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TESTÜLETI 
ÜLÉSEN 
TÖRTÉNT

Tájékoztató 
a nyári karbantartásról

Közvilágítás fejlesztésrôl

• A kép vi se lô-tes tü let pá lyá za tot nyúj -
tott be a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is -
ko la Szé che nyi u. 28., Sza bad ság tér
1. és Kos suth L. u. 30. épü le te i nek
kor szerısí té sé re. A kor sze rû sí tés sel az
Op ti mum So lar Kft.-t bíz ta meg si ke -
res pá lyá zat ese tén.

• Dön tött a kép vi se lô-tes tü let a ked vez -
mé nyes vil la mos ener gia köz be szer zé si
el já rás ról. Az el já rás le foly ta tá sá ra a
So ur cing Hun gary Kft.-t kér te fel.

• A szi lárd hul la dék szál lí tá sá val kap -
cso la tos köz be szer zé si el já rás ki írá -
sá ról is dön tött a kép vi se lô-tes tü let.
A köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá ra
a Kár – Men tor Bt.-t kér te fel.

• A tes tü let át te kin tet te az ok ta tá si in -
téz mé nyek 2015. és 2016. évé rôl
be nyúj tott be szá mo ló it. Az ott fo lyó
mun ká kat ki ma gas ló nak ítél te.

• Gon dos ko dott a kép vi se lô-tes tü let a
rá szo ru lók nyá ri szün idei ét kez te té sé -
rôl, me lyet az új ság ol va sói – amennyi -
ben érin tet tek – már igény be is vet tek.

• 2016. szep tem ber 22-én ke rül sor az
Au tó men tes Nap meg szer ve zé sé re,
me lyet a pol gár mes ter ko or di nál.

• Mun ka cso port jött lét re a Ger je For rás
Kft.-nél és a Pi li si Vá ros üze mel te tô
Kft.-nél ta lál ha tó nagy ér té kû gé pi
esz kö zök fel mé ré sé re, ja ví tá sá ra, il let -
ve eset le ges ér té ke sí té sé re. 

• A kép vi se lô-tes tü let si ke res pá lyá za ta
foly tán 3 utat újí ta nak fel: ezek a
Mun kácsy Mi hály ut ca, a Bajcsy-
Zsi linszky ut ca és a Ná das ut ca. A ki -
vi te le zô a mun ká la to kat szep tem ber -
ben kez di meg. A mun ká la tok ról és
a vár ha tó for ga lom-kor lá to zá sok ról az
érin tett ut ca la kó it szó ró la pon tá jé -
koz tat juk.

• Meg újul nak a ki emelt köz in téz mé -
nyek hez ve ze tô jár dák is: Ká vai úti
óvo da Ber csé nyi ut ca fe lô li jár da sza -
ka sza; Lut her tér: is ko la jár da – evan -
gé li kus temp lom kert mel let ti jár da;
Kos suth La jos út, az is ko la be já rat hoz
ve ze tô jár da, va la mint a Vá sár ut cán a
re for má tus temp lom au tó be já ró já ig
újít juk fel a jár da sza ka szo kat.

• Szin tén dön tött a kép vi se lô-tes tü let a
Rá kóc zi u. 40. szá mú in gat lan te tô szi -
ge te lé sé nek fel újí tá sá ról.

Rá kóc zi u 67. szám alat ti ön kor mány -
za ti in gat lan fes té se meg tör tént, a Pi -

li si Vá ros üze mel te tô Kft. be köl töz he tô ál la -
pot ban vet te át a he lyi sé ge ket. 

A Rá kóc zi u. 40. szám alat ti épü le ten a
la pos te tô be á zá sa mi att a te tô fó li á zá si
mun ká la to kat is el vé gez ték.

Az óvo dá ban el sô sor ban csak az ud va ri
já té ko kat ja ví tot ták, te kin tet tel ar ra, hogy
az ön kor mány zat az épü le tek re pá lyá za tot
nyúj tott be, mely nek el bí rá lá sa még fo lya -
mat ban van. A be nyúj tott pá lyá za ti anyag -
ban az aláb bi mun ká la tok sze re pel nek:
hom lok za ti hô szi ge te lés, te tô héj azat fe lú jí -
tá sa és cse ré je, nyí lá szá ró szer ke ze tek cse -
ré je, lég cse rét biz to sí tó szer ke zet be épí té -
se, fû té si rend szer kor sze rû sí té se, meg úju -
ló ener gia fel hasz ná lók al kal ma zá sa, bel sô
fa lak fes té se, bur ko la tok cse ré je. Ki e gé szí -
tô mun kák: elô te tôk, ví zel ve ze tôk, kül sô
gé pé sze ti ve ze té kek és mé rô ó rák, nyí lá szá -
ró rá csok, tûz lét ra és bur ko la tok cse ré je,
va la mint va ko lat ja ví tás és fes tés. 

Az ud va rok ban az aláb bi mun ká kat vé -
gez te el a Vá ros üze mel te tô Kft: 

Ká vai úti óvo da: az ud va ri ját szó esz kö zök
ja ví tá sa, bon tá sa (bal eset ve szély mi att a

Az aláb bi ak ban az ön kor mány zat in téz mé nye i ben el vég zett nyá ri 
kar ban tar tá si mun kák ról sze ret nénk tá jé koz tat ni önö ket.

len gô ló bon tá sa, ho mo ko zók be ton szé le i -
nek le ke re kí té se fa bo rí tás sal, ho mok pót -
lás, csúsz da ja ví tá sa, új asz tal, pad, a mér -
leg hin tá kon a desz kák cse ré je, fo gan tyúk
ja ví tá sa, sza let li ja ví tá sa), a kö zép sô ud var
ke rí tés lé ce i nek cse ré je, a kis ház te tô héj -
aza tá nak cse ré je. 

At ti la úti óvo da: mó kus ke rék ja ví tá sa,
hin ta alat ti ho mok fo gó hoz új ke ret, mér leg -
hin ták ja ví tá sa, ho mok cse re, a be ton asz -
tal lap és pad sar ka i nak le ke re kí té se, a len -
gô hin ta ja ví tá sa. 

Rá kóc zi úti óvo da: csúsz da ja ví tás, ho -
mok pót lás, rám pa fes té se, be ton pa dok ra
desz ka sze re lés, a fo lyo só fes té se.

Is ko lá ink: mind há rom te lep he lyen a lép -
csô ház fes té se, foly ta tó dott a tan ter mek -
ben a la mi nált pad ló le fek te té se, a sal gó-
pol cok fes té se, il le tô leg az ap róbb ja ví tá si
mun kák fo lya ma to san foly nak to vább a
nagy ta ka rí tás sal együtt. 

Az is ko la ud va rán ki vá gott két nagy mé re -
tû fa (az épü let fa lá hoz kö zel) tus kó já nak
el tá vo lí tá sa, gyö kér ki sze dés, il le tô leg a te -
rep ren de zés még fo lya mat ban van. A há -
rom vesz élyes sé vált ké mény bon tá sát
au gusz tus ban el kell még vé gez ni.

Vá ro sunk ban je len leg 7 köz vi lá gí tá si lám pa hely ki épí té se van fo lya mat ban
a 2016. má jus 3-án alá írt szer zô dés alap ján. A szol gál ta tó eb ben 5 hó na pot
vál lalt a ki vi te le zés tel je sí té sé re. 

A szer zô dés ben sze rep lô köz vi lá gí tás-bô ví té si he lyek a kö vet ke zôk: Al más kert
és Hu ba u. ke resz te zô dé se, At ti la u 7., Lö völ de u. 4.,Vas vá ri Pál u. 15 és 23.,
va la mint a Hu ba u. 4 és 14. 
A köz vi lá gí tás-bô ví tés költ sé ge lám pa he lyen ként kö zel szá ze zer fo rint plusz áfa, így a
há ló zat 7 lám pa hellyel tör té nô bô ví té se 695 000 Ft + áfa költ sé get je lent ön kor -
mány za tunk nak.
Eb ben az év ben még to váb bi lám pa test ke rül a he lyé re a költ ség ve té si ren de let ben
sze rep lô összeg alap ján a Gó lya hír ut cá ban. A Ho mo ki utca – Szem zô K. ut cá ban
va la mint a Te me tô köz ben a fel mé rés folyamatban van.

A
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fent em lí tett ren de let ben fog lal tak
sze rint az ál lat tar tó (eb tar tó) kö te les:

1) a négy hó na pos kort el ért ebe ket
chip pel el lát tat ni;

2) a há rom hó na pos kort el ér te ket 30
na pon be lül,

3) az el sô ol tást kö ve tô en 6 hó na pon
be lül,

4) ezt kö ve tô en éven ként ve szett ség el -
len be ol tat ni.

A vé dô ol tást csak a mik ro chip pel el lá tott
ebek kap hat ják meg. (A ve szett ség el le -
ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló
164/2008 [XII.20.] FVM-ren de let 4 § [7]
be kez dé se ér tel mé ben.) A ve szett ség el -
le ni ol tást el mu lasz tó eb tu laj do no sa sza -
bály sér tést kö vet el, az ol tat lan ebek pe -
dig eb ren dé sze ti el já rás alá ke rül nek.

Va la mint tá jé koz ta tom Pi lis la kos sá gát,
hogy 2016-ban az ál la tok vé del mé rôl és
kí mé le té rôl szó ló 1998. évi XXVI II. tör -
vény (to váb bi ak ban: Ávtv.) 42/B. §-ában
fog lalt kö te le zett ség alap ján a vá ros köz -
igaz ga tá si te rü le tén ebössze í rás ra ke rül
sor, mely nek for ma nyom tat vá nya az
aláb bi lin ken ér he tô el. Az ebössze í rás

Felhívás az eboltásról 
és az ebösszeírásról

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008.(IIX.20.) FVM-rendelet 4. §(1) szerint tájékoztatom a
város lakosságát, hogy az állattartó köteles minden három hóna-
posnál idôsebb ebet veszettség ellen saját költségén beoltatni.

so rán az eb tar tók nak az Ávtv.-ben meg -
ha tá ro zott adat tar tal mú adat la pot kell
ki töl te nie és azt a pol gár mes te ri hi va tal
ré szé re el jut tat nia.

Az adat lap szem élye sen át ve he tô:
• Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té ben

(Pi lis, Kos suth La jos út 47.) hét fôn és
csü tör tö kön ügy fél fog adá si idô ben

• le tölt he tô a www.pi lis.hu we bol dal ról
vagy je len fel hí vás mel lék le te ként

A nyom tat vány ki töl té sé vel kap cso la tos
tá jé koz ta tás a Ha tó sá gi Iro da Igaz ga tá si
Cso port dol go zó i tól te le fo non a 06/29-
696-314; 06/29-696-312 te le fon szá mon
kér he tô. 

Az ebössze í rás hoz szük sé ges adat szol -
gál ta tás a ki töl tött adat la pon 2016.
au gusz tus 31. nap já ig az aláb bi mó dok
egyi ke ként tel je sít he tô:
• pos tai úton: Pi li si Pol gár mes te ri 

Hi va tal 2721. Pi lis, Kos suth La jos út 47.
• szem élye sen: a fen ti cí men 

ügy fél fog adá si idô ben le ad va
• elekt ro ni kus úton az 

igaz ga tas@pi lis.hu cím re

Az Ávtv. 42/B §. (5) be kez dé se sze rint az
eb tu laj do no sa, tar tó ja az ebössze í rás kor
kö te les az adat la pon fel tün te tett ada to kat
az eb tar tás he lye sze rin ti ön kor mány zat
ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Az ál lat vé del -
mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII.31.)
Kor mány ren de let 2. § (1)-(2) be kez dé sei
és a 3. szá mú mel lék let d) pont ja alap ján
aki az adat szol gál ta tást el mu laszt ja 30 000
fo rint ál lat vé del mi bír sá ggal súj tan dó.

Fel hí vom az eb tu laj do no sok fi gyel -
mét, hogy:
• 2013. ja nu ár 1-jé tôl a négy hó na pos nál

idô sebb ebe ket transz pon der rel (mik -
ro chip pel) meg je löl ve le het csak tar ta -
ni. Ezen elô írás meg sér té se ese tén az
eb tar tó mi ni má li san 45 000 fo rint ál lat -
vé del mi bír ság gal súj tan dó. Ké rem,
hogy aki e kö te le zett sé gé nek még
nem tett ele get, az az ebössze í rá si
adat lap ki töl té se elôtt pó tol ja azt;

• az ebössze í rás so rán a mik ro chip pel
el lá tott, a köz pon ti nyil ván tar tás ban
már sze rep lô ebe ket is be kell je len te -
ni az ön kor mány zat nak;

• az eb tu laj do no sa, tar tó ja az ebössze-
 í rást kö ve tô en is kö te les az ada tok ban
be kö vet ke zett vál to zást, a sza po ru la -
tot, el hul lást írás ban be je len te ni az ön -
kor mány zat nak.
Tá jé koz ta tom a tisz telt eb tar tó kat,

hogy az ebössze í rás tör vé nyi kö te le zett -
sé ge az ön kor mány zat nak.

