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RÖVID HÍREK

Tájékoztató a rendkívüli ülésrôl

KÖLT SÉG VE TÉS

i lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-
tes tü le te 2017. feb ru ár 23-án, 16 órai

kez det tel tar tot ta ülé sét. A meg hí vó ban sze -
rep lô 17 na pi ren di pont kö zül ki emel ke dô
fon tos sá gú volt a vá ros 2017. évi költ ség ve -
té sé nek II. for du lós meg tár gya lá sa, va la mint
a költ ség ve té si ren de let meg al ko tá sa és
el fog adá sa. Si mó Gá bor né pol gár mes ter
elô ter jesz té se alap ján a Kép vi se lô-tes tü let
1 333 689 035 fo rint fô összeg gel el fo gad ta
az ön kor mány zat 2017. évi költ ség ve té sét.

BE FEK TE TÉS

Kép vi se lô-tes tü let 2017. feb ru ár 23-i
ülé sén dön tött a Cser nai-ha gya ték

össze gé nek be fek te té sé rôl.
Cser nai Pál ha gya té ká nak össze ge a 2016.

má ju si ál la pot sze rint 737 047,5 eu ró.
A pol gár mes ter há rom pénz in té ze tet ke re -

sett meg, aján la tot kér ve tô lük a pénz el he -
lye zé sé re. A be ér ke zett aján la tok kö zül a Ke -
res ke del mi és Hi tel ban ké bi zo nyult a le ge lô -
nyö sebb nek, az aláb bi okok mi att: 
• egye di át vál tá si ár fo lyam;
• nincs szük ség kü lön szám la nyi tá sá ra és

nincs eh hez kap cso ló dó költ ség;
• fé lé ves ka mat mér té ke;
• van éves le kö té si le he tô ség;
• lik vi di tá si hely zet re fi gye lem mel is ked ve zô

ka ma to zá si aján lat.
Az aján la to kat mér le gel ve a Kép vi se lô-tes -

tü let Cser nai Pál vég ren de le tében szereplô
örök ség össze gét a Ke res ke del mi és Hi tel -
bank nál kí ván ja el he lyez ni és le köt ni.

Ugyan ak kor fel ha tal maz ta a pol gár mes -
tert, hogy az örök ség tel jes össze gét a
ban ki aján lat ban fog lal tak nak meg fe le lô en
Kincs tár jegy ben kös se le, az eh hez szük sé -
ges nyi lat ko za to kat és ad mi niszt ra tív in téz -
ke dé se ket te gye meg.

NEM KELL KÉR NI A 
RÉ GI KU TAK EN GED ÉLYEZ TE TÉ SÉT

kor mány tár gyalt a ház tar tá si ku tak
fenn tar tá sá ról is an nak kap csán, hogy

egy 2016-os jog sza bály sze rint fenn ma ra -
dá si en ged élyt kell kér ni, ami hez mû sza ki
do ku men tá ció be szer zé se szük sé ges – ami
több szá ze zer fo rin tos ki adást is je lent he tett
az érin tet tek nek. 

A kor mány úgy dön tött, hogy meg sem mi -
sí ti a 2016-os dön té se ket, így a fenn ma ra -
dá si en ged élye ket nem kell vég re haj ta ni,
akik már kér ték az en ged élyt, azok az el já -
rá si dí ja kat vissza kap ják. 

TÁ MO GA TÁS 2017

i lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-
tes tü le te ren de let ben sza bá lyoz ta a he lyi

ön szer ve zô dô kö zös sé gek, ci vil szer ve ze tek
pénz ügyi tá mo ga tá sá nak rend jét. 

Pilis város képviselô-testülete április 12-én rendkívüli ülést tartott a Csernai Pál
hagyatékával kapcsolatos feladatok megtárgyalása érdekében. Az ülésen a
következô határozati javaslatokat fogadták el a képviselôk.

Pilis város Képviselô-testülete: 

1) a Csernai Pál Közösségi Központ építésével kapcsolatos projektmenedzsmenti és
mûszaki ellenôri feladatok ellátásával az Átrium MM Bt.-t (székhely: 5000 Szolnok,
Szegfû u. 8.; adószám: 20734772-2-16, képviseli: Jánosi László) bízta meg
14 164 500 forint + áfa összegben.

2) a Csernai Pál Közösségi Központ építésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok
ellátásával az ENYD – Elsô Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t (székhely:
1015 Budapest, Toldy F. u. 80.; adószám: 22672775-2-08, képviseli: dr. Daczuk
Balázs ügyvezetô) bízta meg 3 790 000 forint + áfa összegben.

3) néhai Csernai Pál az önkormányzatot megilletô örökségi részének az Erste Banknál
forintra történô átváltására – figyelemmel a kedvezôbb árfolyamra – felkéri a hagyatéki
végrehajtót, dr. Kállay-Németh Imolát. Az átváltást követôen a hagyatéki végrehajtó – a
határozat értelmében – az összeget az önkormányzatnak a Kereskedelmi és Hitel
Banknál e célra nyitott számlájára utalja.

A ren de let ben fog lalt alap elv meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben éven te, a költ ség ve tés
tárgy alá sa kor, pénz ügyi tá mo ga tá si ala pot
ál lít fel.

Az ön kor mány zat az Ok ta tá si, Kul tu rá lis és
Sport Bi zott ság ré szé re 2017-re 2 500 000
fo rin tot biz to sít a költ ség ve té si ren de le té ben
– ame lyet a tá mo ga tá si alap ke re te in be lül
hasz nál hat fel.

KER TÉSZ LE SZEK… 

e res sük a leg szebb kony ha ker te ket!
Kar cag al pol gár mes te ré nek fel hí vá sá ra

Pi lis Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te
is csat la ko zott „A leg szebb kony ha ker tek”
or szá gos prog ram hoz. A prog ram cél ja, hogy
a kert mû ve lôk mun ká ja kap jon kel lô el is me -
rést, és pél dá juk nyo mán mi nél töb ben mû -
vel je nek kony ha ker tet, hogy az év szá za dok
so rán össze gyûlt tu dás, ta pasz ta lat to vább
örök lôd hes sen a ge ne rá ci ók kö zött.

A pol gár mes ter asszony ki töl töt te és alá-
ír ta a csat la ko zá si nyi lat ko za tot, ez zel Pi lis
va la mennyi la kó ja szá má ra le he tô vé vált a
prog ram ban va ló rész vé tel. 
Je lent ke zés: www.pi lis.hu

FED ÉL NÉL KÜL

vá ros kép vi se lô-tes tü le te el fo gad ta a
Ma gyar Vö rös ke reszt Pest me gyei szer -

ve ze te pi li si mû kö dé si kör ze té nek 2016. évi
szak mai te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo ló -
ját, me lyet Rácz Edit szo ci ál is mun kás ké-
szí tett el és nyúj tott be a kép vi se lô-tes tü-
let nek. Emel lett a Pest me gyei szer ve ze tet

az ut cai szo ci ál is mun ka fel ada tá nak el lá tá -
sá ra 2017-ben ha vi 35 000 fo rint össze gû
anya gi tá mo ga tás ban ré sze sí ti, és to vább ra
is biz to sít ja az iro da he lyi sé get.

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

A szol gá la tot a köz pon ti költ ség ve tés bôl
tá mo gat ták az el múlt évek ben. Pi lis a szol -
gá lat iro da he lyi sé gé nek biz to sí tá sá val nyúj -
tott je len tôs se gít sé get. Ger zse nyi Ist ván
me gyei igaz ga tó a vá ros anya gi tá mo ga tá sát
kér te az ál lam ál tal biz to sí tott for rás össze ge
fö lött je lent ke zô ki adá sok fe de zé sé re. 

A tá mo ga tást, az iro da ha vi fenn tar tá si
költ sé gét a te le pü lés la kos ság szá má hoz iga -
zí tot ták, mely nek össze ge éven te több mint
két szá ze zer fo rint ki adást je lent a vá ros nak. 

VÁL TO ZIK AZ OR TO PÉ DI AI 
SZAK REN DE LÉS

z or to pé dia szak ren de lés áp ri lis tól az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

Min den má so dik szer da dél elôtt 9-12 óra
kö zött lesz szak ren de lés, az el lá tást vég zô
or vos dr. Szisz Já nos

A ren de lé si idô pon tok a kö vet ke zôk:

Áp ri lis 12., 26.; má jus 10., 24.; jú ni us 7.,
21.; jú li us 5., 19.; au gusz tus 2., 16., 30.;
szep tem ber 13., 27.; ok tó ber 11., 25.;
no vem ber 8., 22.; de cem ber 6., 20.

Amennyi ben a nyá ri sza bad ság mi att vál to -
zás tör té nik, elô re je lez zük.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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A közösségi együttélés szabályai
kö zös sé gi együtt élés sza bá lya i nak sé rel -
me az aláb bi ese tek ben szank ci o nált a

11/2014. ön kor mány za ti ren de let sze rint:

– köz te rü let-hasz ná lat 
a) köz te rü le tet en ged ély nél kül, az en ge-

d ély ben fog lal tak tól el té rô mó don vagy
az en ged élyt meg ha la dó mér ték ben
hasz nál ja;

b) köz te rü let olyan ré szét hasz nál ja, vagy
köz te rü le tet olyan te vé keny ség re hasz -
nál, amely re köz te rü let-hasz ná la ti en -
ged ély nem ad ha tó;

c) köz te rü let hasz ná la ti te vé keny sé gé vel
an nak el len ére nem hagy fel, hogy köz -
te rü le ti en ged élyét vissza von ták.

