Mû vei: Ge o ló gia (1972)
egye te mi tan könyv; A vi lág val lás föld raj za (1993); Csil la gá sza ti és
ál ta lá nos ter mé sze ti föld rajz (1994); Ál ta lá nos tár sa da lom- és gaz -
da ság föld rajz (1997); Az em be ri ség val lá sai az ôs kor tól nap ja in kig
(1998). Ezen kí vül még társ szer zô ként is sok könyv ben sze re pel -
nek ta nul má nyai.
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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 „harmonikakirály”
Pilis díszpolgára

TABÁNYI MIHÁLY 95 ÉVES

95. születésnapját ünnepli Pilis szülötte, 
a világhírû harmonikamûvész, Tabányi Mihály

a bá nyi Mi hály Pi li sen, 1921 feb ru ár 1-jén szü le tett. A szám ta -
lan szak mai és ci vil díj jal ki tün te tett ma gyar har mo ni ka mû vész

és dzsessz ze nész a 40-es, 50-es évek leg nép sze rûbb tan gó har mo -
ni ká sa volt. Sa ját ze ne ka rá val meg szám lál ha tat la nul sok or szág ban
adott kon cer tet, de szü lô vá ro sá ban, Pi li sen is gyak ran fel lé pett.

2005. szep tem ber 18-án Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta a vi lág hí rû
har mo ni ka ki rály nak, vá ro sunk hír ne vét öreg bí tô mû vé szi te vé keny -
sé gé ért a Pi lis Vá ros Dísz pol gá ra cí met ado má nyoz ta.

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta és lakossága ne vé ben sok bol -
dog sá got és to váb bi jó egész sé get kí vá nunk!

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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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!

UTALVÁNY 
ELFOGADÓHELY, 
és Bankkárttyás 

fizetési 
lehetôség!
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A PILISI CSEMEGE ABC (tej bolt) FOLYAMATOS AKCIÓKKAL, 
MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS KONYHAI ALAPANYAGOKKAL,
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

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

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

Glutén- és laktózmentes - diabetikus készítmények KAPHATÓAK !!!!
FRISSEN SZELETELT SAJTOK, ILLETVE 50-FÉLE FELVÁGOTT-
KÜLÖNLEGESSÉG KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI!

JENCI HÚSBOLTOK AKCIÓI:
SERTÉSLAPOCKA

CSAK
899

Ft/kg

SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ, HAGYOMÁNYOSAN FÜSTÖLT ÁRU
KAPHATÓ ÜZLETEINKBEN! (ADALÉKMENTES!)

Kacsanyak ...... CSAK 299 Ft/kg

Kacsaszív ......... CSAK 399 Ft/kg

Csirke pecsenyecomb: ..... CSAK 479 Ft/kg

Egész csirke: ..................... CSAK 699 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