Ez az ál lat tu laj do no sá nak, tar tó já nak
és más sze mé lyek jo ga i nak, szem élyes
biz ton sá guk vé del mé nek, va la mint eb -
ren dé sze ti és ál lat vé del mi fel ada tok ha -
té kony el lá tá sa cél já ból szük sé ges.

DR. SZA BÓ GYÖRGY 2 jegyzô

KE HOP:
1. „Pi lis vá ros ön kor mány za ti épü le te i nek ener gia ha té kony sá gi fel újí tá -

sát és meg úju ló ener gi a for rás hasz no sí tá sát ered mé nye zô KE HOP-
5.2.9. konst ruk ció pá lyá za tá hoz kap cso ló dó Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la (2721 Pi lis, Sza bad ság tér 1. szám) alat ti in gat lan fe lú jí -
tá si mun ká la ta i nak el lá tá sa”.

2. „Pi lis vá ros ön kor mány za ti épü le te i nek ener gia ha té kony sá gi fel újí tá -
sát és meg úju ló ener gi a for rás hasz no sí tá sát ered mé nye zô KE HOP-
5.2.9. konst ruk ció pá lyá za tá hoz kap cso ló dó Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la (2721 Pi lis, Kos suth La jos út 30. szám) alat ti in gat lan
fe lú jí tá si mun ká la ta i nak el lá tá sa”.

3. „Pi lis vá ros ön kor mány za ti épü le te i nek ener gia ha té kony sá gi fel újí tá -
sát és meg úju ló ener gi a for rás hasz no sí tá sát ered mé nye zô KE HOP-
5.2.9. konst ruk ció pá lyá za tá hoz kap cso ló dó Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la (2721 Pi lis, Szé ché nyi út 28. szám) alat ti in gat lan fe lú jí -
tá si mun ká la ta i nak el lá tá sa”.

VE KOP:
1. Pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni a Ver seny ké pes Kö zép-

Ma gyar or szág Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg va ló sí -
tan dó böl csô dei, il let ve óvo dai inf rast ruk tú ra-fej lesz té -
sek hez VE KOP-6.1.1-15 sz. pá lyá zat ra a Me se rét
Ta gó vo da (2721. Pi lis, Ká vai u. 19.), il let ve a Gesz -
te nyés kert Ta gó vo da (2721. Pi lis, At ti la u. 8.) vo nat -
ko zá sá ban. 

Ön kor mány za ti fel ada tel lá tást szol gá ló fej lesz tés:
1. A he lyi ön kor mány za to kért fe le lôs mi nisz ter az ál lam -

ház tar tá sért fe le lôs mi nisz ter rel kö zö sen ki írt ön kor -
mány za ti fel ada tel lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga -
tá sá ról szó ló ki írás ra pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni a
1. b) al cél alap ján a Pi lis, Dó zsa György ut ca 33. szám
alat ti sport inf rast ruk tú ra fej lesz tés tár gyá ban.

A
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TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁSRÓL

Városi évforduló

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 
2-ára országos népszavazást tûzött ki az alábbi
kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elôírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra
történô kötelezô betelepítését?”

z or szá gos nép sza va zá son min den vá lasz tó jo gú, nagy ko rú ma gyar
ál lam pol gár sza vaz hat, aki a vá lasz tá si név jegy zék ben sze re pel.

A ma gyar or szá gi lak cím mel bí ró vá lasz tó pol gá rok a név jegy zék be
au to ma ti ku san fel ke rül nek, amely rôl 2016. au gusz tus 15-ig ér te -
sí tést kap nak.

Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap ján Ma gyar or szá gon,
azon ban a la kó he lyé tôl el té rô te le pü lé sen – vagy ugyan azon a
te le pü lé sen, de a lak cí me sze rin ti sza va zó kör tôl el té rô sza va zó kör
te rü le tén – tar tóz ko dik, át je lent ke zés sel sza vaz hat.

Az át je lent ke zés irán ti ké rel met a ma gyar or szá gi lak cí me sze-
rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá nak leg ké sôbb 2016. szep tem ber 30-án
(pén te ken) 16:00 órá ig nyújt hat ja be szem élye sen, le vél ben vagy
a www.va lasz tas.hu ol da lon. A ké re lem szem élye sen vagy le vél ben
tör té nô be nyúj tá sá hoz szük sé ges for ma nyom tat vány igé nyel he tô a
he lyi vá lasz tá si iro dá ban, vagy le tölt he tô in nen: 
http://www.va lasz tas.hu/hu/ovi/con tent/2016-10-02_ke re lem_
at je lent ke zes sel_tor te no_sza va zas.pdf

Szem élyes ügy in té zés ese tén a be je len tett, lak cím kár tyán sze -
rep lô tar tóz ko dá si hely sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá ban is be nyújt -
ha tó a ké re lem.

A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tô je fel ve szi az érin tett te le pü lés ki -
je lölt sza va zó kö ré nek név jegy zé ké be, és tör li a la kó he lye sze rin ti
sza va zó kör név jegy zé ké bôl. Így ki zá ró lag ab ban a sza va zó kör ben
ad hat ja le sza va za tát, aho va át je lent ke zett. 

Az a ma gyar or szá gi lak cím mel bí ró vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás
nap ján kül föl dön sze ret ne él ni a vá lasz tó jo gá val, kül kép vi se le ten
(nagy kö vet sé gen, fô kon zu lá tu son) ad hat ja le sza va za tát. Eh hez ké -
rel mez nie kell a kül kép vi se le ti név jegy zék be tör té nô fel vé te lét leg -
ké sôbb 2016. szep tem ber 24-én 16:00 órá ig a ma gyar or szá gi
la kó he lye sze rin ti jegy zô tôl. A ké re lem be nyújt ha tó szem élye sen,
le vél ben vagy a www.va lasz tas.hu ol da lon, ahon nan a le vél ben tör -
té nô be nyúj tá sá hoz szük sé ges for ma nyom tat vány is le tölt he tô.

A ké re lem alap ján a jegy zô fel ve szi a vá lasz tó pol gárt a kül kép vi -
se le ti név jegy zék be, egy ide jû leg tör li a la kó he lye sze rin ti sza va zók
név jegy zé ké bôl. Így a sza va zás nap ján a vá lasz tó pol gár ki zá ró lag a
meg je lölt kül kép vi se le ten ad hat ja le sza va za tát.

A nép sza va zá son (le vél ben) sza vaz hat nak a ma gyar or szá gi lak -
cím mel nem ren del ke zô vá lasz tó pol gá rok is, eh hez azon ban –
amennyi ben ez ed dig nem tör tént meg – kér ni ük kell a Nem ze ti
Vá lasz tá si Iro dá tól a név jegy zék be tör té nô fel vé te lü ket.

A ké re lem be nyújt ha tó le vél ben (1397 Bu da pest, Pf.: 547,
Ma gyar or szág) vagy on li ne http://www.va lasz tas.hu/hu/ovi/con tent/
2016-10-02_ke re lem_kul kep vi se lei_nev jegy zek be_ve tel.pdf 

A Nem ze ti Vá lasz tá si Iro da a ma gyar or szá gi lak cím mel nem
ren del ke zô, re giszt rált ma gyar vá lasz tó pol gár nak ar ra a (ma gyar -
or szá gi vagy kül föl di) cím re kül di meg a sza va zá si le vél cso ma got,
ame lyet a vá lasz tó pol gár a re giszt rá ci ós ké re lem ben meg je lölt.

A vá lasz tó pol gár a sza va zá si le vél cso mag szem élyes át vé te lét is
kér he ti a re giszt rá ci ós ké re lem ben, eb ben az eset ben a sza va zást
meg elô zô két hét ben mun ka na po kon, mun ka i dô ben át ve he ti azt. 

Sza vaz ni a sza va zás nap ján 6:00 órá tól 19:00 órá ig le het.
Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zó kö ri név jegy zék ben sze re pel, de
egész sé gi ál la po ta, fo gya té kos sá ga il let ve fog va tar tá sa mi att nem
tud ja fel ke res ni a sza va zó he lyi sé get, moz gó ur nát kér het.

A moz gó ur na irán ti ké rel met 2016. szep tem ber 30-án 16:00
órá ig a he lyi vá lasz tá si iro dá hoz kell be nyúj ta ni.

A sza va zás nap ján moz gó ur nát már csak a sza va zat szám lá ló bi -
zott ság tól le het kér ni, mely ké re lem nek a sza va zás nap ján leg ké -
sôbb 15:00 órá ig be kell ér kez nie a sza va zat szám lá ló bi zott ság hoz.

A ké re lem szem élye sen, meg ha tal ma zott út ján vagy le vél ben
az elô irt for ma nyom tat vá nyon vagy a www.va lasz tas.hu ol da lon
nyújt ha tó be. 

A nyom tat vány le tölt he tô az aláb bi cím rôl: http://www.va lasz tas.hu/
hu/ovi/con tent/81-moz go ur na.pdf 

Fon tos, hogy aki moz gó ur nát kért, a sza va zó kör ben nem sza vaz -
hat, ki zá ró lag moz gó ur ná val!

A sza va zás ered mé nyét a sza va zó kö ri, a kül kép vi se le ti sza va zás
és a le vél ben le a dott sza va za tok meg szám lá lá sá nak ered mé nyét
meg áll apí tó jegy zô köny vek alap ján a Nem ze ti Vá lasz tá si Bi zott ság
áll apít ja meg.

Az or szá gos nép sza va zás ér vé nyes, ha az összes vá lasz tó pol gár, az az
– a ma gyar or szá gi lak cím mel bí ró vá lasz tó pol gá rok és
– a ma gyar or szá gi lak cím mel nem bí ró „kül ho ni” re giszt rált vá lasz -

tó pol gá rok több mint fe le ér vé nye sen sza va zott.

Az or szá gos nép sza va zás ered mé nyes, ha az ér vé nye sen sza va zó
vá lasz tó pol gá rok több mint fe le a meg fo gal ma zott kér dés re azo nos
vá laszt adott.

Tisz telt Vá lasz tó pol gá rok!
Kér jük, hogy kí sér jék fi gye lem mel a www.va lasz tas.hu ol da lon
meg je le nô hí re ket, in for má ci ó kat.
Ezen túl me nô en a Pi li si Vá lasz tá si Iro da (PVI) mun ka tár sa i tól is
kér he tô fel vi lá go sí tás szem élye sen vagy az aláb bi el ér he tô sé ge ken:
Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal, 2721 Pi lis, Kos suth La jos út 47.
– Tel.: 29/696-310 (dr. Sza bó György, PVI ve ze tô, Schwe i er né

Ju hász Ka ta lin, PVI ve ze tô-he lyet tes)
– Tel.: 29/696-310 (Pér csi né Dan csok Ma ri an na, Föld vársz ki

Gá bor né, Papp Ad ri enn – név jegy zék kel kap cso la tos kér dé sek,
át je lent ke zés, moz gó ur na irán ti ké rel mek)

– Fax.: 29/696-320
– E-ma il: hi va tal@pi lis.hu; jegy zo@pi lis.hu; igaz ga tas@pi lis.hu; 

DR. SZA BÓ GYÖRGY 2 a Pi li si Vá lasz tá si Iro da ve ze tô je

2016 szep tem be ré ben ün ne pel jük Pi lis vá ros sá ava tá sá -
nak 11 év for du ló ját. Ezen al ka lom ból könnyû, nyár vé gi
prog ra mot szer ve zünk vá ro sunk la kó i nak.

zep tem ber 17-én 14 és 20 óra kö zött a Pe tô fi park ban,
esôs idô ese tén a pe dig a Pi ac té ren ren de zen dô ün ne pi

mû sor ke re té ben fel lép a Vi dám Ta vasz és a Ba rát ság Nyug -
dí jas Klub, a Pi li si Ze nész Egye sü let és Ma zso rett Cso port ja,
va la mint Sza bó Zol tán tart hely tör té ne ti elô adást, ame lyet
Pi lis rôl ké szült fo tók ve tí té se és az elô adó gyûj te mé nyé bôl
szár ma zó tár gyak be mu ta tá sa kí sér.