– sze szes ital fo gyasz tás
Aki köz te rü le ten, ven dég lá tó-ipa ri, ke res -
ke del mi egy ség, vagy gyer mek vé del mi,
köz ne ve lé si, kö zok ta tá si vagy egész ség ügyi
in téz mény be já ra tá tól szá mí tott 150 mé te -
ren be lül sze szes italt fo gyaszt – ki vé ve ér -
vé nyes köz te rü let-hasz ná la ti szer zô dés sel
ren del ke zô ven dég lá tó egy ség, an nak elô -
kert je, ki te le pü lé se te rü le té re nyit va tar tá -
si idô ben, to váb bá en ged éllyel szer ve zett
és en ged éllyel ren del ke zô ren dez vény te -
rü le tén a ren dez vény ide je alatt.

– út ügyi sza bá lyok meg sér té se
Aki 
a) az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vô utat

en ged ély nél kül el zár ja;
b) az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vô utat

en ged ély nél kül fel bont ja vagy el fog-
lal ja;

c) az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vô út
ár ká ba, áte re szé be olyan anya got jut -
tat, amely a le fo lyást aka dá lyoz za vagy
az ár kot, áte reszt szennye zi.

– ut ca- és ház szám táb la el he lye zés 
Aki 
a) ut ca név táb lát, em lék táb lát el ta kar,

vagy bár mely más mó don tá jé koz ta tó
jel le gét meg szün te ti;

b) ut ca név táb lát, em lék táb lát a köz te rü -
let re jog ta la nul ki he lyez, vagy a köz te rü -
let rôl jog ta la nul el tá vo lít;

c) ut ca név táb lát, em lék táb lát meg ron gál,
vagy meg sem mi sít;

d) a ház szám táb la ki he lye zé sé re, pót lá sá -
ra, cse ré jé re, il let ve tisz tán tar tá sá ra vo -
nat ko zó bár mely ren del ke zést el mu -
laszt ja.

– hir det mény, pla kát el he lye zés
Aki 
a) hir det ményt, pla ká tot vagy egyéb, hir -

de tés cél já ra szol gá ló áb rá zo lást e cél-
ra ki nem je lölt he lyen he lyez el, vagy
lé te sít;

b) a hir det mény, pla kát el tá vo lí tá sá ról a
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha tár ide ig – nem
gon dos ko dik.

– zöld te rü le tek, zöld fe lü le tek ren del te -
tés tôl el té rô hasz ná la ta
Az az in gat lan tu laj do nos, aki a fák vé del -
mé nek he lyi sza bá lya i ról, il let ve a fa pót lá si
kö te le zett ség rôl szó ló ön kor mány za ti ren -
de let sza bá lya it meg szeg ve kö te le zett sé -
gé nek nem vagy nem az elô írá sok nak
meg fe le lô en tesz ele get, vagy az elô írá sok
meg sze gé sé vel já ró mun ka el vég zé sé re
meg bí zást ad.

– kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos
sza bá lyok meg sér té se
f) ku tak, víz ki vé te li mû vek ki je lölt hid ro -

ge o ló gi ai vé dô te rü le tén:
fa)fo lyé kony és szi lárd hul la dé kot el he lyez;
fb)vegy sze re ket, szer ves és mût rá gyá kat

al kal maz;
fc)ál la tot tart, trá gya tá ro lót el he lyez;
fd)hul la dék ke let ke zé sét ered mé nye zô te -

vé keny sé get foly tat;
g) ku tat en ged ély nél kül lé te sít, szün tet

meg;
h) for rást fojt el;
i) mint in gat lan tu laj do nos a for rás kar -

ban tar tá sát nem vég zi el rend sze re sen;
j) az in gat la na te rü le té re le hul lott csa pa -

dé kot az in gat la non nem gyûj ti össze,
nem ke ze li, nem szik kaszt ja a szom szé -
dos in gat lan ká ro sí tá sá nak ki zá rá sa
mel lett;

k) a ta laj- és fel szí ni, fel szín alat ti vi zek vé -
del me ér de ké ben vesz élyes hul la dé kot,
nö vény vé dô szert, mût rá gyát vagy út só -
zá si anya got nem fe dett, szi vár gás men -
tes, víz zá ró szi ge te lé sû és zárt tá ro ló ban
tá rol ja;

l) a ker ti szá raz hul la dé kot, avart en ged é-
lye zett idô tar ta mon kí vül, áp ri lis 1. és ok -
tó ber 1. nap ja kö zöt ti idô ben, na pon ta
10:00 óra elôtt, 15:00 óra után, va sár -
nap vagy ün nep na po kon, vagy 1 köb mé -
ter nél na gyobb menny iség ben éget el;

m)a por zás ra haj la mos anyag szál lí tá sát
nem zárt, le ta kart jár mû vön vég zi;

n) a bû zös anyag szál lí tá sát nem lég men -
te sen le zárt jár mû vön vég zi;

o) zöld fe lü le ten, zöld te rü le ten gép jár mû -
vet ál lít le, vagy sze rel;

p) zöld fe lü let re, zöld te rü let re gép jár mû vel
be hajt – ki vé ve a köz le ke dé si táb lá val
jel zett he lyet, vagy aho va mun ka vég zés
cél já ból be haj ta ni sza bad;

r) zöld fe lü le ten, zöld te rü le ten élô ál la tot
za var, kí noz, be fog és el pusz tít, va la mint
élô he lyét za var ja, vesz élyez te ti, ká ro sít -
ja, vagy meg szün te ti.

– he lyi je len tô sé gû ter mé szet vé del mi te-
rü let ren del te tés tôl el té rô hasz ná la ta
Aki a Ger je pa tak és for rás vi dé ke he lyi je len -
tô sé gû ter mé szet vé del mi te rü let re/te rü le ten
a) qu ad dal, mo tor ke rék pár ral nem a köz -

le ke dés re ki je lölt úton hajt be, vagy
nem a ki je lölt par ko ló he lyen vá ra ko zik,
vagy par kol;

b) az e cél ra köz le ke dés re ki nem je lölt he -
lyen qu ad dal, mo tor ke rék pár ral köz le -
ke dik;

c) a fá ra hir det ményt he lyez el;
d) a pa tak ban, a ta vak ban für dik, csó na -

ká zik, hor gá szik (ki vé ve: te rü let ke ze lé si,
fenn tar tá si fel ada tok el lá tá sa cél já ból);

d) ki a la kí tott em lék ke reszt nél ke gye let sér -
tô ma ga tar tást foly tat vagy ta nú sít;

e) a he lyi ter mé szet vé del mi ha tó ság, vagy
he lyi ön kor mány zat kép vi se lô jé nek en -
ged élyé hez, tu laj do no si hoz zá já ru lá sá -
hoz kö tött te vé keny sé get en ged ély,
vagy tu laj do no si hoz zá já ru lás nél kül
vagy at tól el té rô en vé gez.

– köz tisz ta ság gal össze füg gô sza bá lyok
meg sér té se
Aki
a) az in gat lan tisz tán tar tá sá ról, gyom men -

te sí té sé rôl, a ro var- és rág csá ló men te -
sí té sé rôl nem, vagy nem fo lya ma to san
gon dos ko dik;

b) a szó ra ko zó-, ven dég lá tó- és áru sí tó hely,
üz let elôt ti jár da sza kaszt a nyit va tar tás
ide je alatt nem tart ja fo lya ma to san tisz -
tán, il let ve a hul la dé kot fo lya ma to san
nem gyûj ti össze és nem tá vo lít ja el;

c) a köz te rü le ten sze met dob el, il le tô leg
sze me tel;

d) a köz te rü le ten el he lye zett fel sze re lé si
tár gyat, pa dot, ut ca bú tort, ját szó té ri
esz közt, em lék he lyet nem ren del te té sé -
nek meg fe le lô en, nem ren del te téssze -
rû en hasz nál ja;

e) a la kó te rü le tet fo lyé kony szenny víz zel
idô sza ko san vagy ál lan dó an trá gyáz za;

f) az in gat la non ke let ke zett, bár mi lyen
ren del te té sû szenny vi zet a köz te rü let re
ki en ged, vagy bár mi lyen mó don ki jut tat;

g) a köz te rü le ten ki a la kí tott szik kasz tó,
vagy ví zel ve ze tô ár kot (együtt: árok)
rész le ge sen vagy tel je sen be te me ti, az
árok part ját – bár mi lyen mó don – fel-
töl ti, az út test rôl a csa pa dék víz árok ba
ju tá sát, fo lyá sát – bár mi lyen mû sza ki
meg ol dás sal vagy gon dat lan sá ga ré vén
– aka dá lyoz za;

h) a köz te rü le ten gép ko csit mos, vagy
mo sat;

i) a szi lárd te le pü lé si hul la dé kot nem az e
cél ra ki je lölt le ra kó he lyen rak le, vagy
he lyez el;

j) a te le pü lé si szi lárd hul la dék be gyûj té se,
el szál lí tá sa vagy le ra ká sa tár gyá ban a

A
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ÜLTESS VIRÁGOT!
köz szol gál ta tást nem ve szi igény be, a
köz szol gál ta tás igény be vé te lét – szán -
dé ko san vagy gon dat lan ság ból – el mu -
laszt ja;

k) a hul la dék gyûj tô edény zet be el hul lott
ál la ti te te met, vesz élyes anya got rak le,
vagy he lyez el;

l) a fo lyé kony hul la dék gyûj té sé re és ide ig -
le nes tá ro lá sá ra vo nat ko zó he lyi ön kor -
mány za ti ren de let ben rög zí tett elô írás va -
la me lyi két meg sze gi, és ezál tal a köz -
egész ség ügyi elô írás va la me lyi két meg -
sér ti, vagy ezál tal más nak kárt okoz;

m)a fo lyé kony hul la dék szip pan tá sát, szál -
lí tá sát vagy ürí té sét nem a köz pon ti
vagy he lyi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le -
lô en vég zi.

Aki a zaj- és rez gés vé de lem he lyi sza bá lya -
i ról szó ló ön kor mány za ti ren de let sza bá lya -
it meg szeg ve Pi lis vá ros köz igaz ga tá si ha -
tá rán be lül élôk nyu gal mát
a) kert mû ve lés sel, kert épí tés sel és zöld fe -

lü let-fenn tar tás sal kap cso la tos, zajt kel -
tô te vé keny ség gel (fû nyí rás, ker ti mun -
ka gé pek) – a vis ma i or hely zet fenn áll -
tát ki vé ve – 
mun ka na po kon:
07:00 óra elôtt és 20:00 óra után;
szom ba ton:
09:00 óra elôtt és 19:00 óra után;
va sár nap és ün nep na po kon:
09:00 óra elôtt és 12:00 óra és 15:00
óra kö zött, va la mint 18:00 óra után
kö zött za var ja;

b) ma gán sze mé lyek ház tar tá si igé nye it ki -
elé gí tô, zaj kel tô ház tar tá si, bar ká cso lá -
si, sza bad té ri ze ne- és mû sor hall ga tá si
te vé keny sé get foly tat
mun ka na po kon:
07:00 óra elôtt és 20:00 óra után;
szom ba ton:
09:00 óra elôtt és 19:00 óra után;
va sár nap és ün nep na po kon:
09:00 óra elôtt és 12:00 óra és 15:00
óra kö zött, va la mint 18:00 óra után.

– ál lat be teg sé gek el le ni vé de ke zés, ál -
lat tar tá si sza bá lyok meg sze gé se
Aki az ál lat be teg sé gek meg elô zé sé re vagy
el foj tá sá ra, így kü lö nö sen az ál lat be teg sé -
gek be je len té sé re, az ál la tok ol tá sá ra, gyó -
gyí tá sá ra, el kü lö ní té sé re, az ál la ti te te mek
meg sem mi sí té sé re, va la mint a fer tôt le ní -
tés re vo nat ko zó jog sza bályt vagy az azon
ala pu ló ál lat-egész ség ügyi ren del ke zést
meg sze gi, va la mint
Aki 
a) ál la tot úgy tart, hogy az az zal oko zott

zaj- vagy szag ha tás sal má so kat rend -
sze re sen meg za var; 

b) ebet köz te rü le ten pó ráz nél kül ve zet; 
c) az ál la tok tar tá sá ra, ál lat tar tó he lyek,

épít mé nyek el he lye zé sé re, ki ala kí tá sá -
ra, a kedv te lés bôl tar tott ál la tok szá má -
ra és az ál la ti hul la dék ke ze lé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat meg sze gi.

Csatlakozás a Virágos Magyarországért 
környezet-szépítô versenyhez

A Kép vi se lô-tes tü let úgy ha tá ro zott, hogy csat la ko zik a Vi rá gos
Ma gya ror szá gért ver seny fel hí vás hoz, mely nek cél ja a ren de -
zett, kul tu rált kör nye zet ki a la kí tá sa. A dön tés alap ján fel kér ték
a pol gár mes tert, je lent kez zen a ver seny re, va la mint ki e gé szí tet -
ték a hely ben ado má nyoz ha tó dí jak ról szó ló ren de le tet, mely be
így be le ke rült a „Vi rá gos-ren de zett ud var”, „Vi rá gos-ren de zett
ut ca” el is merô cím ado má nyo zá sá nak le hetôsé ge. 

ma gyar ver seny kap cso ló dik
az Eu ró pai Vi rá gos Vá ro sok és

Fal vak ver se nyé hez, amely több
mint há rom év ti ze des múlt ra te kint
vissza. Az eu ró pai ver seny 11 or -
szág mint egy 25 ezer te le pü lé sét és
több mint 50 mil lió la ko sát tud hat -
ja ma ga mö gött, egye dü lál ló mó -
don Eu ró pá ban.

1994 óta a nem zet kö zi ver seny ben igen szép ered mé nye ket ér tünk el: ed -
dig 26 vá ros és 26 fa lu vett részt a ver sen gés ben. Ba la ton fü red, Ba la ton gyö -
rök, Eger, Gé der lak, Gyu la, Ka pos vár, Li pót, Na gya tád és Si ó fok arany fo ko -
za tot ka pott, 23 al ka lom mal nyer tünk ezüst és tíz szer bronz fo ko za tot.

A nem zet kö zi ver seny ben részt ve vô or szá gok: Auszt ria, Bel gi um, Cseh or -
szág, Egye sült Ki rály ság, Hol lan dia, Hor vát or szág, Ír or szág, Ma gyar or szág,
Né met or szág, Olasz or szág és Szlo vé nia.

A ha zai ver seny igen je len tôs és nép -
sze rû, éven te kb. 300 te le pü lés vesz részt
ben ne. Részt ve vôi le het nek a te le pü lé si
ön kor mány za tok a pol gár mes te rek ál tal
be nyúj tott ne ve zés sel. A te le pü lé sek sa ját
anya gi ke re te i ken be lül „vi rá goz tat ják fel”
kör nye ze tü ket a la kos ság össze fo gá sá val,
he lyi ver se nyek ki írá sá val, a ma gyar vi -
rág faj ták al kal ma zá sá val, ki e gé szít ve ezt
az inf rast ruk tú ra fej lesz té sé vel. 

Cél ja a kör nye zet ba rát, ven dég vá ró or szág kép ki a la kí tá sa, új zöld fe lü le tek,
par kok, fa so rok lé te sí té se, egész sé ges kör nye zet ki a la kí tá sa, köz te rek, in téz -
mé nyek vi rá go sí tá sa, nö vény ki ül te té sek a la kos ság rész vé te lé vel, va la mint a

gyom nö vé nyek ir tá sa.
A tes tü let mó do sí tot ta az ön kor -

mány zat ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te -
té sek rôl, el is me ré sek rôl szó ló ren de le -
tét, mely így ki e gé szült a 20/A §-sal, a
„Vi rá gos ren de zett ud var, Vi rá gos ren -
de zett ut ca” el is me rés ado má nyá zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok kal. 

A fel hí vás tel jes szö ve ge, a ver seny
fel té te lei, va la mint az ön kor mány za ti
ren de let mó do sí tá sá nak rész le tei meg -
ta lál ha tó ak a www.pi lis.hu ol da lon.

A
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z In gye nes ve tô mag cso mag ma gán sze mé lyek ré szé re pá lyá zat ra azok a te le -
pü lé si ön kor mány za tok és ci vil szer ve ze tek je lent kez het tek, ame lyek vál lal -

ták, hogy te le pü lé sü kön össze gyûj te nek leg alább tíz, leg fel jebb har minc olyan
rá szo ru ló sze mélyt (szo ci ál is el lá tás ban ré sze sü lô, nagy csa lá dos, idôs, mun ka nél -

kü li), aki ve te mé nyes ker tet gon doz az ud va rán. 
A pi li si ön kor mány zat har minc csa lád be vo ná -

sá val pá lyá zott, a csa lá do kat a szo ci ál is alap nyil -
ván tar tás alap ján vá lasz tot tuk ki. A szo ci ál is cso -
port dol go zói (mind há rom pá lyá zat ese té ben)
elô ze tes fel mé rést tar tot tak azon ügy fe lek nél,
akik nél a ko ráb bi kör nye zet ta nul má nyok so rán
fel le lhe tô volt kony ha kert, il let ve vál lal ták an nak
meg mû ve lé sét, gon do zá sát. Az érin tet te ket a
nyá ron egy al ka lom mal fel ke re si a VE VI mun ka -

tár sa, aki nek be kell mu tat ni uk a meg mû velt ve te mé nyes ker tet. A Vá ci Egy ház me -
gye 2017. már ci us 2-án át ad ta a ve tô ma go kat, ki osz tá suk meg tör tént. 

A Ker te lek-1 prog ram cél ja el sô sor ban a se gít ség nyúj tás. A cél, hogy a csa lád
vagy a ma gán sze mély a ház tá ji kis ker tet meg mû vel je, a ter més sel hoz zá já rul jon a
csa lád önel lá tá sá hoz. A pá lyá zat alap ve tô en há ro mé ves, de éven te le he tô ség nyí -
lik sze mé lyek be- és ki lép te té sé re egya ránt. A prog ram ban azok ve het tek részt,
akik nem vagy nem fo lya ma to san mû vel ték a kert jü ket, és ren del kez nek leg alább
100 négy zet mé ter sa ját tu laj do nú meg mû vel he tô te rü let tel. (El sô al ka lom ra csak 50
négy zet mé tert kell pre zen tál ni a VE VI mun ka tár sa i nak.) A pá lyá zat ra he ten je lent -
kez tek, akik vál lal ták, hogy két-há rom cso por tos kép zé sen is részt vesz nek éven -
te, il let ve vál lal ják, hogy a ve te mé nyest fo lya ma to san gon doz zák, il let ve ha von ta
egy szer meg mu tat ják a ker tet a VE VI ker tész szak em be re i nek. A pá lyá za ton részt
ve vôk a szem élyes ta lál ko zá sok so rán, az idô szak nak meg fe le lô ve tô ma got ha von -
ta ve szik át a szak em be rek tôl, akik gya kor la ti ta ná cso kat is ad nak a kert mû ve lé -

sé vel kap cso lat ban. Az el sô cso por tos meg be -
szé lés re 2017. már ci us 2-án ke rült sor, a kö vet -
ke zô ta lál ko zó idô pont ja már ci us 17., amely az
érin tet tek sa ját kert jé ben jött lét re. 