Emel lett sor ke rül a „Pi lis leg jobb ka pusz nyí ká ja 2016” díj át -
adá sára is. A rész le tes ver seny ki írás a hon la pon, facebookon
és plakátokon lesz ol vas ha tó szep tem ber ele jé tôl.
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a gyon szi go rú elô írá sok nak kell meg fe lel ni, ezért több vál to zás
is tör tént. Jog sza bály ír ja elô, hogy a kom mu ná lis hul la dé kot

he ti rend sze res ség gel kell el szál lí ta ni min den la kott te rü let rôl, ide -
ért ve a kül te rü le ti la kott te rü le te ket is. A zöld hul la dé kot ki zá ró lag
mi nô sí tés sze rint, a zöld hul la dék szál lí tás ra szol gá ló, „bi o ló gi a i lag
le bom ló” jel zés sel el lá tott zsák ban vagy „zöld hul la dék” jel zés sel el -
lá tott ku ká ban, a gallya kat pe dig össze kö te gel ve le het ki he lyez ni.
A sze lek tív hul la dé kot (PET-pa lack, pap ír) csak át lát szó és a szál lí -
tó cég lo gó já val el lá tott zsák ban, a pap ír cso ma go ló a nya got össze -
kö te gel ve szál lít hat ják el. 

Fel hí vom a tisz telt la kos ság fi gyel mét, hogy a gyûjt ôsz ige te ken
ki zá ró lag üve get le het a kon té ne rek be ten ni, egyéb hul la dék le ra -
ká sa ha tó sá gi lag ti los!

Jú li us tól át me ne ti idô szak ban – a köz be szer zés el já rás le bo nyo -
lí tá sá ig – a je len le gi szol gál ta tást nyúj tók vál lal ták a szál lí tást, cél -

DAKÖV Kft. monori üzemigazgatósága részérôl Artz Sándor üzemigaz-
gató az alábbi tájékoztatást juttatta el az önkormányzathoz egy

havaria-jellegû eseményrôl: 
A Pilis I. számú vákuumgépház (piactér melletti) vákuumtartálya meghibá-
sodott, a tartály palástja több helyen behorpadt.

A vákuumtartály a vákuumgépház azon eleme, amely a területrôl bejövô
szennyvizet összegyûjti, innen a kitápláló szivattyú nyomja a szenny-
víztisztító telep irányába a szennyvizet. Ennek cseréje azért kritikus, mert
jelen pillanatban csak 1 db van belôle, és a csere idôszakában ez
nem fog mûködni.

A vákuumtartály cseréjekor a szennyvizet a vákuum-szelepaknákból szippantó-
kocsikkal szállítják el a pilisi szennyvíztisztító telepre. Az I. számú vákuum-
gépház területén kb. 500 db vákuum-szelepakna található, amelyet állandó
szippantós jelenléttel 8-10 szippantó kocsival tudják üríteni és elszállítani. 

A tartály cseréjét megelôzôen egy héttel a lakosság tájékoztatására
sor kerül annak érdekében, hogy a tartálycsere idején lehetôség
szerint minél kevesebb vizet használjanak. 

Amennyiben ugyanis sok szennyvíz folyik egy szelepaknára, nem kizárható
a szennyvízkiöntés. Ezt azonban szeretné a szolgáltató elkerülni. A tar-
tálycsere idején a karbantartók váltott mûszakban, a nap 24 órájában
végzik a munkát a leállástól kezdôdôen a beüzemelésig bezárólag.

A tartálycserét szeptember elsô felére tervezik, elôzetes becslés szerint öt
munkanap szükséges a feladat ellátáshoz. 

További részletes tájékoztatást a honlapunkon és a város facebook oldalán adunk.

SIMÓ GÁBORNÉ 2

röm mel tá jé koz tat juk a busszal uta zó kat,
hogy a kul tu rált vá ra ko zás ér de ké ben Pi -

lis fô út ján 3 db új busz me gál ló épült, ame lyek
pad dal, sze mét gyûj tô edénnyel van nak el lát -
va. Ez zel egy idô ben a ré gi, fa szer ke ze tû
busz me gál lót si ke rült át te le pí te ni új he lyé re, a
Köl csey út ra. Ter ve ink sze rint a mun ká la tok
foly ta tód nak és a töb bi busz me gál lót is ha -
son ló kép pen fel tud juk sze rel ni.

Kö szön jük a kar ban tar tó cso port nak, amely
tö ké le tes mé re te zés sel elô ké szí tet te, il let ve el -
ké szí tet te a szük sé ges be to na la pot és tar tó
láb aza tot, va la mint még egy ext ra rám pát is
épí tett. Kü lön kö szö net a pi li si rend ôr ség tag -
ja i nak, akik a for ga lom irá nyí tá sá ban se gí tet -
tek a bon tás, szál lí tás és te le pí tés ide je alatt.

Re mél jük, a kul tu rált vá ra ko zó he lyek az
uta zó kö zön ség örö mé re szol gál nak!

Hulladékszállítás

Rövid tájékoztatásBuszmegállók
telepítése

Tavasz óta – ahogyan számos hírforrásból is
értesülhettek róla – országos problémát jelent
a hulladékszállítás. A Gerje-Forrás Kft. április
1-jétôl nem szolgáltat és nem jogosult a szám-
lázásra, ennek ellenére településünkön sikerült
megszervezni a kommunális hulladék, szelektív
hulladék és zöldhulladék elszállítását.

A MEGHIBÁSODOTT 
VÁKUUMTARTÁLY CSERÉJÉRÔL

juk a zök ke nô men tes szol gál ta tás, de a tör vé nyi elô írá sok hoz ra -
gasz kod ni uk kell! Bí zunk a si ke res köz be szer zés ben, és amint
meg szü le tik en nek ered mé nye, a to váb bi szál lí tá si idô pon tok ról tá -
jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got.

Fel vi lá go sí tást sze mét szál lí tá si ügyek ben a Rá kóc zi út 67. szám
alat ti ügy fél szol gá la ton (H, Sz, P 8:00-12:00, K,CS 12:30-
16:30), il let ve a 06/20 324 0982 te le fon szá mon ad nak. 

A szál lí tás ban elô for du ló hi bák mi att tü rel mü ket, meg ér té sü ket
ké rem, az eset le ges ész re vé te le i ket az ügy fél szol gá la ton je lez he tik.

A díj fi ze tés mód já ról lap zár tá ig nem kap tunk újabb in for má ci ót.
Az NHKV Zrt. ígé re te sze rint a mé di á ból, il let ve az NHKV hon lap ján
tá jé ko zód ha tunk, va la mint szó ró la po kat is ígér tek.

A Ger je-For rás Kft. a sze mét szál lí tás tár gyá ban je len leg ki zá ró lag
a tar to zá sok be haj tá sát vég zi, a cso por tos díj be sze dés meg szûnt,
a rend sze res ban ki uta lást kér jük le ál lí ta ni, a be ér ke zett túl fi ze té -
sek to váb bí tá sá ról a kft. mun ka tár sai in téz ked ni fog nak.

Bí zom ben ne, hogy min den ki meg elé ge dé sé re mi e lôbb ren de zô -
dik a hul la dék szál lí tás ügye!

Ezú ton is ké rem a la ko so kat kör nye zet tu da tos ma ga tar tás ra!
Óv juk te le pü lé sünk tisz ta sá gát, te gyünk együtt Pi lis il le té kes sé gi
te rü le tén az il le gá lis hul la dék le ra ká sa el len. Aki el kö ve tôt tet ten
ér, ké rem, je gyez ze fel a rend szá mot, ha van le he tô sé ge, fo tóz za
le és jut tas sa el az in for má ci ót köz te rü let-fel ügye lô nek, me zô -
ôr nek, rend ôr nek vagy akár ne kem, hogy mi nél ha ma rabb és hat -
ha tó sab ban tud junk in téz ked ni!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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Nagy né Kal már Esz ter, szü le tett Kal már Esz ter né ni
ko rá hoz ké pest jó egész ség nek ör vend. Jú ni us
18-án lett 90 éves, így át ve het te a mi nisz ter el nök úr
ál tal alá írt üd vöz lô ok le ve let.

sz ter né nit ott ho ná -
ban a vá ros és a pol -

gár mes te ri hi va tal ré szé -
rôl Si mó Gá bor né pol -
gár mes ter asszony és
Bol dogh Ta más igaz ga tá -
si ügy in té zô, to váb bá az
ün ne pelt fia kö szön töt te.
Esz ter né ni 1926. jú ni us
18-án, Túr ke vén lát ta
meg a nap vi lá got. A ked -
ves idôs höl gyet vá ros ve ze tônk min den nap ja i ról is kérdezte,
így meg tud hat tuk, hogy fia és an nak csa lád ja rend sze re sen lá -
to gat ják ôt. Az uno kák na gyon sze re tik Esz ter né nit, a fa la kon
és a ház ban több he lyen a lát hat juk a fo tó i kat. 

A de rûs, 90 éves né ni szü le tés nap ján lát ha tó an na gyon jó
egész sé gi ál la pot ban van, né mi fej zú gás ra pa nasz ko dott csak,
de, mint fi á tól meg tud tuk, el lát ja ma gát. Hoz zá tar to zói sze re -
tet tel fi gyel nek rá, gon dos kod nak ró la.

Min den nap ja i hoz to vább ra is sok örö möt, bol dog sá got
és jó egész sé get kí vá nunk!

Pol gár Fe hér Mi hály nét – szü le tett Ke re pesz ki
An nát – jú li us 21-én, ott ho ná ban kö szön töt te fel
95. szü le tés nap ja al kal má ból Len gyel Zol tán al pol -
gár mes ter és Pér csi né Dan csok Ma ri an na igaz ga -
tá si fô e lô a dó.

ol gár Fe hér Mi -
hály né Pi li sen szü -

le tett, 1921. jú li us 21-
én. Len gyel Zol tán al -
pol gár mes ter át ad ta az
ön kor mány zat aján dé -
kát és Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök kéz je -
gyé vel el lá tott em lék -
la pot. An na né ni na -
gyon örült az aján dé kok nak, és a be szél ge tés so rán vissza -
em lé ke zett éle té nek fon to sabb ese mé nye i re. 

Fér jé vel egy gyer me ket ne vel tek fel, An nát. Egy uno ká ja és
két dé du no ká ja van, sze re tô csa lád ve szi kö rül nap ja ink ban is. 
An na né ni szí ve sen em lék szik a ré gi idôk re, na gyon sze re ti a
Bib li át és a dé du no kák ál tal ho zott köny ve ket ol vas gat ni. 

Pi lis vá ros kép vi se lô-tes tü le te és pol gár mes te ri hi va ta la
ne vé ben kí vá nunk to váb bi jó egész sé get!

Eszter néni 90 éves A 95 éves Polgár Fehér
Mihályné köszöntése

Rövid hírek
SEM MEL WE IS-NAP

in den év jú li us el se je a ma gyar egész -
ség ügy leg na gyobb ün ne pe: a Sem -

mel we is-nap. Ezen a na pon az egész sé -
gügy ben dol go zók ki tar tá sát, mun ka bí rá sát,
el hi va tott sá gát ün ne pel jük, is mer jük el. Er -
rôl a je les nap ról Pi li sen is meg em lé kez -
tünk, és kö szön töt tük a te le pü lé sen mû kö -
dô egész ség ügyi in téz mény je len le gi és
nyug dí jas dol go zó it, há lán kat fe jez tük ki fe -
le lôs, lel ki is me ret tel vég zett mun ká ju kért.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS KÖZ TISZT-
VI SE LÔK NAP JA AL KAL MÁ BÓL

Ma gyar Köz tiszt vi se lôk és Kö zal kal ma -
zot tak Szak szer ve ze te 1996-ban kez -

de mé nyez te, hogy a köz tiszt vi se lôi tör vény
1992. jú li us 1-jei élet bel épé sé nek em lé ké -
re Ma gyar or szá gon jú li us 1-je le gyen a Köz -
tiszt vi se lôk nap ja, amely ál do za tos hi va tá -
suk elôtt tisz te leg ve mun ka szü ne ti nap.

Vá ro sunk la kó i nak ne vé ben ezú ton is
meg kö szön jük a pi li si pol gár mes te ri hi va tal,
a Mo no ri Já rá si Hi va tal min den dol go zó já -
nak lel ki is me re tes mun ká ját, te vé keny sé -
gét, amellyel vá ro sunk mû kö dé sét se gí tik,
meg ala poz zák.