A Jó szom széd prog ram cél ja, hogy azok a csa -
lá dok, ame lyek ház tá ji kert jük ben ve te mé nyest
gon doz nak, mo ti vá ci ó ként has sa nak és ta pasz ta -
la tuk kal se gít se nek más, kör nye ze tük ben le vô
sze mélyt/csa lá dot. A pá lyá za ton men tor ként az a

sze mély ve he tett részt, aki vál lal ta, hogy egy vá lasz tott szem éllyel/csa lád dal fo lya -
ma to san meg oszt ja ta pasz ta la ta it, és ta ná csok kal, min tá val se gí ti a men to rált mun -
ká ját. A pá lyá zat ban men to rált ként az a sze mély ve he tett részt, aki nem vagy nem
fo lya ma to san mû vel te a kert jét, il let ve vál lal ta, hogy együtt mû kö dik a kert-men tor -
ral ve te mé nye sé nek si ke res mû ve lé sé ért. A VE VI a pá lyá zat ke re té ben a men tor
ré szé re nagy mennyi sé gû, a men to rált ré szé re alap ve tô mag-cso ma got biz to sí tott,
il let ve a ker tész szak em ber a nyár fo lya mán meg lá to gat ja a részt ve vô ket és gya -
kor la ti ta ná csok kal lát ja el ôket. A pá lyá zat ban a rész vé telt há rom men tor és há -
rom men to rált vál lal ta, akik a ve tô mag-cso ma go kat 2017. már ci us ele jén át vet ték.

Ta pasz ta la tok sze rint a részt ve vôk mind há rom pá lyá za tot öröm mel fo gad ták, ha bár
vol tak né há nyan, akik idô köz ben meg gon dol ták ma gu kat, vagy nem vol tak elé ge -
det tek a ve tô ma gok mi nô sé gé vel, és azt vissza jut tat ták az ön kor mány zat nak. Ter mé -
sze te sen az elôb bi ek ben rög zí tett va la mennyi ve tô mag-cso ma got ki osz tot tuk.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányren-
delet 63.§ 2. bekezdés elôírja, hogy a
házi vízellátó rendszerekre vízmérôt
kell felszerelni abban az esetben, ha
azt az ingatlanba bevezetve, szenny-
víz keletkezik belôle. Ez azt jelenti,
hogy a saját kútból nyert víznél csak
azt a vízmennyiséget kell mérni,
amely a házba bemegy. 

bben az esetben a víz- csatorna szolgáltató
csak az ilyen módon mért vízmennyiség

után számlázza a szennyvíz díjat. Vízdíjat nem!
Ez Pilis városban 424,44  Ft/m3.+ áfa

Amennyiben valaki rendelkezik vezetékes víz-
bekötéssel és saját kútja is van, amely be van
vezetve a lakásba, a következô kritériumoknak
kell megfelelni:
• a vezetékes víz és a házi vízellátó által ter-

melt víz nem köthetô össze
• ebben az esetben a vezetékes víz után vízdí-

jat fizet, a vezetékes víz mennyisége + a házi
vízellátó által biztosított víz mennyisége után
fizetendô a szennyvíz díj.

• a locsolásra és egyéb olyan felhasználásra
(pl: állatok itatása) amely nem kerül be a
csatornába, nem kell csatornadíjat fizetni.

A vízmérô elhelyezésével és típusával 
kapcsolatosan részletes szakmai tanácsot 

kaphat a DAKÖV munkatársaitól
a +36 (29) 412-372 telefon számon vagy az

ugyfelszolg.dakovmonor@gmail.com
e-mail címen.

Kiskerti program – 2017 Dabas és Környéke
Vízügyi Kft.

Tájékoztatás házi
vízellátó használatát

illetôen

A pályázat tapasztalatai 
A Vá ci Egy ház me gye Vi dék fej lesz té si Iro dá ja (VE VI) 2017 ja nu ár -
já ban az idei év re kis ker ti prog ra mot hir de tett, amely re 2017. ja -
nu ár 15-i ha tár idô vel pá lyá zat út ján le he tett je lent kez ni.
A prog ra mot ön kor mány za tok nak és ci vil szer ve ze tek nek hir -
det ték, amely há rom pá lyá za tot fog lalt ma gá ba: az „In gye nes ve -
tô mag” ma gán sze mé lyek ré szé re, „Ker te lek 1”, il let ve „Jó szom -
széd” cím mel.
Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta mind há rom pá lyá zat ra je lent ke zést
nyúj tott be, a pá lyá za tok a nyer te sek so rá ba ke rül tek.

E
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Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Sajtóközlemény
PILIS VÁROS 
KÖZINTÉZMÉNYEINEK 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
PROJEKTJE 2017/04/10

M4 Lakossági
fórumot tartottak

H-2200 Monor, Csévharaszti  u. 1. 
Tel.: +3629/412-372; +3629/412-264  
e-mail: ugyfelszolg.dakovmonor.@gmail.com

Tisz telt Cím zett!
i lis vá ros ban az utób bi idô ben új ra víz-
el szí ne zô dé si, víz-za va ro so dá si prob lé -

mák lép tek fel. Ezek a víz mi nô sé gi pa na -
szok ál ta lá ban a me le gebb idô szak be kö -
szön té vel kez dôd nek, mert a te le pü lé sen
lé vô in gat la nok nál ek kor kez dik meg a lo -
cso lást az ott la kók. Ez a te vé keny ség több
víz ki vé te lét ered mé nye zi a há ló zat ból, mi -
ál tal a víz ve ze ték ben meg nô a víz se bes sé -
ge, ez okoz za azt, hogy a csô bel sô pa lást -
já ról le vá lik az ed dig le ra kó dott vas és
man gán. Ez okoz za a víz el szí ne zô dé sét,
be za va ro so dá sát. Ugya nezt a ha tást le het

Si mó Gá bor né pol gár mes ter ré szé re

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta 2016. jú li us 6-án si ke res pá lyá za tot nyúj tott be
a Kör nye ze ti és Ener gia ha té kony sá gi Ope ra tív Prog ram, „Pá lyá za tos épü le t-
e ner ge ti kai fel hí vás a kö zép-ma gyar or szá gi ré gió te le pü lé si ön kor mány za -
tai szá má ra” cí mû fel hí vá sá ra. A pro jekt a Szé che nyi 2020 prog ram ke re té -
ben va ló sul meg. Az ön kor mány zat a 249,89 mil lió fo rint vissza nem té rí ten -
dô eu ró pai uni ós tá mo ga tás se gít sé gé vel a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la
2721 Pi lis, Sza bad ság tér 1., 2721 Pi lis, Kos suth La jos ut ca 30. és 2721
Pi lis, Szé che nyi ut ca 28. szám alat ti épü le te it kí ván ja fel újí ta ni.

el ér ni ak kor, ha va la me lyik tûz csa pon víz ki -
vé tel tör té nik, hi szen ak kor is meg nô a ve -
ze ték ben a víz se bes sé ge.

Ez a je len ség azért tud ki a la kul ni, mert a
víz vas tar tal ma ese ten ként, man gán tar tal -
ma min den eset ben meg ha lad ja a ha tár ér -
té ket. Ez ra kó dik ki a ve ze ték bel sô fa lá ra
és amíg ál lan dó, kons tans a víz nyo más és
víz se bes ség ér té ke, nem tud le vál ni a csô
fa lá ról. Amint azon ban bár me lyik ér ték el -
tér a kons tans ér ték tôl, a le ra kó dás, le vál -
va a csô fal ról, ele gye dik a csô ben lé vô víz -
zel és za va ros sá vá lik a víz.

Cé günk a víz mi nô sé gi prob lé mák be je -
len té sét ki emel ten ke ze li. Ilyen kor azon nal

Pro jekt azo no sí tó szá ma: KE HOP-5.2.9-16-2016-00081

A po zi tív tá mo ga tói dön tést 2017. már ci us 17-én küld te ki a Kör nye ze ti és
Ener gia ha té kony sá gi Ope ra tív Prog ra mo kért fe le lôs he lyet tes ál lam tit kár ság
az ön kor mány zat ré szé re. 2017. áp ri lis 5-én a tá mo ga tá si szer zô dés ha tály ba
lé pett mind két fél alá írá sa után.

A be ru há zás sal a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la há rom in téz mé nye érin tett:
2721 Pi lis, Sza bad ság tér 1., 2721 Pi lis, Kos suth La jos ut ca 30. és 2721
Pi lis, Szé che nyi ut ca 28. szám alat ti épü le tei. Min den épü let ese tén meg va ló -
sul a nyí lá szá ró-cse re, a fö dém szi ge te lés és a hom lok za ti hô szi ge te lés. A Pi lis,
Sza bad ság tér 1. szám alat ti is ko la épü let fe lú jí tá sa na pe le mes rend szer ki épí -
té sét is tar tal maz za. A hely szí nen össze sen 120 db na pe le met he lyez nek el.

A fej lesz tés ered mé nye ként je len tô sen csök ken az üveg ház ha tást oko zó gá zok
ki bo csá tá sá nak mennyi sé ge. Az elô ze tes szá mí tá sok alap ján az ön kor mány zat
a be ru há zás ha tá sá ra brut tó 11 740 799 Ft meg ta ka rí tást ér het el, me lyet a
ké sôb bi ek ben más be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra for dít hat.

A pro jekt fi zi kai be fe je zé se vár ha tó an 2017. de cem ber 31.

To váb bi in for má ció kér he tô: Var ga Edit, saj tó re fe rens 
var ga.edit@ma il part ner.hu

be ru há zó NIF ZRt., va la mint a Du na Asz falt
Kft.-Eu ro Asz falt Kft. kö zös la kos sá gi fó ru mot

tar tott a Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben már -
ci us 29-én az M4 gyors for gal mi út M0-Ceg léd
I. épí té si sza kasz ki vi te le zé sé vel kap cso lat ban.
A 44,374 km hosszú M4 gyors for gal mi út M0-Ceg -
léd-be ru há zás két sza kasz ban, de egy ütem ben
épül. Az I. épí té si sza kasz mû sza ki pa ra mé te rei:
I. Épí té si sza kasz. Ül lô – Al ber tir sa 
(28+856 – 58+821 km sz. kö zött)
• 2x2 sá vos gyors for gal mi út épí té se

– új nyom vo na lon: 28+856-57+820 km. sz.
kö zött

– meg lé vô 2x1 sá vos sza kasz bô ví té se:
57+820 – 58+821 km. sz. kö zött

• 5 db cso mó pont (4603.j. úti, 3111.j. úti,
3112.j. úti, 4606.j. úti, 405. sz. fô ú ti)

• 14 db mû tárgy (3 db új fe lül já ró épí té se, 
11 db új alul já ró épí té se)

• 603 m hosszon za jár nyé ko ló fal épí té se
Ki vi te le zô a Du na Asz falt Kft.-Eu ro Asz falt Kft.

A fó ru mon le he tô ség nyílt a be ru há zás hoz kap -
cso ló dó kér dé sek meg vi ta tá sá ra. So kan el jöt tek
a fó rum ra, a la kos ság tól po zi tív vissza jel zé se ket
kap tam, me lye ket tol má csol tam a be ru há zó NIF
ZRt., va la mint a Du na Asz falt Kft.-Eu ro Asz falt Kft.
il le té ke se i nek.
Ki vi te le zés sel kap cso la tos ész re vé te le ket az aláb -
bi el ér he tô sé ge ken vár juk:
in fo@nifzrt.hu • pol gar mes ter@pi lis.hu

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

el kez dik szak em be re ink a víz há ló zat öb lí té -
sét. Éven te egyéb ként terv sze rû en is vég -
zünk ilyen te vé keny sé get. Az ilyen hely ze -
tek ke ze lé sé re je len leg más meg ol dás nem
áll ren del ke zé sünk re. 

A prob lé ma vég le ges meg ol dá sa ak kor
len ne le het sé ges, ha a te le pü lés vas ta la ní -
tó és man gán ta la ní tó be ren de zést lé te sí te -
ne a víz mû te le pen. Ezen be ru há zás, te kint -
ve a be ke rü lé si költ sé gét, pá lyá za ti for rá -
sok igény be vé te lé vel va ló sít ha tó meg. Ek -
kor már olyan mi nô sé gû ivó víz ke rül ne a
ve ze ték rend szer be, amely bôl nem tud na
ki ra kód ni a csô fa lá ra sem mi. E tisz tí tó
meg épí té sé vel egy idô ben a vá ros ve ze té -
ke i nek pu ha szi va csos tisz tí tá sát is el kel le -
ne vé gez ni. Ez zel a ve ze ték ben le ra kó dott
vas és man gán ki ke rül ne a csô bôl és nem
okoz hat na víz-za va ro so dást.

Mo nor, 2017. áp ri lis 6.

ARTZT SÁN DOR 2 üzem igaz ga tó

A
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Pi lis vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te 2017.
áp ri lis 12-én nyil vá nos és rend kí vü li ülést tar tott, ame lyen
dön tött ar ról, hogy a né hai Cser nai Pál ha gya té ká ból meg -
va ló su ló, vá ro sun kat gaz da gí tó kul tu rá list lé te sít ményt
Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont nak ne ve zi el (ha tá ro zat -
szám: 80/2017. [IV. 12.]).

Gu bá nyi Ká roly és Cser nai Pál ut cá ról nyí ló majd nem öt hek -
tá ros te rü le ten fel épü lô Kul tu rá lis Központ a 4. sz. fô út ról

könnyen meg kö ze lít he tô he lyen épül fel. A Cser nai Pál ut ca déli
oldalán lesz a há rom szin tes (fsz+eme let+te tô tér) mû ve lô dé si ház.
A mû ve lô dé si ház észa ki ol da lán ta lál ha tó fô be já ra ton egy kö zel
100 négy zet mé ter alap te rü le tû au lá ba ju tunk majd, ami az át lát -
ha tó ság ér de ké ben dup la lég te rû. Itt ké nyel me sen el ér he tô ru ha -
tár szol gál a ka bá tok és egyéb ér té kek el he lye zé sé re. In nen kö -
ze lít he tô meg a szín ház te rem, amely szin tén dup la lég te rû. A föld-
szin ten, a 166 négy zet mé te res vízs zin tes pad lón 12 szék sor ban

CSERNAI PÁL KÖZÖSSÉGI KÖZPONT

A vá ros kü lön bö zô pont ja in a Pol gár mes te ri Hi -
va tal dol go zói, a me zô ôrök és a köz te rü let-
fel ügye lôk ál tal ta pasz talt il le gá lis sze mét le ra -
ká sok kap csán adunk rö vid tá jé koz ta tást:

216 sze mély ré szé re, az eme le ti kar za ton – lép csôs pad ló za ton –
51 né zô nek ala kí tot tak ki ülô he lyet az elô adá sok ra és egyéb ren -
dez vé nyek re.

A 82 négy zet mé te res szín pad zsi nór pad dal is el lesz lát va, a hang-
és fé nyef fek te ket az eme le ti kar zat mö göt ti tech ni kai he lyi ség bôl ve -
zér lik majd. A ter vek ben sze re pel egy 78 négy zet mé te res ka ma rai
pró ba te rem az öl tö zôk, a rak tá rak és az iro dák mel lett. A kö zön ség
igé nye it az épü let ke le ti hom lok za ta men tén el he lye zett bü fé szol gál -
ja, az egyéb ki szol gá ló he lyi sé gek a nyu ga ti hom lok zat men tén kap -
nak he lyet. A föld szin ten és az eme le ten egy-egy 60 négy zet mé te res
dísz te rem nyújt le he tô sé get ren dez vé nyek, elô adá sok tar tá sá ra.

Az épü let vissza fo gott, egy ben ele gáns meg je le né sé vel a kö zel-
és – vár ha tó an – a tá vo lab bi jö vô ben is dí sze lesz vá ro sunk nak.
Az épü let ér te lem sze rû en aka dály men te sí tett, az az lift tel fel sze relt.

Jog gal bíz ha tunk ab ban, hogy a vá ros kul tu rá lis éle té nek cent -
ru má ul szol gá ló épü let kö zös ség-össze ko vá cso ló ha tá sát ha ma ro -
san együtt él vez het jük. 

hul la dék tól csak ki je lölt vagy ar ra fenn tar tott he lyen, a kör nye -
zet vesz élyez te té sét ki zá ró mó don le het meg vál ni. Nem men -

te sül a hul la dék bir to ko sá ra, il let ve tu laj do no sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyok alól az, aki a bir to ká ban, il let ve tu laj do ná ban lé vô hul la dék -
tól nem az e tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé vel vá lik meg. Az in gat la non el len ôri zet len kö rül mé nyek kö zött
el he lye zett vagy el ha gyott hul la dék a Ht. 31. § sze rin ti el szál lí tá sá -
nak és ke ze lé sé nek kö te le zett sé ge a hul la dék tu laj do no sát vagy
ko ráb bi bir to ko sát ter he li. 

Ha a hul la dék tu laj do no sa vagy ko ráb bi bir to ko sa kö te le zett sé gét
ön ként nem tel je sí ti vagy nem áll apít ha tó meg a sze mé lye, il let -
ve an nak sze mé lye, aki a hul la dék tól a Ht. 61. § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak meg sér té sé vel vált meg, ak kor a hul la dék bir to kos ra vo -
nat ko zó kö te le zett ség azt az in gat lan tu laj do nost ter he li, aki -
nek az in gat la nán a hul la dé kot el he lyez ték vagy el hagy ták.

Ha a köz te rü le ten el ha gyott, il let ve el len ôri zet len kö rül mé nyek
kö zött el he lye zett hul la dék – ide ért ve a te le pü lés tisz ta sá gi fel ada -
tok kö ré be tar to zó hul la dé kot is – ko ráb bi bir to ko sa vagy tu laj do -
no sa a hul la dék el szál lí tá sá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, a hul la dék el szál lí tá sá ról és ke ze lé sé rôl
a te le pü lé si ön kor mány zat a köz szol gál ta tó val vagy más hul la dék -
gaz dál ko dá si en ged éllyel ren del ke zô gaz dál ko dó szer ve zet tel kö tött
szer zô dés út ján gon dos ko dik.

Az in gat lan hasz ná ló, il let ve a köz szol gál ta tó men te sül a fe le lôs -
ség alól, ha azt, aki a hul la dé kot az in gat lan te rü le tén vagy köz te -
rü le ten el hagy ta vagy jog el len esen el he lyez te, a kör nye zet vé del mi
ha tó ság elôtt be a zo no sí tás ra al kal mas mó don meg ne ve zi és ve le
szem ben a jog el len es ség té nyét bi zo nyít ja.

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lô-tes tü le té nek a köz tisz ta ság -

ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi szol gál ta tá sok ról szó ló 4/2015.
(III.01.) sz. ön kor mány za ti ren de le te az aláb bi a kat ír ja: 

3. § (1) Az in gat lan tu laj do no sa, bir to ko sa vagy hasz ná ló ja (a
to váb bi ak ban együtt: in gat lan tu laj do nos) kö te les az in gat la nán
ke let ke zô, az ide ig le nes tá ro lás ra szol gá ló (köz mû pót ló) lé -
te sít mé nyek, be ren de zé sek ürí té sé bôl szár ma zó, il let ve a köz -

üze mi csa tor na há ló zat ba, más mó don be fog adó ba vagy szenny víz -

tisz tí tó ba nem ve ze tett te le pü lé si fo lyé kony hul la dé kot, va la -
mint a te le pü lé si szi lárd hul la dé kot a kü lön jog sza bály ban
elô ír tak sze rint gyûj te ni, to váb bá az an nak be gyûj té sé re fel -
jo go sí tott hul la dék ke ze lô nek át ad ni.