PI LI SI SPOR TO LÓK TA LÁL KO ZÓ JA

i lis vá ros ön kor mány za ta rend kí vül fon -
tos nak ér zi, hogy mél tó mó don el is mer -

je mind azon gyer me kek, fi a ta lok és fel nôt -
tek ered mé nye it, akik sport tel je sít mé nyük -
kel, e té ren vég zett te vé keny sé gük kel hoz -
zá já rul nak vá ro sunk jó hí ré nek öreg bí té sé -
hez. Min de zért az év utol só hónapjában
meg ren dez zük a „Pi li si spor to lók ta lál ko zó -
ja” el ne ve zé sû prog ra mot, ame lyen a kü -
lön bö zô sport ágak ban és egye sü le tek ben
ered mé nye sen te vé keny ke dô spor to lók
meg is mer he tik egy más ered mé nye it, és
nem utol só sor ban a vá ros la kói is meg is -
mer he tik ôket, akik sok szor csend ben, hi -
val ko dás nél kül tesz nek meg min dent vá -
lasz tott sport águk és vá ro sunk ér de ké ben.

Szep tem ber 30-ig vár juk azon spor to ló -
ink rö vid be mu tat ko zó je lent ke zé sét, akik
meg tisz tel né nek min ket az zal, hogy ezen
a ta lál ko zón részt kí ván nak ven ni. Je lent -
kez ni Sá rán né Ke re pesz ki Ka ta lin nál a
hi va tal@pi lis.hu ema il cí men le het.

SZA BA DOK A MEG MEN TETT 
FÜ LES BAG LYOK

z el múlt idô szak ban ün nep élye sen sza -
ba don en ged tük az At hos, Port hos,

Ara mis név re ke resz telt és gyû rû vel el lá tott
fü les bag lyo kat. Sok ér dek lô dô vár ta a Ger -
jén a be fog adó-ne ve lô szü lô ket, Záb rác ki

Lász lót és fe le sé gét, Ágit a 3 ár va fü les ba -
gollyal. Kö szön jük min da zok nak, akik meg -
tisz tel ték az ese mé nyün ket, ame lyen nagy
él mény ben volt ré szünk. Meg kö szön jük a
men tés ben részt ve vôk jel zé sét, se gít sé gét,
a fel ne ve lés hez szük sé ges táp lá lé kot, és
ter mé sze te sen a gon dos és szak sze rû ápo -
lást, gyû rû zést is. Bí zunk ben ne, hogy Pi li -
sen újabb ha gyo mányt in dí tot tunk, és a
ter mé szet meg sze ret te té sét, a kör nye zet -
tu da tos élet re ne ve lést egy re na gyobb kör -
ben tud hat juk ma gun ké nak. Ezú ton is
meg kö szön jük a Ter mé szet bú vár tá bor
szer ve zé sét a szü lôk és tá bo ro zó gye re kek
ne vé ben!

KI ÍR TÁK A KÖZ BE SZER ZÉST 

z el múlt idô szak ban ki ír ták a köz be szer -
zé si el já rást az M4 gyors for gal mi út

Ül lô-Ceg léd kö zöt ti sza ka szá nak meg épí té -
sé re. Ha min den a ter vek sze rint ha lad,
2019-ben már hasz nál hat juk is!

Az M4 gyors for gal mi út Ül lô-Ceg léd kö -
zöt ti sza ka szá nak ter ve zé sét is ma gá ba
fog la ló épí té si szer zô dés kö tés 2016 har -
ma dik ne gyed évé ben vár ha tó. A vál lal ko zó -
nak a ki vi te le zé si szer zô dés ha tály ba lé pé -
sét kö ve tô 27 hó nap alatt kell meg va ló sí ta -
nia a tár gyi sza kaszt.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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Bánsz ki Eni kô Esz ter 5.a osz tá lyos ta -
nu ló ki tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért,
szám ta lan me gyei ta nul má nyi ver se nyen
va ló rész vé te lé ért, va la mint az or szá gos
Nyit ni kék Fu vo la ver seny kü lön dí já ért.

Csor dás Ben ja min 2.b osz tá lyos ta nu ló
ki tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la -
mint kyokushin ka ra te Kô bá nya ku pa
1. he lyért és az Auszt ria-Bécs ver se nyen
el ért 1. he lye zé sé ért.

Csor dás No ri na 4.a osz tá lyos ta nu ló ki -
tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint
a kyokushin ka ra te Kô bá nya ku pa 1.
he lyért, az Auszt ria-Bécs ver se nyen el ért
2. he lyért.

Gor ni csar Pat rik 5.c osz tá lyos ta nu ló
ki tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, a
Her man Ot tó or szá gos ver se nyen or szá -
gos dön tôs sze rep lé sé ért, a me gyei
ter mé szet tu do má nyi csa pat ver seny 6.
he lyé ért.

He ge dûs Krisz ti na 4.c osz tá lyos ta nu ló
ki tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, a me -
gyei Mé hecs ke ma te ma ti ka ver se nyen el -
ért 2. he lye zé sé ért és pél dás ze ne is ko lai
sze rep lé sé ért.

Jan ko vics At ti la 6.d osz tá lyos ta nu ló je -
les ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint a
Joy Dan ce TSE Tár sas tánc Sza bad idô -
sport Or szá gos Baj nok sá gon el ért 1. he -
lye zé sé ért, a Dan za Ku pa 1. he lye zé sé -
ért, va la mint a VI II. Hat van Ku pa 1. he -
lye zé sé ért.

Pilis kiválósága díjazottjai – 2016.
Je rus ka Pet ra 7.a osz tá lyos ta nu ló je les
ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint az
at lé ti ka ver se nye ken ma ga sug rás ban és
gát fu tás ban el ért ered mé nye i ért.

Ka ku szi Pé ter 3.a osz tá lyos ta nu ló ki -
tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la -
mint a Re gi o ná lis Pó ni Klub ver se nyen
fu tó szár ka te gó ri á ban el nyert 2. he lyért,
a Sop ron Tra il 2016. er dei te rep fu tá son
5,9 km-es tá von kor osz tá lyá ban el ért 3.
he lye zé sért.

Ka pu vá ri Pé ter 6.a osz tá lyos ta nu ló ki -
tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, a Her -
man Ot tó or szá gos ver se nyen 6. el ért
he lye zé sé ért.

Ke szeg Jan ka 3.a osz tá lyos ta nu ló ki tû -
nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint a
Bó lyai anya nyel vi csa pat ver senyen el ért
9. he lye zé sé ért és a Czid ra Já nos Or szá -
gos Fu ru lya ver se nyen fu ru lya ní vó díj
ma gyar fu ru lyás ala pít vány kü lön díj
meg szer zé sé ért. 

Kiss Ber na dett 3.a osz tá lyos ta nu ló je -
les ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint a
rit mi kus sport gim nasz ti ka (RSG) ezüst
mi nô sí té sért.

Ko lár Bo tond 5.b osz tá lyos ta nu ló je -
les ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint
a me gyei at lé ti ka ver se nyen va ló sze -
rep lé sé ért.

Pa u lov kin Tí mea 6.b osz tá lyos ta nu ló
je les ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint

a kyokushin ka ra te Bul gá riában szerve-
zett ver se nyen va ló sze rep lé sé ért.

Ré ti Esz ter Bog lár ká nak az or szá gos
fu vo la ver se nyen el ért 1. he lye zé sért.

Sán dor Sá ra 4.a osz tá lyos ta nu ló ki tû nô
ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint az
RSG-ver se nyen egyé ni és csa pat arany
mi nô sí té sé ért, a leg jobb elô adás mó dért.

Sol tész And rás nak az el sô re gi o ná lis
fu ru lya ver seny kü lön dí já ért.

Sza bó Ni ko lett 4.a osz tá lyos ta nu ló je -
les ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint
az RSG bronz mi nô sí té sért.

Szeg vá ri Dó ra 4.c osz tá lyos ta nu ló ki -
tû nô ta nul má nyi ered mé nyé ért, a Zrí -
nyi Ilo na Dél-Pest Me gyei Ma te ma ti ka -
ver se nyen el ért 1. he lyért, az or szá gos
ver seny 32. he lyé ért, a Mé hecs ke és
Or chi dea me gyei ma te ma ti ka ver seny
1. he lyé ért, az or szá gos Or chi dea-ver -
se nyen meg szer zett 24. he lyé ért, a me -
gyei Szö veg ma nó-ver se nyen el ért 6.
he lyért, va la mint pél dás ze ne is ko lai
sze rep lé sé ért.

Szlu ka Kit ti 6.d osz tá lyos ta nu ló je les
ta nul má nyi ered mé nyé ért, va la mint az
at lé ti ka ver se nyen a tá vo lug rás ban el ért
1 he lye zé sé ért.

Ub ran ko vics Ve rá nak az or szá gos
zon go ra ver seny 1. he lye zé sé ért, kán to ri
szol gá la tá ért, va la mint a kul tu rá lis prog -
ra mo kon va ló sze rep lé sé ért.
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A Kármán József Városi Könyvtár
és Közösségi Ház hírei

A SEGITÜNK Alapítvány hírei„SEGITÜNK” – a Gubányi Károly 
Általános Iskola Alapítványának 

2015.évi közhasznúsági jelentése

ú ni us 24-én Könyv tá ri es ték ren dez -
vény so ro zat ke re té ben Okos Már ton új -

ság író: „Ne gyed szá za da gya log vit tük Er -
délyt Eu ró pá ba” cím mel elô adást tar tott.
Két fi a ta lem ber, Okos Már ton és Ju hos
Gá bor a Ce a u ces cu-re zsim elôl me ne kült
1989-ben Ma gyar or szág ra, de nem a köny-
nyebb meg él he tés mi att, ha nem azért,
hogy fel hív ják a fi gyel met az er dé lyi ma gyar
fal vak fel szá mo lá sá ra. El dön töt ték, hogy a
til ta ko zá suk je lé ül el gya lo gol nak Pá ri zsig.
Okos Már ton az uta zás él mé nye it osz tot ta
meg ve lünk az est fo lya mán.

Jú ni us 20-24-e kö zött gyer mek tá bort
szer vez tünk. A tá bor ide je alatt kéz mû ves -
ked tünk, tár sa soz tunk, ki rán dul tunk és el -
lá to gat tunk a va dász ház hoz is, ahol meg is -
mer ked het tek a gye re kek a fá cá nok gon -
do zá sá val. Kö szön jük Ke me nár Pál nak és
Fé lix Bál int nak a se gít sé get. 

z ala pít vány ve ze té sé re ez év
ta va szán új ku ra tó ri u mot

vá lasz tott, mi vel az elô zô ku ra -
tó ri u mi ta gok más irá nyú el kö -
te le zett sé ge ik mi att nem tud ták
to vább vál lal ni az ala pít vány irá -
nyí tá sát. 

Ezú ton is sze ret nénk meg kö -
szön ni Ma jor Pál né el nök asz-
szony nak, Si mó Gá bor né és Vil -
landt né Pin tér Ju dit ku ra tó ri u mi
ta gok nak a sok évi oda adó mun -
ká ju kat.

Az új ku ra tó ri um tag jai:
Orosz Zol tán né – el nök
Ha nák né Re is Ma rin ka – 
ku ra tó ri u mi tag
Gaj dos Tün de – ku ra tó ri u mi tag

Az ala pít vány el sôd le ges cél jai
az is ko la al sós és fel sôs te lep -
he lye i nek tá mo ga tá sa, va la mint
az ide já ró gye re kek se gí té se, ju -
tal ma zá sa.

Idén, töb bek kö zött az ala pít vá -
nyunk se gít sé gé vel vá sá rol tak
szá mí tás tech ni kai esz kö zö ket
és sze lek tív hul la dék gyûj tô lá dá -
kat az is ko lá ba, és ki osz tot tuk
év vé gi dí ja in kat a 4. és a 8. év -
fo lya mon, me lyek Hor váth Ad-
ri enn er re az al ka lom ra ké szí tett
tûz zo mánc al ko tá sai vol tak.