(2) Az ön kor mány zat a te le pü lé sen ke let ke zô fo lyé kony és szi lárd

hul la dék rend sze res össze gyûj té sé rôl, el szál lí tá sá ról és ár tal mat la -

ní tá sá ról kö te le zô he lyi köz szol gál ta tás út ján gon dos ko dik.

5. § (1) A te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén lé vô va la mennyi, la kott

in gat lan tu laj do no sa az in gat la nán ke let ke zô, a kö te le zô köz szol -

gál ta tás kö ré be tar to zó te le pü lé si szi lárd hul la dék gyûj té sé rôl és

an nak a Köz szol gál ta tó ré szé re tör té nô át adá sá ról a hul la dék ról

szó ló 2012. évi CLXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott mó don kö te les

gon dos kod ni.

Je len leg ér vé nyes köz szol gál ta tá si szer zô dés alap ján a Ver ti kal
Nonp ro fit Zrt. kö te les gon dos kod ni a te le pü lé si szi lárd hul la dék be -
gyûj té sé rôl és el szál lí tá sá ról Pi lis vá ros te rü le tén.

A fen ti ek be nem tar tá sa ese tén – an nak ki kény sze rí té se ér -
de ké ben – az ön kor mány zat jegy zô je a Ht. ál tal elô írt hul la -
dék gaz dál ko dá si bír ság ki sza bá sá ról in téz ke dik. To váb bá Pi -
lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lô-tes tü le té nek a kö zös sé -
gi együtt élés alap ve tô sza bá lya i ról és ezek el mu lasz tá sá nak
jog kö vet kez mé nye i rôl szó ló 11/2014.(III.30.) sz. ön kor mány -
za ti ren de le te alap ján köz igaz ga tá si bír ság gal sújt ja, vesz é-
lyes hul la dék ese tén kör nye zet vé del mi bír sá got szab ki az
il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság. 

Pi lis Vá ros te rü le tén – bel- és kül te rü le ti ma gán-in gat la no -
kon – nem tá rol ha tó jog sze rû en hul la dék. 

Ké rünk min den la kost, hogy kö zös erô vel te gyünk a vá ros
tisz ta sá gá ért, aka dá lyoz zuk meg az il le gá lis sze mét le ra kást!

A

A

Pilis város közigazgatási területén keletkezett települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos tájékoztatás
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Pi li si Já té kor szág Óvo da idén is
vár ta az új gyer me ke ket és szü le i -

ket nyílt nap ja i ra, 2017. már ci us 6-8. kö -
zött. Ek kor a le en dô óvo dá sok és szü le -
ik meg is mer ked het tek óvo dá ink kal, a
cso por tok kal és az óvo da pe da gó gu sok -
kal, ez zel is könnyeb bé té ve az óvo dai
be szok ta tást. A nyílt na po kon a ta ní tók -
nak is le he tô sé gük volt az óvo dai élet be
va ló be te kin tés re, és meg is mer ni a le en -
dô el sô osz tá lyo so kat. Ez zel is sze ret -
nénk könnyí te ni az óvo da-is ko la-át me -
ne ten a gyer me kek nek és le en dô ta ní tó -
ik nak. 

Az óvo dai be i rat ko zás ra áp ri lis vé gén
ke rült sor, a fenn tar tói hir det mény ben
fog lal tak alap ján. 

Meg ér ke zett a ta vasz, így az év szak el -
sô je len tôs ün ne pe, már ci us 15. Óvo dá -
sa ink lel ke sen ké szü lôd tek az ün nep re,
ko kár dát ké szí tet tek, ver se ket-da lo kat
ta nul tak, ka to nás dit ját szot tak, majd el -
sé tál tunk a Pe tô fi park ba, ahol vers sel,
dal lal em lé kez tünk meg hô se ink rôl és
el he lyez tük a gye re kek ál tal ké szí tett
zász ló kat, vi rá go kat.

Már ci us 22-én, a víz vi lág nap ján kü -
lön bö zô víz zel kap cso la tos kí sér le te ket
ját szot tunk a gye re kek kel, mellyel a víz
fon tos sá gá ra hív tuk fel a fi gyel mü ket.
A tan kö te les ko rú gyer me kek kel az idén
is el utaz tunk vo nat tal a Mar git szi get re. 

A Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let Ma dár ba rát Kert prog -
ram já ban óvo dánk si ker rel tel je sí tet te a
fel té te le ket, ezért meg kap ta a Ma dár-
 ba rát Kert Prog ram el is me rô cí met és 
-táb lát.

Idén is csat la koz tunk a WWF Föld órá -
ja fô vá ro sa ki hí vás hoz, mely al ka lom ból
kü lön bö zô te vé keny sé ge ket vé gez tünk:
a már meg lé vô kis ker tek ben ho ro lás,
ásás, ge reb lyé zés, vi rá gok, pa lán ták ül -
te té se, lo cso lá sa. Jó al ka lom volt ar ra,
hogy tu da to sít suk a gyer me kek ben a
kör nye zet tu da tos ma ga tar tást, az esz té ti -
kai ér zék fej lesz té sét.

Már ci us 29-én szü lôi ér te kez le tet tar -
tott óvo dánk pszi cho ló gu sa, Né meth
Edi na, mely nek té má ja: „Fej lô dé si krí zis
vagy fej lô dé si ela ka dás”.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven idén is el lá -
to gat tunk a Ger je part ra és a Csil ló Lo va s-
is ko lá ba. Már ci us vé gén, áp ri lis ele jén
fog adó órák ke re tén be lül a szü lôk tá jé -
koz ta tást kap tak gyer me kük fej lô dé sé -
rôl. A ne ve lé si év to váb bi ak tu á lis prog -
ram ja i ról szü lôi ér te kez le te ken ad tunk
fel vi lá go sí tást.

Áp ri lis 12-én Tóth Krisz ti na „Szó ló szô -
lô, mo soly gó al ma, csen gô ba rack” címû
elô adá sát te kint het ték meg óvo dá sa ink.

A hús vé ti ké szü lô dés je gyé ben a szü -
lôk kel és gye re kek kel kö zö sen han go -
lód tunk az ün nep re: hús vé ti de ko rá ci ót
ké szí tet tünk, to jást fes tet tünk-dí szí tet -
tünk kü lön bö zô tech ni kák kal.

Áp ri lis 22-én min den ki zöld pó ló ban ér -
ke zett az óvo dá ba, a Föld nap ja al kal má -
ból, élô tér ké pet ala kí tot tunk, majd a té má -
hoz fûzô dô te vé keny sé ge ken ke resz tül mé -
lyí tet tük a kör nye zet tu da tos ma ga tar tást. 

Az óvo dai élet min den nap ja i ról ké -
szült fény ké pek meg te kint he tôk a Pi li si
Já té kor szág Óvo da hon lap ján. (www.
pi li si o vo dak.hu)

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”
18681639-1-13 „Szi vár vány”
18681347-1-13 „Nap su gár”

DAN KÁ NÉ MIK LÓS CSIL LA 2
óvo da pe da gó gus

Óvodai hírek

i lis ön kor mány za ta 2016-ban a hát rá nyos hely zetû, va la -
mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely zetû gyer me kek szá má ra

na pi egy sze ri me leg étel biz to sí tá sá val tett ele get tör vé nyi kö te -
le zett sé gé nek.

Az ön kor mány zat a szol gál ta tást to vább ra is a jog sza bály ban kö -
te le zô en meg je lölt kör nek, a hát rá nyos hely zetû és a hal mo zot tan
hát rá nyos hely zetû gyer me kek nek nyújt ja a ta va lyi év hez ha son ló -
an na pi egy sze ri me leg étel for má já ban, mely nek hely szí né ül idén
is a Já té kor szág Óvo da Ká vai úti ta gó vo dá ja szol gál. 

A pol gár mes ter elô ter jesz té se alap ján Pi lis Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lô-tes tü le te úgy dön tött, hogy a te le pü lés köz igaz ga -
tá si te rü le tén élô, hát rá nyos hely zetû és hal mo zot tan hát rá nyos

hely zetû gyer me kek 2017. évi szün idei ét ke zé sét elô re cso ma golt
me leg ét ke zés for má já ban biz to sít ja az igény fel mé rés so rán je lent -
ke zôk szá má ra. 

A szün idei gyer mek ét kez te tés sel kap cso lat ban a Pol gár mes te ri
Hi va tal ré szé rôl kap cso lat tar tó sze mély Je nei Ivett, a Szo ci ál is Cso -
port ve ze tô je. Az igé nyek fel mé ré se és azok be nyúj tá sa a Mo nor és
Tér sé ge In teg rált Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Köz pont és Szol gá lat,
Pi lis Te rü le ti Szol gá lat Szak mai Egy ség Iro dá já nak köz remûkö dé sé -
vel tör tént, a nyi lat ko za tok be nyúj tá si ide je 2017. már ci us 28.
nap ja volt. A fel mért igé nyek alap ján az ön kor mány zat 27 fô szo-
ci ál isan rá szo ru ló gyer mek ré szé re biz to sít ja idén ta vasszal is a
szün idei ét ke zést.

A

P

Pi lis Kép vi se lô-tes tü le te több éve fog lal ko zik a szo ci ál isan
rá szo ru ló gyer me kek szün idei ét kez te té sé nek biz to sí tá sá val.
2016 ja nu ár já tól a te le pü lé si ön kor mány za tok szá má ra
tör vé nyi kö te les ség a szün idei (ta va szi, nyá ri, ôszi, té li)
gyer mek ét ke ze tés meg szer ve zé se.

Meleg étel minden gyermeknek
2017. évi gyermekétkeztetésrôl
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ár ci us 9-én „Az én tör té ne tem” cí mû
me se író ver seny ered mény hir de té sét

tar tot tuk a könyv tár ban. A nyer tes a Hu pi -
kék csa pat lett, tag jai: Szun di Krisz ti na,
Csor dás Ben ja min és Kres jak Zé tény. Gra tu -
lá lunk a nyer te sek nek!

Már ci us 10-én Bor zák Ti bor új ság író „Pe -
tô fi tit kai” cí mû elô adá sát hall gat hat tuk meg.
Bor zák Ti bor az 1980-as évek óta fog lal ko -
zik Pe tô fi Sán dor éle té nek ku ta tá sá val, me -
lye ket több száz új ság cikk ben és több
könyv ben osz tott már meg az ol va sók kal.
Részt ve vô je volt a szi bé ri ai ex pe dí ci ó nak,
mely nek so rán meggyô zô dé sük sze rint fel -
tár ták a szá mû zött köl tô föl di ma rad vá nya it.
Be szá molt az utá na kö vet ke zô tu do má nyos
és po li ti kai csa tá ro zás ról is, mely nek kö vet -
kez té ben nem is mer ték el, hogy a föl di
ma rad vá nyok Pe tô fi Sán dor tól szár maz nak.
Az elô adás szá mos olyan di lem mát szó ba
ho zott, ami a köl tô vel és az ása tás sal kap -
cso lat ban fel me rült. A té nyek fel so ra koz ta tá -
sá val és meg is mer te té sé vel kö ze lebb ke rül -
het tünk a le gen da meg is me ré sé hez.

Bor zák Ti bor Pe tô fi tit kai és a Ro ko nom,
Pe tô fi cí mû köny vei meg ta lál ha tó a könyv -
tár ban!

Már ci us 31-én Könyv tá ri es ték ren dez -
vény so ro zat ke re tén be lül dr. Ru gon fal vi
Kiss Csa ba tar tott tör té nel mi tár gyú elô adást.
Az est fo lya mán a hon fog la lás tör té ne tét is -
mer het tük meg kor hû ru hák és fegy ve rek
be mu ta tá sá val. Kö szön jük dr. Ru gon fal vi

GUBÁNYISOK
HATÁRTALANUL

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei

A Gubányi Károly Általános Iskola sikeresen pályá-
zott az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô Határ-
talanul! elnevezésû programjára. Ennek köszönhe-
tôen iskolánk negyvenkilenc tanulója és öt peda-
gógusa 1 468 000 forint állami támogatásnak kö-
szönhetôen egy felvidéki tanulmányi kiránduláson
vehetett részt március 27-e és 30-a között. 

pá lyá zat le he tô sé get nyúj tott ar ra, hogy a gyer me kek meg is mer -
ked hes se nek a ha tá ron túl élô ma gyar kö zös sé gek tag ja i val, kul -

tú rá já val, épí tett és ter mé sze ti örök sé gé vel. Pá lyá za tunk vá lasz tott té má -
ja iro dal mi, il let ve tör té nel mi ha gyo má nya ink meg is me ré se és ápo lá sa
volt, ezért a prog ram és az út vo nal össze ál lí tá sá nál ar ra tö re ked tünk,
hogy a gyer me kek mi nél szé le sebb kör ben ta lál koz has sa nak a ha tá ron
túl fel lel he tô ma gyar iro dal mi és tör té nel mi ha gyo má nyok ápo ló i val.
To váb bá al kal muk nyílt ar ra is, hogy el lá to gat has sa nak olyan he lyek re,
ahol a ma gyar kul tú ra nagy jai él tek és te vé keny ked tek. 

A négy nap alatt a di á kok meg lá to gat ták Szkla bo nyát, Al sószt re go vát,
Lo son cot és Ri ma szom ba tot, ahol iro dal mi is me re te i ket fris sí tet ték fel,
il let ve bô ví tet ték. Tör té nel münk és a ma gyar épí té szet nagy ja i ra pe dig
Kas sán, Sze pesszom bat ban, Ig lón, Kék kôn és Eper je sen em lé kez het tek. 

A ki rán du lás prog ram jai kö zül ter mé sze te sen nem hi á nyoz ha tott az
sem, hogy a ter mé sze ti szép sé gek ben is gyö nyör köd hes se nek. A prog -
ram má so dik nap ján fel fe dez het ték a göm ba szö gi csepp kô bar lan got.
Majd a dél után so rán tú rá ra in dul tak a szá de lôi szur dok völgy 300-400 m
ma gas szik la fa lai kö zött.

A ki rán du lás le he tô sé get te rem tett ar ra is, hogy a di á kok ta lál koz has -
sa nak és kö zös prog ra mo kon ve gye nek részt ha tá ron tú li fi a ta lok kal.
A rozs nyói Re for má tus Alap is ko la ta nu lói mû sor ral vár ták a ma gyar
di á ko kat, majd meg hív ták ôket egy ba rát sá gos fo ci meccs re is. Ne kik
kö szön he tô en a gu bá nyis di á kok be te kin tést nyer het tek a ha tá ron tú li
ma gya rok hét köz nap ja i ba.

Bí zunk ben ne, hogy a jö vô ben is le he tô sé günk lesz pá lyáz ni ha son -
ló tá mo ga tás ra, hi szen mind annyi an fe lejt he tet len él mé nyek kel tér tünk
ha za. A négy nap so rán olyan sok új és szí nes ta pasz ta la tot sze rez het -
tünk, amely egy élet re gaz da gab bá te het ben nün ket.

BOBÁK MELINDA 2 pedagógus 

Kiss Csa bá nak a fá ra do zást és Pol gár Ti bor -
nak a ru hák ról, fegy ve rek rôl és ki e gé szí tôk -
rôl tar tott is mer te tô jét.

Áp ri lis 6-án és 10-én Nyu szi fül cím mel ve -
tél ke dôt tar tot tunk a könyv tár ban. A ve tél -
ke dôn a hús vé ti ün nep pel és a ta vasszal
kap cso la tos kér dé sek hang zot tak el. A ve -
tél ke dô re aján dé ko kat az Olasz-Ma gyar Ba -
rá ti Kör aján lott fel. 

Áp ri lis 11-e, a Köl té szet Nap ja al kal má ból
Gyur kity Ka ta iro dal mi elô adá sát hall gat hat -
tuk meg a kö zös sé gi ház ban. Az est fo lya -
mán Ady End re, Arany Já nos, Ba bits Mi hály,
Ber zse nyi Dá ni el, Jó zsef At ti la, Nagy Lász ló,
Pe tô fi Sán dor, Pi linszky Já nos, Rad nó ti Mik -
lós, Rat kó Jó zsef és We ö res Sán dor köl te -
mé nyei han goz tak el. Kö szön jük Ka tá nak a
re mek elô adást!

TO VÁB BI PROG RAM JA INK: 

Má jus 6-án jó té kony sá gi vá sár a Gu bá nyi
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la ja vá ra a könyv tár ban.

Kö zös sé gek He te prog ram so ro zat ke re té ben:
• Má jus 8-13-ig Gu bá nyi ART ÖKO-kert

ki ál lí tás a könyv tár ban.
• Má jus 8-13-ig „Ked venc köny vem” sel fie

ver seny a könyv tár szer ve zé sé ben a Fa ce -
bo o kon.

• Má jus 11-én 9 óra kor „Le gye tek jók...” –
flash mob a pi ac té ren. 

• Má jus 21-én 16 óra kor „A zene minden-
kié” ta va szi hang ver seny a Re for má tus
temp lom ban. Köz re mû köd nek a Pi li si 
Ze ne- is ko la ta ná rai, di ák jai, a Pilisi Ze-
nész Egyesület va la mint a fel lé pô ven dég -
mû vé szek. 

• Má jus 27-én 14-18 órá ig vá ro si gyer mek -
nap a sport pá lyán. Sztár ven dég: Ko vá cso -
vics Fru zsi na. 

• Má jus 28-án 11 óra kor Hô sök na pi meg -
em lé ke zés az evan gé li kus temp lom kert ben.

• Jú ni us 2., 16.30 órakor tri a no ni meg em -
lé ke zés az em lék mû nél. 

Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk
prog ram ja ink ra!

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

Fel hív juk ked ves ol va só ink fi gyel mét, hogy
könyv tár jú ni us 6-tól jú ni us 30-ig lel tá ro zás
mi att zár va lesz!

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô

A

M
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i lis táj vé del mi te rü le te ha tal mas kincs Pi lis vá -
ro sá nak. Na gyon sze ren csés nek mond hat juk

ma gun kat, hogy ilyen szép táj vé del mi te rü let tel
büsz kél ked he tünk. 2000 kö rül épült ki ez a pi he -
nô par kos te rü let ta nös vénnyel, pa dok kal, hi dak -
kal, sza let li vel, is mer te tô táb lák kal. Saj ná la tos mó -
don a táb lá kat és be ren de zé si tár gya kat új ra és új -
ra meg ron gál ják is me ret len tet te sek. Az el kö ve tôk
sza bály sér tést kö vet nek el, mely bün te ten dô.
Éves szin ten több mint 200 000 fo rin tos plusz rá -
for dí tást je lent ez a vá ros nak. Ezú ton kér jük Pi lis la kos sá gát, hogy fo ko zot tan ügyel je nek a park -
ra, a be ren de zé se i re és a tan ös vé nyen ki he lye zett táb lák ra, hogy be tölt hes sék ren del te té sü ket. 
Óv juk együtt a táj vé del mi te rü le tet, hi szen kö zös kincs, kö zös ér dek!