JU TAL MA ZOT TA INK:

Év Spor to ló ja díj 
4. év fo lyam: Csor dás No ri na 
és Sán dor Sá ra
8. év fo lyam: Bar nai Szin tia, 
Tóth Ni ko lett, 

Év Ta nu ló ja díj 
4. év fo lyam: He ge dûs Krisz ti na 
és Tóth Csil la Ré ka
8. év fo lyam: Nagy Ber na dett, 
Pri belsz ki Dor ka Ad ri enn

If jú Te het ség díj Szeg vá ri Dó ra

Ki ma gas ló Kö zös sé gi Mun ká ért díj
8. év fo lyam: Ka csán di Fan ni, Ko reny
Ba bett Kla u dia, Szál kai Jan ka

Kép zô mû vé sze ti díj 
8. év fo lyam: Len gyel fal vi Me lit ta

A „Se gí tünk” a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la Ala pít vá nyá nak le kö szö nô és
új ku ra tó ri u ma egya ránt kö szö ni a
2015. év ben fe la ján lott ado má nyo kat
és kö szön jük, hogy a 2014. évi sze -
mé lyi jö ve de lem adó be val lás nál az
ala pít ványt je löl ték meg ked vez mé nye -
zett nek.
To vább ra is szá mí tunk se gí tô tá mo ga -
tá suk ra, fe la ján lá sa ik ra.
Szám la szá munk: Pát ria Ta ka rék-
szö vet ke zet 65100314-10501272

OROSZ ZOL TÁN NÉ 2 el nök

Nyitó egyenleg 570.985 Ft
Lekötött pénz 140.000 Ft 
(törvény által elôírt tartalék)

Bevételek 2015
Szabó Márton volt polgármester 
felajánlása 488.020 Ft
Szülôi hozzájárulás 25.000 Ft
Felajánlott 1% 464.277 Ft
Pilis Város Önkormányzatának 
pályázati támogatása 120.000 Ft
Kamatok 4.558 Ft
Összesen: 1.101.855 Ft

Kiadások 2015
Otthon az erdôben 
környezetvédelmi pályázat 76.900 Ft
Osztálykirándulások 
támogatása 70 fô részére 140.000 Ft
Év Tanulója Díjak 4 fô részére 20.000 Ft
Valahol Európában elôadás 130.000 Ft
Informatikai fejlesztés 
és projektor vásárlása 547.960 Ft
Számlavezetés díja 16.751 Ft
Összesen 931.611 Ft

Az alapítvány 2015. évi 
összes bevétele 1.101.855 Ft
Az alapítvány 2015 évi 
összes kiadása 931.611 Ft

2015. december 31-én az alapítvány 
rendelkezésére álló pénzeszköz 741.229 Ft
(Valamint a lekötött pénzösszeg 140.000 Ft)

Jú ni us 27-tôl jú li us 7-éig a „Kul csos-tá -
bor” gyer me ke i nek tar tot tunk fog lal ko zá so -
kat he ti két al ka lom mal. 

Au gusz tus 7-én ha gyo má nya ink hoz hí -
ven – im már 20. al ka lom mal – ren dez tük
meg a Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka ese mé nyün ket.
A ren dez vényt Szi ge ti Má ria ope ra é ne kes -
nô, Pi lis dísz pol gá ra kez de mé nyez te 1996-
ban. Ez év tôl kezd ve szá mos ne ves mû vész
– ope ra é ne ke sek, ze né szek –, töb bek kö -
zött Ar dó Má ria, Mol nár And rás, Csák Jó -
zsef, Wi e de mann Ber na dett, Bán di Já nos,
Rácz Ist ván, Bú zás Vik tor, Kle men tisz Ta -
más lé pett fel a szín pa don. Ven dég mû vé -
szünk volt a Pest Me gye Szim fo ni kus Ze ne -
kar No se da Ti bor ve zény le té vel, Ho mon nai
Zsolt és Po lyák Lil la, Dol hai At ti la és Bor -
dás Bar ba ra, Myrtill, Pin tér Ti bor, il let ve
a Swin gu is ti que, Szu lák And rea, va la mint a
Ba lázs Ele mér Gro up. Nem utol só sor ban

a Pi li si Ze nész Egye sü let, a ze ne is ko la
ta ná rai, va la mint nö ven dé kei. Tag ja ik,
Ha che le va Lud mil la ta nár nô, Soly mo si
Se bes tyén és Nagy Sán dor a kon cert szer -
ve zé sé bôl is te vé ke nyen ki vet te a ré szét.
Az utób bi évek ben a Pi li si Ze nész Egye sü let
Ma zso rett Cso port ja is nö vel te a mû sor
szín von alát. Idén ven dég mû vé sze ink kö zött
kö szönt het tük Sze ke res Ad ri enn éne kes nôt
és Kiss Gá bort.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min d-
a zok nak, akik se gít sé gük kel év rôl év re hoz -
zá já rul nak ah hoz, hogy ha gyo mányt te remt -
het tünk a kas tély kon cert meg ren de zé sé vel. 

Kö szön jük a Di ák ott hon igaz ga tó nô jé nek,
Kröpfl Mi hály né nak, hogy ott hont ad a ren -
dez vény nek, a Di ák ott hon va la mennyi dol -
go zó já nak és gyer me ké nek az ön zet len se -
gít sé get. Kö szön jük Sá rán né Ke re pesz ki
Ka ta lin kép vi se lô asszony nak a rend sze re -
sen fe la ján lott cso dá la tos vi rág de ko rá ci ót.

Húsz év el tel té vel sze ret nék a jö vô ben
to vább ra is meg ren dez ni ezt a han gu la tos
kas tély kon cer tet, a Nyá ri-Nyáry Mu zsi kát.

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô

J

A
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„..és még is itt va gyunk!..” volt a mot tó ja an nak a jó té kony -
sá gi fesz ti vál nak, mely augusztus 14-én (va sár nap) so ka kat
von zott az evan gé li kus temp lom kert be. Hosszú he tek, hó na -
pok lá zas ké szü lô dé sé nek ered mé nye és ese mény so ro za tá nak
le zá rá sa volt ez az ál dá sos nap.

A Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet finn test vér gyü le ke ze té nek
kül dött sé ge itt ven dé ges ke dett csa lá dok nál, több na pig. Ez az
is me ret ség 30 év vel ez elôtt re ve zet he tô vissza. Sok csa lád, sok
em lék kel, újabb és újabb ta lál ko zá sok kal. Is ten gaz da gon
me gál dot ta a pi li si e ket! Ennyi te het sé ges, szor gal mas, ügyes
em ber egy he lyen, egy ügy ér de ké ben. 

El me sél néd ne kem, hogy mi lyen em lé ke id van nak? El me sél -
néd ne kem, hogy me lyik az el sô él mé nyed az evan gé li kus
gyü le ke zet tel kap cso lat ban? Mennyi él mény, mennyi öröm és
vall juk be, bá nat is. Mert az élet nem ha bos tor ta! 

Ta lán az ének, a ze ne olyan ha tal mas aján dé ka a Te rem tô nek,
ami kor nem ér zed, hogy va la mi kor ne héz volt, hogy va la mi -
kor fájt. Csak azt ér zed, hogy nem bírsz a lá ba id dal, a ke zed -
del és ütöd az üte met. Fan tasz ti kus volt lát ni akár a fi a ta lo kat,
akár az idô se ket, hogy mennyi re ma gá val tud ra gad ni a ze ne.

A ze ne, mely Is ten nek cso dá la tos ado má nya, mely nem el vá -
laszt, ha nem össze köt. Mert egyek va gyunk Va la ki ben. 

Ke ve há zi Lász ló, gyü le ke ze tünk ko ráb bi lel ké sze, áhi ta tá ban
me gosz tot ta ve lünk azt az egy szerı tényt, hogy az Is ten, a mi
Is te nünk nem tesz kü lönb sé get kö zöt tünk. Hogy Is ten nek ide -
je és gond ja van min den ki re. Igen, „ô oda te lep szik mel léd
test vé rem és fi gyel, hall gat, ve led van, min den ben és min den -
kor.” És kér: El me sél néd ne kem a zsá kut cá i dat?, hogy rán co -
kat ír nak a per cek és még is itt va gyunk!”

Mert „Va la mi vé get ért, kez dô dik új ta lán…”, ez na gyon igaz.
A gyü le ke zet éle té ben au gusz tus ele jén lel kész vál tás tör tént.
Baj nóc zi Má rió be osz tott lel kész egy éves szol gá la ta le járt Pi li -

ÁLDÁSOS NAP
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sen és a to váb bi ak ban Mis kol con szol gál majd. A gyü le ke -
zet új má sod lel ké sze Hor váth né Cso szánszky Már ta.

Tisz te let tel és há lá val sze ret ném meg kö szön ni min den ki -
nek se gít sé gét, mun ká ját, ado má nyát, a fel aján lá so kat és az
imád sá go kat.

Sze re tet tel hív juk és vár juk gyü le ke ze ti al kal ma ink ra test vé -
re in ket.

Erôs vár a mi Is te nünk!

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA 2 evan gé li kus lel kész

Külterületi hírek

KARBANTARTÁS A KÜLTERÜLETI UTAKON

as san már két éve, hogy a kül te rü le ti utak prob lé mái még
min dig nem ol dód tak meg, pe dig fo lya ma to san je lez zük,

így pl. 2016. jú li us 25-én a pol gár mes ter asszony fe lé, mi vel
a köz meg hall ga tá son ô kér te, hogy min den eset ben ne ki szól -
junk, ha prob lé ma van. Ezt mi most is meg tet tük, ígé re tet me -
gint kap tunk, vár juk a fej le mé nye ket.

Mi lyen jó len ne, ha úgy mû köd né nek a dol gok, mint Sza bó
Már ton pol gár mes ter ide jé ben, hogy elég volt egy szer je lez ni
a prob lé mát és az meg volt old va, nem kel lett éve ket vár ni a
meg ol dás ra. Ami idôt, ener gi át és bi zal mat lan sá got szül.

Fo lya ma to san azon dol go zunk, hogy kö zös mun ká val meg -
old juk a kül te rü le ti la ko sok gond ja it, de eb ben nem érez zük az
ön kor mány zat ré szé rôl a part ner sé get. Csak a la kos ság kö szö -
ni meg a mun kán kat és jel zik, hogy bár mi kor se gí te nek, ha ezt
a szük ség úgy kí ván ja, szí ve sen ven né nek részt tár sa dal mi
mun ká val is, ha vol na ilyen prog ram vagy pá lyá zat.

Tü rel met len sé günk ab ból is adó dik, hogy csak ígé re te ket kap -
tunk idá ig, de konk rét meg ol dá so kat nem, az idô mú lik, nem
sze ret nénk, de ha ké ré se in ket ennyi re nem ve szik fi gye lem be,
úgy kény te le nek le szünk a meg fe le lô fó ru mok hoz fo lya mod ni
mint adó fi ze tô, jog tisz te lô ál lam pol gá rok, akik nek nem csak kö -
te le zett sé ge ik, ha nem jo ga ik is van nak.

Ma ra dunk tisz te let tel:
A Kül te rü le ti Mun ka cso port tag jai:

BAR TA JÓ ZSEF NÉ, PA U NÁSZ IST VÁN NÉ

z el múlt idô szak ban Pi lis vá ros la kott
kül te rü le ti ré sze in az aláb bi út kar ban -

tar tá si mun ká kat vé gez ték el az ön kor -
mány zat meg ren de lé sé re:
– Ho mo ki szô lô I. dû lô te rü le tén a gré de re -

zés 2016. jú li us 20-án; 
– Le hel ut ca gré de re zé se 2016. jú li us

21-én;
– Kre kács / Kis Kre kács dû lôk gré de re zé se

2016. jú li us 21-tôl ütem terv sze rint ha -
ladt és el ké szült;

– Ho mo ki szô lô II. dû lô gré de re zé se 2016.
jú li us 22-én;

– Ho mo ki szô lô III. dû lô gré de re zé se
2016. jú li us 25-én;

– Ha le szi szô lô I. dû lô ben a gré de re zés,
il let ve hen ger lés el ké szült 2016. jú li us
26-án;

– Ha le szi szô lô II. dû lô gré de re zé se és út -
hen ger rel va ló tö mö rí té se 2016. au gusz -
tus 4-én be fe je zô dött.

A dû lô hát só sza ka szá nak egy rö vid ré szét
(hát só Ha le szi II.) nem kel lett gré de rez ni,
mi vel az út mi nô sé ge ki vá ló és az au tó for -
ga lom hi á nya mi att a fû is je len van az út
fe lü le tén. A Vá ros üze mel te tô Kft. gé pe i vel
– a dû lô út kes keny, vagy zsák vol ta mi att
– meg nem kö ze lít he tô ek a Ha le szi szô lô I.
dû lô vé ge, Sza bad kai „rö vid” dû lô, a Jó kai
ut ca foly ta tá sá ban a „zsák” dû lô.

A kül te rü le ti utak kar ban tar tá sa so rán
meg kel lett küz de ni a gép ke ze lôk nek az

in gat la nok ból a köz te rü let re ki ve ze tett
esô víz zel, az össz ev issza me gé pí tett ke rí -
té sek kel, va la mint az út szé lén me gé pí tett
gá tak kal. Prob lé ma, hogy van, ahon nan
nincs ho vá el ve zet ni az út ról a vi zet, il le -
tô leg az ott la kók nagy több sé ge te vé ke -
nyen nem vesz részt a kár meg elô zés ben,
ká rel há rí tás ban.

A gré de re zés nyo mán ki a la kult ál la pot mi -
nél hosszabb ide ig tör té nô fenn tar tá sá hoz
az ott la kók se gít sé ge is el en ged he tet len:
meg fe le lô en meg vá lasz tott se bes ség a
köz le ke dés so rán, el ve ze tô vá gá sok kal se -
gí te ni a víz le ve ze tést, il le tô leg el ke rül ni a
göd rö sö dést a tel ken be lü li csa pa dék víz-el -
szik kasz tás sal, il le tô leg tar tóz kod nia kell
min den ki nek at tól, hogy pl. zöld hul la dék -
kal, sit tel, „tölt se fel” az utat. 

Saj nos ta pasz tal nunk kel lett, hogy a csa -
pa dék vi zet több he lyen is ki ve zet ték a gré -
de re zett és hen ge relt út ra, így igen rö vid
idô alatt ér tel met len né vá lik az el vég zett
mun ka – mind a föld mun ka gé pé, mind a
mun ká so ké. Je len tôs a költ ség, mi ni má lis
az ered mény, mér he tet len a bosszú ság!

A fen ti e ket tá maszt ja alá a je len ben élô
pél da: a Vá ros üze mel te tô Kft. dol go zói
au gusz tus 4-én vé gez tek a mun kák kal,
egy hét múl va ér ke zett be je len tés, hogy
az út mi nô sé ge is mét kí ván ni va lót hagy
ma ga után.

A bel te rü le ten élôk höz ha son ló an a kül te rü le -
ten la kók nak is köz re kell mû köd ni ük a vá ros
azon ré szé nek él he tôb bé té te lé ben. A gyom -
men te sí tés, az in gat la nok ról ki haj tó zöld nö -
vény zet el bur ján zá sá nak meg aka dá lyo zá sa
az utak men tén, va la mint az együtt élés mi ni -
má lis sza bá lya i nak be tar tá sa, il le tô leg az ön -
kor mány za ti erô fe szí tés egy üt te sen ja vít hat
az ott élôk kö zér ze tén. A la kos ság ré szé rôl
nagy se gít ség len ne, ha az utak ról az in gat la -
nok ra en ged nék a csa pa dék víz el fo lyá sát.

Tá jé koz ta tom a kül te rü le ten élô la kos sá -
got, hogy ön kor mány za ti ön erô bôl csak az
utak kar ban tar tá sá ra van le he tô ség.

Kül te rü le ti utak ra pá lyá za ti ki írás ed dig nem
volt, ter mé sze te sen, ha lesz, Pi lis vá ros ve ze -
té se él ni fog a le he tô ség gel. Min den kép pen
tud ni kell, hogy ha meg fe le lô for rás áll ren -
del ke zés re, ak kor a me zô gaz da sá gi be so ro -
lá sú te rü le ten ki zá ró lag ma ka dám út (tö mö -
rí tett kô zú za lék-bo rí tás sal ren del ke zô út) ki -
ala kí tá sá ra le het szá mí ta ni.

Töb ben fel ve tet ték, hogy va sú ti kö vek kel
szór juk le az utat. Amennyi ben a ho mo kos
ta laj ra ki szór juk, a hen ge re zés el len ére a
ho mo kos ta la jon szét fo lyik, ezt kö ve tô en
gré de re zés re nem lesz le he tô ség, te hát a
ja vas lat meg va ló sí tá sa ese tén az út kar ban -
tar tást aka dá lyoz za.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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A le he tô le ge red mé nye sebb mun ka és si ke rek re mé -
nyé ben je len tôs vál to zá sok kal, felf ris sült já té kos ke ret -
tel és meg újult edzôi gár dá val in dul ne ki a 2016-2017-es
baj nok ság nak a Pi li si Lab da rú gó Klub.

l sô szá mú csa pa tunk nál a tá vo zó Ku ru csai Mi lán tól Hal gas
Ti bor ve szi át az edzôi fel ada to kat, aki ko ráb ban já té kos -

ként sze re pelt az FTC és a Di ós gyôr csa pa tá ban, edzô ként, va -
la mint szak mai igaz ga tó ként dol go zott az RKSK-nál. 

– Örü lök, hogy a csa lá dom vá ro sá nak csa pa tá ért dol goz ha tom.
Mi kor meg ke re sett a ve ze tô ség és fel vá zol ta a cé lo kat, tet szett az
irány, hogy épít sünk egy jó csa pa tot. Több más le he tô sé gem kö zül
így egy ér tel mû volt a vá lasz tá som. Az új és ré gi já té ko sok ma xi má -
li san part ne rek a mun ká ban, és ke mé nyen oda te szik ma gu kat az
edzé se ken és mér kô zé se ken. Sze ret ném, hogy a csa pat elô re lép jen
a ta va lyi 7. he lye zés hez ké pest, és az el sô hat kö zött tud junk vé gez -
ni a baj nok ság vé gén. Eh hez még ren ge teg mun ka van hát ra, de
én hi szek ben ne, hogy egy szép sze zon elé né zünk. Plá ne, ha a re -
mek pi li si kö zön ség ti zen ket te dik já té kos ként buz dít ja majd a srá -
co kat – vá zol ta az új edzô, Hal gas Ti bor az el kép ze lé se it. 

A sze zon ban Gál Lász ló tá mo gat ja Ti bor mun ká ját se géd -
edzô ként. A csa pat hoz szá mos új já té kos is ér ke zett, erô sít ve a
már össze szo kott gár da mun ká ját.

Fel nôtt csa pa tunk fel kész ülé si mér kô zé sei ered mé nye sek
vol tak, hi szen a Kecs ke mé ti TE U19-es csa pa tá val 3:3-as dön -
tet lent ját szot tunk, az Ül lô SE el len 3:2-re nyer ni tud tunk, a Kô -
bá nyai SE el len 5:0-s gyô zel met si ke rült arat ni, a Mo nor SE-tôl
azon ban 3:2-re ki ka pott a csa pat.

A fi úk ezen kí vül részt vesz nek a Ma gyar Ku pa elô se lej te zô -
jé ben, ahol me gyei szin ten össze sen 32 csa pat ból a leg jobb 3
jut a fô táb lá ra. Eh hez 4 mér kô zést kell ját sza ni uk, mely bôl az
el sô for du ló ban a vissza lé pô Ta tár szent györgy el len el hoz ták a
há rom pon tot. A to váb bi mér kô zé sek au gusz tus 17-én, 24-én
és 31-én lesz nek.

A me gye má sod osz tály át szer ve zé se mi att má so dik szá mú fel -
nôtt csa pa tunk a me gye III. osz tály ban in dul. Tá vo zó já té kos
nincs, azon ban a ta va lyi baj nok ifi bôl több já té kost is üd vö zöl -
he tünk im má ron fel nôtt kö rök ben. Len gyel Ár pád ko ráb bi edzôi
fel ada ta it az idei sze zon tól Pa tak fal vi György lát ja el.

A fel kész ülés ke re té ben a csa pat Új len gyel ben egy 4 csa pa -
tos tor nán vett részt, ahon nan idén bron zé rem mel si ke rült ha -
za tér ni. A fi úk fel kész ülé si mér kô zé se ket ját szot tak to váb bá az
Al ber tir sa SE, a Mo nor II. SE, az Abony SE, a Pé te ri KSK, il let -
ve a Va sa di KSK el len.

Az U19-es csa pa tunk já té ko sál lo má nya is fi a ta lok kal fris sült,
itt azon ban edzô vál tás nem tör tént, to vább ra is Mik lós vá ri Já -
nos ke ze alatt zaj lik a mun ka. 

– Az elô zô baj nok ság ban ha tal mas si kert ér tünk el. Sze ret nék
gra tu lál ni a srá cok nak, mert na gyon nagy sze zo non va gyunk túl.
A vé gén ha tal mas csa tá ban, egy per cig sem fel ad va vív tuk ki a
baj no ki cí met. Sok fi a tal, te het sé ges srác csat la ko zott a csa pa tunk -
hoz, aki ket még pró bál ga tok majd a fel kész ülé si meccse ken, hogy
mit is tud nak, il let ve mi lyen posz ton tu dok majd szá mí ta ni rá juk.
Ed dig elé ge dett va gyok az edzé sen va ló hoz zá ál lá suk kal, ren ge te -
get dol go zunk, sok in ten zív, meg ter he lô edzé sen van nak túl. Há -
rom fi a tal, te het sé ges já té kost is fel hoz tam a csa pat hoz, hogy szok -
ják a kö ze get és fej lôd je nek. Sze ret nénk idén is baj no kok len ni, azt
gon do lom, hogy ez a ke ret ké pes lesz idén meg vé de ni a baj no ki
cí met. Az én egyé ni cé lom min den kép pen új ra a ta bel la leg fel sô

ÚTON A BAJNOKI RAJT FELÉ
fo kát el ér ni, il let ve fej lôd ni, min den meccs bôl ta nul ni, mi vel nem
ti tok, hogy sze ret nék majd pá lya fu tá som be fe jez té vel edzôs köd ni
ma ga sabb szin ten vagy va la mely fel nôtt csa pat nál – nyi lat koz ta a
Pi li si Hír nök nek Mik lós vá ri Já nos.

Ifis tá ink fel kész ülé si mér kô zé se ket ját szot tak a Ceg léd VSE,
a Mo nor SE, a Pé te ri KSK, va la mint a Da bas FC el len.

Az U16-os ser dü lô csa pa tunk nál szin tén edzô vál tás tör tént,
itt Bál int Csa ba he lyé re Len gyel Ár pád ér ke zett. A csa pat hoz
ren ge teg olyan já té kos ke rült az al sóbb kor osz tály ból, akik
idén el ôször ke rül nek nagy pá lyá ra.

– Az el sô pár al ka lom alap ján na gyon ügyes já té ko sok ér kez -
tek hoz zánk az U13-ból, de a ko ráb bi já té ko sok is na gyon jó
ké pes sé gû ek. So kat kell még ta nul ni uk a srá cok nak, de cé lom,
hogy mi nél job ban meg ta nít sam ôket, hogy 4-5 év múl va az el -
sô csa pa tot tud ják erô sí te ni. A je len le gi baj nok ság ban sze rep lô
csa pa to kat még nem is me rem, így táv la ti cé lo kat még ne héz
meg fo gal maz ni. Sok kal fon to sabb, hogy mi nél több mér kô zést
ját sza nak, és ezek bôl ta nul ja nak a gye re kek – fog lal ta össze
vé le mé nyét az új edzô, Len gyel Ár pád.

Ser dü lô csa pa tunk fel kész ülé si mér kô zé sei a Nagy ká ta SE, a
Da bas FC, az Al ber tir sa SE, va la mint a Pé te ri KSK kor osz tá lyos
csa pa tai el len zaj la nak.

Nôi csa pa tunk vál to zat la nul Os val da Gá bor ve ze té sé vel foly -
tat ja a mun kát, to vább ra is a te rü le ti baj nok ság ban spor tol nak.
Cél a fo lya ma tos fej lô dés fenn tar tá sa, és a ta va lyi 9. hely nél
jobb ered mény el éré se.

Után pót lá sunk hí rei: az U7 és U9 kor osz tá lyok nak jú ni us 15-ig
tar tot tak az edzé sek, az U11 és U13 kor osz tá lyok jú ni us 20-23-ig
Pi li sen, 24-26-ig Ti sza kécs kén tá bo roz tak. Zá rás ként a stran don
meg ren de zett I. DHL ho mok fo ci baj nok sá gon az U11 arany-, az
U13 ezüs tér met szer zett. El len fe le ink a Ve csés, Ceg léd és a Tö -
rök szent mik lós csa pa tai vol tak. A 2016-2017-es sze zon ra au gusz -
tus 5-én kez dô dött a fel kész ülés Ke re pesz ki Zol tán (U7), Hal gas
Ist ván (U9), Gi lan Ká roly (U11) és Csá ki Nor bert (U13) ve ze té sé -
vel. Au gusz tus 27-én, szom ba ton, a sport pá lyán ren dez zük meg
a II. Pi li si után pót lás tor nát az U11-es és U13-as kor osz tály szá -
má ra, szep tem ber ben pe dig új ra be in dít juk az óvo dai fo cit is.

Öröm mel szá mo lunk be újabb TAO-s be ru há zá sa ink ról, me -
lyek meg va ló sí tá sá hoz nyúj tott se gít sé gét ezú ton is kö szön jük
min den tá mo ga tónk nak, va la mint Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá -
nak. A fel újí tá sok ke re té ben el ké szült az öl tö zô tel jes elekt ro -
mos há ló za tá nak kor sze rû sí té se, va la mint meg va ló sult a nyí lá -
szá rók cse ré je és a tel jes épü let tisz ta sá gi fes té se. Ezen kí vül
meg tör tént a pá lya hi bá i nak ki ja ví tá sa, il let ve a fû pót lá sa a
szük sé ges te rü le te ken. Bol do gan tu dat juk to váb bá, hogy el ké -
szült vá ro sunk le en dô sport csar no ká nak vég le ges terv raj za is.

Idén is vár juk te hát szur ko ló in kat és min den sport ba rá tun kat
a pá lyá ra! Kér jük, kí sér jék fi gye lem mel ak tu á lis hí re in ket hon la -
pun kon, a www.pi li silk.hu cí men, va la mint a Fa ce bo o kon is!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

Pilisi LK megyei I. o. FELNÔTT csapat mérkôzései
Dátum Kezdés Hazai Vendég
08. 28. 16:30 Pilisi LK-Legenda Sport – FC Dabas II.
09. 04. 16:30 Pilisi LK-Legenda Sport – Viadukt SE-Biatorbágy
09. 10. 16:00 Vecsési FC – Pilisi LK-Legenda Sport
09. 18. 16:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllôi SK
09. 24. 16:00 Tápiószecsô FC – Pilisi LK-Legenda Sport
10. 02. 15:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Halásztelek FC

E
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25 éves a pi li si pol gár ôr ség. 1991 for du ló pont Ma gyar or szág bûn meg elô zé si rend sze -
ré ben. La kos sá gi, né pi kez de mé nye zés re egy más után ala kul tak meg az úgy ne ve zett
„ön vé del mi cso por tok”, ame lyek 1991. áp ri lis 24-én szö vet ség be töm örül tek és lét -
re hoz ták az ér dek kép vi se le ti, ér de kér vé nye sí tô szer ve ze tü ket, az Or szá gos Pol gár ôr
Szö vet sé get. Az ön vé del mi cso por tok is ne vet és pro filt vál toz tat tak, pol gár ôr egye sü -
let ként mû köd tek to vább. 

Pi li sen 1996 jú li u sá ban ala kult meg a Pi li si Pol gár ôr Egye sü let.
A pol gár ôr tár sa dal mi mun ká ban, sza bad ide jét fel ál doz va, in gyen dol go zik a köz -

ren dért, köz biz ton sá gért, a bûn cse lek mé nyek meg elô zé sé ért. A ma gyar köz biz ton ság
és bûn meg elô zés már nem kép zel he tô el a pol gár ôr ség nél kül.

A szi tu á ci ós bûn meg elô zés, vagy is a jár ôrö zés mel lett ki bô vült a te vé keny sé gi kör.
Ma már nem csak a rend ôr ség gel ad nak szol gá la tot, részt vesz nek a kör nye zet vé de -
lem ben, a gyer mek- és if jú ság vé de lem ben, a ká bí tó szer-fo gyasz tás meg elô zé sé ben,
a ren dez vé nyek, sport ver se nyek biz to sí tá sá ban.

Tisz te let tel kö szön töm Önö ket a Pi li si Pol gár ôr Egye sü let 20. év for du ló ján! 
E je les nap al kal má ból az egye sü let min den tag ja fo gad ja szív bôl jö vô jó kí ván sá ga -

i mat és nagy ra be csü lé se met. Kö szö nöm a te le pü lés la kos sá ga ér de ké ben vég zett ön -
zet len mun ká ju kat, a ren dez vé nyek biz to sí tá sát!

Kü lön kö szö nöm a 20 éves tag sá gu kat ün nep lô ala pí tók ki tar tó, ál do za tos mun ká ját!
Min den pi li si pol gár ôr nek ál do zat kész te vé keny sé gé hez sok erôt, jó egész sé get,
si ke res együtt mû kö dést kí vá nok!

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

RENDÔRSÉGI HÍREK
A június, július és augusztus hónap sem telt el események nélkül.
A Pilisi Rendôrôrs munkatársai hatékonyan segítették a mogyoródi
Forma-1 Magyar Nagydíj biztosítását. A továbbiakban konkrét
bûncselekményekrôl és az azok nyomán megtett intézkedésekrôl
szeretnénk tájékoztatást adni.

Bün te tô el já rás in dult J. Kál mán pán di la -
kos el len, aki 2016. jú ni us 18-án, az éj -
sza kai órák ban, egy pán di in gat lan ke rí -
té sén át má szott, majd a nyi tott mel lék -
épü let bôl egy olaj kály hát tu laj do ní tott el.
A Pán don szol gá la tot tel je sí tô kör ze ti meg -
bí zott J. Kál mánt a bûn cse lek mény el kö ve -
té se kor tet ten ér te, a hely szí nen el fog ta és
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra elô ál lí tot ta.
Az el kö ve tôt a mo no ri nyo mo zók gya nú sí -
tott ként hall gat ták ki, ve le szem ben – sza -
bad lá bon ha gyá sa mel lett – az el já rást a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Vizs gá la ti Osz -
tá lya foly tat ja le. Az el tu laj do ní tott fû tô be -
ren de zést jo gos tu laj do no sá nak vissza ad ta
a kör ze ti meg bí zott.

Sú lyos tes ti sér tés kí sér let bûn tett el kö -
ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att in -
dí tott el já rást a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
Bûn ügyi Osz tá lya V. György 32 éves és Sz.
Vik tó ria 22 éves pi li si la ko sok el len. A ren -
del ke zés re ál ló ada tok sze rint a gya nú sí tot -
tak 2016. jú li us 22-én a dél utá ni órák ban
men tek be egy pi li si in gat lan ba és az ott
tar tóz ko dó sér tet tet meg rug dos ták, ha ját
meg tép ték, a fe jét a kony ha szi lárd bur ko -
la tá ba több al ka lom mal be le ver ték. Az ese -
tet lát ta egy szom széd, aki szá mon kér te a
gya nú sí tot ta kat. V. György ek kor be ment az
ô ud va rá ra is, és ököl lel me gü töt te, majd
meg rúg ta a nôt.

A bán tal ma zás kö vet kez té ben mind két
sér tett könnyû – nyolc na pon be lül gyó -
gyu ló – sé rü lé se ket szen ve dett. A pi li si
rend ôrök a 32 éves fér fit és tár sát 2016.
jú ni us 22-én az es ti órák ban el fog ták, elô -
ál lí tot ták, majd gya nú sí tott ként hall gat ták
ki. A nyo mo zó ha tó ság V. György és Sz. Vik -
tó ria el len a bün te tô el já rást sza bad lá bon
ha gyá suk mel lett foly tat ja le.

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Bûn ügyi
Osz tá lya el já rást in dí tott uzso ra-bûn cse lek -
mény bûn tett el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja mi att egy 36 éves pi li si la kos el len.
A fér fi meg ala po zot tan gya nú sít ha tó az zal,
hogy az el múlt hó na pok ban pi li si ott ho ná -
ban több sze mély ré szé re – arány ta lan
mér té kû el len szol gál ta tás fe jé ben, a sér -
tet tek rá szo rult hely ze tét ki hasz nál va –
kész pénzt adott köl csön. A vissza fi ze té sek
so rán a köl csön je len tôs ka mat tal meg nö -
velt össze gét, ké se del mes fi ze tés ese tén
pe dig to váb bi ka mat tal nö velt össze gét kér -
te vissza, ez zel a sér tet te ket és csa lád ju kat
még rosszabb anya gi hely zet be so dor va.
A fér fit 2016. au gusz tus 3-án a jár ôrök
ott ho ná ban el fog ták, majd elô ál lí tot ták a

Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra. Ház ku ta tás
so rán a rend ôrök meg ta lál ták azt a fü ze tet,
amely ben a gya nú sí tott ki mu ta tást ve ze tett
a sér tet tek rôl és a szá muk ra áta dott pénz -
össze gek rôl. A nyo mo zók gya nú sí tott ként
hall gat ták ki a fér fit, majd bûn ügyi ôri zet be
vet ték. 

Lo pás bûn tett el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Mo no -
ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend ôr ôr se B.
Ti bor 31 éves pi li si la kos el len. A ren del ke -
zés re ál ló ada tok sze rint a gya nú sí tott – és
ko ráb ban még is me ret len tár sa – 2016.
áp ri lis 15. és 2016. má jus 29. kö zött ment
be egy pi li si nya ra ló ba és on nan egy kan -
dal lót tu laj do ní tott el. A pi li si rend ôrök – a
sér tett fel je len té sét kö ve tô en – az adat -
gyûj tés ered mé nye ként azo no sí tot ták a
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po -
zot tan gya nú sít ha tó 31 éves fér fit, akit
2016. jú ni us 22-én a ko ra reg ge li órák ban
– pi li si tar tóz ko dá si he lyén – fog tak el. Elô -
ál lí tot ták a Pi li si Rend ôr ôrs re, ahol a nyo -
mo zók gya nú sí tott ként hall gat ták ki. Tár -
sát, a 33 éves B. Pé ter bu da pes ti la kost
2016. jú ni us 23-án a ko ra reg ge li órák ban
fog ták el a rend ôrök. Elô ál lí tot ták és ôt is
gya nú sí tott ként hall gat ták ki. A két fér fi el -
len a to váb bi el já rást sza bad lá bon ha gyá -
suk mel lett foly tat ja a nyo mo zó ha tó ság.

Fel hív juk a tisz telt la kos ság fi gyel mét,
hogy las san vé get ér a nyá ri szü net és
meg kez dô dik az is ko la. Kér jük, hogy for dít -
sa nak még na gyobb fi gyel met az óvo dák,
is ko lák kör nyé ké re, il let ve az uta kon köz le -
ke dô gye re kek re, ke rék pá ro sok ra. Kér jük a
gép jár mû ve ze tô ket, hogy kel lô kö rül te kin -
tés sel, meg fe le lô ol dal tá vol ság tar tá sá val
köz le ked je nek. 

Fon tos, hogy a ha té kony bûn meg elô zés re
csak kö zö sen va gyunk ké pe sek. En nek ér -
de ké ben kér jük, hogy önök is te gye nek
meg min den ma guk tól tel he tôt an nak ér -
de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse lek mény
ál do za tá vá, to váb bá se gít sük és le gyünk fi -
gye lem mel idôs ro ko na ink ra, is me rô se ink -
re, szom szé da ink ra. 

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,
azon túl a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá got
a 06-29/410-726, il let ve a 107-es,
112-es köz pon ti se gély hí vó te le fon -
szá mot. 

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

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

20 éves a Pilisi Polgárôr Egyesület
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A XX. szá zad el sô idô sza ká ban akár csak az or szág -
ban, a la kos ság kö ré ben Pi li sen is bi zo nyos ré teg -
zô dés volt ta pasz tal ha tó. Ez 1905-tôl vált ér zé kel he -
tô vé, ami kor fel épült Pi li sen is az úri Ka szi nó. Ide
fô leg az úri osz tály tag jai – köz sé gi ve ze tôk, ta ní tók,
or vo sok, ügy vé dek és más mó dos vál lal ko zók – jár -
tak. El nö ke dr. Du sa Jó zsef or vos volt.

e mek ren dez vé nyek és mû so ros elô adá sok vol tak itt, sok úri
ven dég járt ide Bu da pest rôl szó ra koz ni, hi szen kö zel volt a Mi -

kes Ke le men ut cá ban, a Schu ma yer Ró za ál tal üze mel te tett – iro dal -
mi kör nek ne ve zett – kup le ráj. Min den gyors vo nat meg állt Pi li sen,
hi szen annyi volt az úri ven dég. 

Ko moly be vé te le volt a ka szi nó nak, de ko moly adót is fi zet tek a
köz ség kasszá já ba. 

A ka szi nó fel épül te We ker le Sán dor mi nisz ter el nök nek és pénz ügy -
mi nisz ter nek kö szön he tô, aki az úri ba rát ság nak és a jó kap cso la tok -
nak kö szön he tô en ál la mi pénz hez jut tat ta Pi list, így a ka szi nó meg -
épül he tett. Elôt te és a ka szi nó meg épül te után is gya ko ri ven dég volt
Pi li sen, hi szen ko moly ba rát ság fûz te bá ró Nyáry Lász ló ék hoz, Sár -
kány Sá mu el hez, Du sa Jó zsef hez. A ka szi nó ban volt szol gá la ti la kás,
tánc- és bi li árd te rem, kár tya te rem, szín pad, va la mint te nisz pá lya is. 

Több al ka lom mal gyûj té se ket szer vez tek köz ér de kû cél lal, pl.
ami kor Er dély egy ré szét vissza csa tol ták ha zánk hoz, Ege di Kál mán
já rá si fô szol ga bí ró elô ter jesz té sé re az el öl já ró ság el fo gad ta, hogy
test vér vá ro sunk le gyen Vaj da ka ma rás. A zöm mel ma gyar lak ta te le -
pü lés Ko lozs vár tól észak ke let re, mint egy 20 km-re ta lál ha tó. A kap -
cso lat fel vé tel után Pi lis rôl kül dött ség uta zott Vaj da ka ma rás ra a köz -
ség el öl já ró i nak ve ze té sé vel, a cser ké szek vit ték az aján dé kot.
Az aján dék 2000 pen gô volt, amit az úri ka szi nó ven dé gei ad tak
össze. Az is ko la aján dé ka egy Nagy-Ma gyar or szág tér kép volt, a
köz sé gi el öl já ró ság pe dig nem ze ti zász lót ado má nyo zott.

Az Úri Kaszinó története
PILIS MÚLTJA ÉS JELENE
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E-mail: pilisihirnok@gmail.com • Nyomda: Pressman Bt., Dabas 
Engedélyszám: ISSN 2062-851X, ISSN 2062-8668
A lap ban meg je le nô cik kek, fo tók, gra fi kák és hir de té sek má sod -
köz lé se ki zá ró lag a szer kesz tô ség en ged élyé vel tör tén het.

Kiadó: Pilis Város Önkormányzata
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A ka szi nó az ál la mo sí tás kor Pi lis te le pü lés tu laj do na lett, több
szer ve zet is hasz nál ta, majd az 1988-ban me ga la kult Sza bó KTSZ tu -
laj do na lett, de cse ré be fel kel lett épí te nie a Dó zsa György ut cai
párt há zat, ami most a Kö zös sé gi Ház ként mû kö dik. A ka szi nót a
Pi li si ek ma csak PI RUSZ né ven is me rik. 

A KTSZ-t a volt sza bó kis ipa ro sok, Bo zó ki György, Ho lánsz ki Vil -
mos, Da rá zsi Fe renc és Ma jor Fe renc ala pí tot ták meg. Több sé gé ben
nôk vé gez ték a mun kát, a 70-80-as évek ben 2 mû szak ban 150 fô is
dol go zott. 1970-ben je len tôs üzem résszel és rak tár ral bô vült. 1987-
ben a Rá kóc zi út fe lô li front ra eme le tet épí tet tek és víz tor nyot is fel -
ál lí tot tak az ud va ron. Ma ma gán tu laj don ban van, a var ro da nem mû -
kö dik már, üz let he lyi sé gek van nak ben ne ki ala kít va.

A ke res ke del mi 
szö vet ke ze tek (ÁFÉSZ)

1950 után a ke res ke del met a Han gya Szö vet ke zet
utód ja, a Föld mû ves Szö vet ke zet vet te át. A me ga la -
kult szö vet ke zet el sô el nö ke Ju hász Já nos lett. 

szö vet ke zet fô pro fil ja a kis ke res ke del mi bol tok há ló za tá nak ki -
épí té se, va la mint a me zô gaz da sá gi ter mé nyek fel vá sár lá sa.

Nagy szük ség volt az élel mi szer- és egyéb bol tok ra, hi szen Pi li sen és
a kör nye zô te le pü lé se ken a la kos ság lét szá ma nö ve ke dés nek in dult.
Az ed dig mû kö dô ma gán bol to kat – pl. Lak ver, Pa tik, Tön kô, Ká pol -
ná si és Ber nu la – be zá rat ták az új rend szer gaz dái. Ezen az ál la po ton
még a Ceg lé di Nép bolt – amit a Rá kóc zi úti Ká pol ná si bolt épü le té -
ben hoz tak lét re mint nagy élel mi szer bol tot – sem tu dott se gí te ni. 

Az új szö vet ke ze ti bolt há ló zat gyors ütem ben fej lô dött, ugyan is a
ré gi ma gán ke res ke dôk ré vén volt ke res ke del mi mun ka erô. Az üz le -
tek több sé ge élel mi szer- és ve gyes ke res ke dés volt, ek kor jött lét re
Pi li sen a Bó docz ki Pál ve zet te TÜ ZÉP-te lep is. A kör nyék fal va i nak
ke res ke del mi el lá tá sát a kor sze rû és jól fel sze relt bol tok biz to sí tot -
ták (Ká va, Gom ba, Nyár egy há za). A Pi li si ÁFÉSZ je len tôs egy sé gei
kö zé tar to zott a pi li si és mo no ri ABC áru ház, a Ru há za ti bolt, a Ré -
tes csár da, va la mint a Gól presszó. 1970-tôl Pi li si ÁFÉSZ né ven mû -
kö dött, majd fel sôbb uta sí tás ra a Mo no ri ÁFÉSZ-hez csa tol ták, ül lôi
szék hellyel, majd szép las san tönk re tet ték.

SZA BÓ ZOL TÁN 2
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1934. március 15., kijönnek a kaszinóból, balra Dusa József

A telepi ÁFÉSZ bolt

A szabadtéri színpad
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MI ÚJSÁG A KÁLVIN HÁZA TÁJÁN?
Kál vin Já nos Re for má tus Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la több cé lú in téz mény. 2014-ben ala pí tot ta fenn tar tó ja,

a Pi li si Re for má tus Egy ház köz ség. Fô pro fil ja az is ko la rend szerı
fel nôt tok ta tás. A 2015/2016-os ta név ben 503 ta nu lót kép zett,
eb bôl Pi li sen, a Szé che nyi (te le pi) is ko lá ban 78-an ta nul tak.

Mit nyújt a Kál vin is ko la a pi li si ek nek?
Szín vo na las ok ta tást, érett sé gi re va ló fel ké szí tést, amely re ga ran -
cia, hogy az itt ta ní tó pe da gó gu sok nak 5-20 év fel nôt tok ta tá si ta -
pasz ta la tuk van. Cél irá nyos fel ké szí tést a kö te le zô érett sé gi tár -
gyak ból (ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma ti ka, tör té ne lem, an -
gol nyelv, né met nyelv). A kö te le zô en vá laszt ha tó érett sé gi tár gyak
(ná lunk: bi o ló gia, föld rajz, in for ma ti ka) mel lett sze re pel a re for má -
tus hit tan vá laszt ha tó érett sé gi tan tárgy ként, de igény sze rint meg -
szer vez zük a ka to li kus és az evan gé li kus hit ta nok ta tást és érett sé -
gi re va ló fel ké szí tést is. 

A 2015/2016-os ta név ben ren des kö zép szin tû érett sé git tett 35
fô. Az érett sé gin min den ta nu lónk meg fe lelt. Az érett sé gi bi -
zott ság egy-egy vizs gá zót ma gyar nyelv és iro da lom ból és né met
nyelv bôl di csé ret ben is ré sze sí tett. 

A kö vet ke zô ta név ben 11. és 12. év fo lya mon szer ve zünk osz tá lyo -
kat. Le he tô sé get adunk a ta nul má nyi idô le rö vi dí té sé re (2 év) osz -
tá lyo zó vizs ga le té te lé vel. A si ker ér de ké ben elin dít juk a 16-25
éves fi a tal fel nôt tek szá má ra „Nem en ged jük el a ke zed” el ne -
ve zé sû men tor prog ra mun kat. A prog ram azt a célt szol gál ja

hogy a nap pa li rend sze rû kö zép fo kú ok ta tás ból ki ke rü lô ta nu lók
ne vessze nek el. A Kál vin pi li si te lep he lyé re es ti ta go zat ra je lent -
ke zô di á kok a gim ná zi u mi kép zés (11-12. év fo lyam) mel lé vá -
laszt hat ják a men tor prog ra mot is. Az ok ta tás te rén nagy ta pasz ta -
lat tal ren del ke zô ta ná ra ink kö zül a ha bi tu suk nak meg fe le lô men tor
se gí ti a fi a talt ta nu lá sá nak meg ter ve zé sé ben és meg va ló sí tá sá ban
(idô be osz tás, tan anyag egy sé gek re ta go lá sa, a ta nu lás ta nu lá sa,
ta nu lá si ne héz sé gek le küz dé se, ki fo gá sok ke ze lé se). A men tor egyik
leg fon to sabb fel ada ta, hogy tá mo gas sa a ta nu lót vá gya i nak cé lok -
ká ala kí tá sá ban, és ki tû zött cél ja i nak meg va ló sí tá sá ban.

Vár juk min den olyan, nem tan kö te les (16. élet évü ket be töl tött)
di ák je lent ke zé sét, aki gim ná zi u mi, szak kö zép is ko lai ta nul má nya it
meg sza kí tot ta – akár nap pa li, akár es ti vagy le ve le zô kép zés ben –
és most foly tat ni sze ret né. Vár juk azo kat, akik érett sé gi vizs gát
sze ret né nek ten ni akár 2 év gim ná zi u mi kép zés után, és leg alább
ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del kez nek.

Je lent ke zé si lap le tölt he tô hon la punk ról: www.kal vin su li.hu
To váb bi fel vi lá go sí tás: Gyur kity Ka ta lin in téz mény ve ze tô: 

tel.: 06 30 298 7979 vagy e-mail: gyur kity ka ta@gma il.com

A

A2 Stúdió Kft.  2721 Pilis, Luther tér 14. (bejárat a piac utcájáról)
NYELVI KÉPZÉSEK: 
Rabi – Rizmajer Andrea 06 20 452 2232 
Lehóczki- Lénárd Valentina 06 30 928 3618
TERMÉSZETBÚVÁR SZAKKÖR: 
Tel.: Zábráczkiné Zsadányi Ágnes 06 20 990 9919
E-mail: oktatas@a2studio.hu

ANGOL & NÉMET KEZDÔ NYELVTANFOLYAMOK
• 50 órás nyelvtanfolyam • heti 1*2 tanóra 
• NÉMET nyelvtanfolyam kezdési idôpontja: 2016. 09.19. hétfô 18.00
• ANGOL nyelvtanfolyam kezdési idôpontja: 2016. 09.20. kedd 18.00
• Tanfolyam díja: 35.000 Ft/fô

ANGOL NÉMET NYELVI TANODA OVISOKNAK 
& ALSÓS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 

• ANGOL – 2016. szept. 19-tôl hétfônként 16.00-16.45 
szept. 20-tól keddenként 14.00-14.45 

• NÉMET – 2016. szept. 20-tól keddenként 16.00-16.45
szept. 21-tôl szerdánként 14.00-14.45

• 4 alkalmas bérlet díja: 4.000 Ft/fô 

ANGOL & NÉMET NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTÔ TANFOLYAM
• Tanfolyamkezdés: 2016. szeptember közepe jelentkezôktôl függôen 

(hétköznapi és hétvégi idôpontokban)
• A 60 órás képzés díja 42.000 Ft/fô • Részletfizetési lehetôség

ANGOL NÉMET NYELVI TANODA FELSÔ TAGOZATOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 

• ANGOL – 2016. szept. 19-tôl hétfônként 17.00-17.45 
• NÉMET – 2016. szept. 20-tól keddenként 17.00-17.45
• 4 alkalmas bérlet díja: 4.000 Ft/fô 

NAGYI & PAPA TANODÁJA // KISMAMA NYELVI KLUB 
• 50 órás kedvezményes ANGOL & NÉMET nyelvi képzések nyugdíjasok

kismamák részére
• A képzés díja 35.000 Ft/fô helyett 20.000 Ft/fô 
• Elôzetes regisztráció szükséges. Várható kezdés szeptember második fele,

jelentkezôk számától függôen. 

TERMÉSZETBÚVÁR SZAKKÖR ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK 
• körülöttünk élô állat és növényvilág megismerése • kirándulások, túrázások
• kézmûves foglakozások • ismeretterjesztô órák 
• Szakkör elsô idôpontja 2016. október 6. csütörtök 16.00-17.00 óra
• 4 alkalmas bérlet díja: 4.000 Ft/fô

NYELVI KÉPZÉSEINKEN ANYANYELVI TANÁRAINK IS RÉSZT VESZNEK!

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,
CORVINUS, GazdálKODO, TársalKODO, Zöld út, stb.) 

• egyéni és csoportos oktatás magánszemélyeknek és cégeknek • korrepetálás
• nyelvi tréningek, kommunikációs órák külföldi munkavállaláshoz, állásinterjúkhoz
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