FEL HÍ VÁS

Tervezett programok 2017 május, június, július
MÁJUS
Május 1. Május 1. Kupa sportpálya

kispályás ifjúsági és labdarúgó torna
Május 5. 19:00 „Minden emberben két farkas lakozik?” pilisi református templom

Gombola András elôadása
Május 6. 8:00-12:00 jótékonysági ruhavásár az általános iskola javára Kármán József Városi Könyvtár
Május 7. 9:00 szabadidôs lovasverseny és majális Csilló Lovasiskola
Május 8-13. Közösségek Hete – Kedvenc könyvem, selfie-verseny Kármán József Városi Könyvtár
Május 8-13. Közösségek Hete – Gubányi ArtKert Alkotó tér Kármán József Városi Könyvtár

és Mûhely, valamint a Legyen zöldebb
a házunk anyu – rendhagyó kiállítása a könyvtárban

Május 11. 9:00 Közösségek Hete – Legyetek jók... flashmob piactér
Május 11. 12:30-18:00 véradás közösségi ház, Dózsa György u. 2.
Május 13. 15:00 Gubányi Gála Gubányi Károly Általános Iskola

szabadságtéri tornaterme
Május 15-26. Gubányi életmû-kiállítás közösségi ház, Dózsa György u. 2.
Május 21. 16:00 „A zene mindenkié” – tavaszi hangverseny Református templom

Fellépôk: Ardó Mária operaénekesnô, 
Molnár András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
operaénekes, a pilisi zeneiskola tanárai, diákjai,
valamint a Pilisi Zenész Egyesület

Május 20. 12:00-24:00 III. Pilisi Borzengés pilisi Hegyeki pincesor
nyitott pincék – Hungarikum Fesztivál

Május 27. 14:00-18:00 Városi Gyereknap sportpálya
sztárvendég Kovácsovics Fruzsina

Május 28. 11:00 Hôsök napja – megemlékezés evangélikus templomkert
JÚNIUS
Június 1. 17:00 Pedagógusnap Polgármesteri Hivatal díszterme
Június 2. 16:30 Trianoni megemlékezés Trianon-emlékmû
Június 16. Ballagás Gubányi Károly Általános Iskola 

Kossuth téri telephely
Június 17. Ballagás és évzáró Gubányi Károly Általános Iskola 

Széchenyi úti telephely
Június 17. 9:00 Regionális díjugrató verseny Csilló Lovasiskola
Június 18. 9:00 Országos szabadidôs lovasverseny és juniális Csilló Lovasiskola
Június 23. Tanévzáró ünnepség Gubányi Károly Általános Iskola

Kossuth és Szabadság téri telephely
Június 24. Barátság Nyugdíjas Klub piactér

ünnepség a 25 éves évforduló alkalmából
Június 19-30 Önkormányzati gyermektábor
JÚLIUS
Július 10-14. Könyvtári tábor Kármán József Városi Könyvtár

Minden hónap 2. szombat Páros horgászverseny Pilisi Gerje Horgász Egyesület

P
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lsô szá mú fel nôtt csa pa tunk saj nos
nem a vá ra ko zá sok nak meg fe le lô en

tel je sí tett a ta va szi rajt nál, idá ig ugyan is
nem si ke rült mér kô zést nyer ni ük an nak
el len ére, hogy a fi úk min dent meg tet tek a
si ker ér de ké ben. Fel nôtt já té ko sa ink jól
ját szot tak, azon ban saj ná la tos mó don a
sze ren cse iga zán el pár tolt mel lô lük. Jó ki -
lá tá sok ra ad okot azon ban, hogy a ne he -
zebb mér kô zé se ken túl van a csa pat. Ez -
után a ta bel la má so dik fe lén ál ló el len fe -
lek kel fog nak meg mér kôz ni, így a pap ír -
for ma sze rint könnyeb ben be gyûjt he tô
pon tok vár nak a fi úk ra. Er re szük sé gük is
lesz, hogy a ki tû zött célt el ér hes sék, mi -
sze rint do bo gón vé gez zen a csa pat.

Má so dik szá mú fel nôtt csa pa tunk
vél he tô en a té li fut sal-baj nok ság nak kö -
szön he tô en igen fá rad tan kezd te a ta vaszt,
az el sô há rom mér kô zé sen mind össze egy
pon tot si ke rült sze rez nie. A ke mény mun -
ká nak kö szön he tô en azon ban a srá cok
ha mar vissza áll tak az ôszi si ker so ro zat ra,
és a ri vá lis Nagy kô rös el len már ma ga biz -
tos gyô zel met arat tak, így to vább ra is a ta -
bel la élén áll nak. A baj nok ság ban sok csa -
pat vissza lé pé se mi att tar ta lék csa pa tunk -
nak már csak öt mér kô zé se van hát ra, és
mind egyi ket ha zai pá lyán játsz hat ják. Ha
si ke rül meg ôriz ni a len dü le tet, akár már
má jus kö ze pén baj no kok le het nek. 

U19-es csa pa tunk is to vább küzd a baj -
no ki cí mért, de a tá vo zó kulcs já té ko sok,
il let ve a már fel nôtt ke ret be ke rült ta pasz -
tal tabb já té ko sa ik hi á nya mi att ne héz dol -
guk van a csa pat ban ma ra dó fi a ta lok nak.
Ãk azon ban min dent meg tesz nek azért,
hogy a hát ra lé vô öt mér kô zé sü kön a le he -
tô leg töb bet hoz zák ki ma guk ból, hogy
meg véd hes sék baj no ki cí mü ket.

U16-os ser dü lô csa pa tunk egy re job -
ban tel je sít. Öröm néz ni, ahogy a srá cok
egy re in kább el hagy ják kis fi ús já té ku kat,
ma ga sabb, ko mo lyabb szint re emel ve a
lab da rú gást. Na gyon jó csa pat szel lem van
ki a la ku ló ban, ami lel ke se dés sel, fe le lôs ség -
tel jes já ték kal pá ro sul. Ha a fi úk nak si ke rül
ezt az össze tar tást és len dü le tet meg tar ta ni -
uk, ak kor pár év múl va kö zü lük ke rül het -
nek ki Pi lis meg ha tá ro zó já té ko sai.

Nôi csa pa tunk hely ze tét nem könnyí ti
az óri á si kor kü lönb ség a já té ko sok kö zött.
Míg a ta pasz tal tab bak már fi a tal fel nôt tek,

Beszámoló a tavaszi félidôbôl
A Pilisi Labdarúgó Klub a szezon közepén

Lab da rú gó ink szá má ra ne he zen in dult a ta va szi sze zon. Szin te
mind egyik kor osz tá lyunk nál be le telt pár for du ló ba, mi re si ke -
rült a tô lük meg szo kott és el várt szin tet hoz ni uk. A leg fon to sabb
most az ered mé nyes foly ta tás, hogy mind egyik csa pa tunk el ér -
hes se ko ráb ban meg fo gal ma zott cél ját.

újon nan csat la ko zott csa pat tár sa ik mind -
össze 11-12 éve sek. Ne héz dol guk van lá -
nya ink nak, de bí zunk ben ne, hogy a fi a tal
já té ko sok to vább vi szik majd elô de ik meg -
kez dett mun ká ját.

Az U11 és U13 kor osz tá lya ink a meg hí -
vá sos és Bo zsik te rem tor nák mel lett részt
vet tek a Pest Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség
ál tal ren de zett té li fut sal-baj nok sá gon. Mind -
két csa pa tunk tel je sít mény re büsz kék le he -
tünk, hi szen a fut sal ban el ôször in dul tak, és
eh hez já té ko sa ink na gyon jól vi szo nyul tak,
part ne rek vol tak a kö zös mun ká ban.

Az U7 és U9 kor osz tá lya ink a té li hó -
na pok ban meg hí vá sos te rem tor ná kon vet -
tek részt, me lyek fô cél ja, hogy a gye re -
kek meg szok ják egy ilyen ren dez vény
lég kö rét, és hogy mi nél több csa pat el len
tud ja nak olyan mér kô zé se ket ját sza ni,
ahol gya ko rol hat ják az össz já té kot, és csa -
pat ként tud ja nak mû köd ni. 

Ta vasszal négy Bo zsik-fesz ti vál (U7 és
U9) és öt Bo zsik-tor na (U11 és U13) sze re -
pel a prog ra munk ban. A még hát ra lé vô
fesz ti vá lo kat Mo no ron ren de zik má jus 7-én
és má jus 21-én. A kö vet ke zô tor nák pe dig
má jus 13-án és má jus 27-én lesz nek Pi li sen.
A ren dez vé nyek reg gel 9 óra kor kez dôd -
nek, aho vá min den ér dek lô dôt, szü lôt, hoz-
zá tar to zót, szur ko lót sze re tet tel vá runk!

Ko ráb ban még nem ta pasz talt, ko moly
vál to zá sok lép tek élet be a lab da rú gás ban.
A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség 12 ki emelt
Ré gi ós Után pót lás Köz pon tot ala kí tott ki az
or szág ban, el sô sor ban te rü le ti el vek alap -
ján. A Pi li si Lab da rú gó Klub a Hon véd Ma -
gyar Fut ball Aka dé mia – Mo nor Al köz pont
– Mo nor cso port ba ke rült. Az MLSZ cél ja a
ki emelt te het sé gek meg ta lá lá sa és fel fe lé
ára mol ta tá sa ezen a vo na lon, így a rá ter -
mett fo cis ta pa lán ta a meg fe le lô kép zést
tud ja meg kap ni a meg fe le lô idô ben és he -
lyen. Az át iga zo lá sok so rán az anya egye sü -
le tek szer zô dés ben rög zí tett tá mo ga tást

Pilisi LK csapatok meccsei 2016/17 TAVASZ
Csapat Dátum Kezdés Hazai – Vendég
FN 2 május 6. szombat 16:30 Pilisi LK II. – Dánszentmiklósi KSK
FN 1 május 7. vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda – Tura VSK
U16 május 14. vasárnap 14:30 Pilisi LK U16 – Újlengyel DSE
FN 2 május 14. vasárnap 16:30 Pilisi LK II. – Jászkarajenôi FC
FN 1 június 4. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda – Nagykôrösi Kinizsi FC

kap nak an nak ará nyá ban, ahány évet fut -
bal lo zott az adott gyer mek az egye sü let nél.
Így egy eset le ges NB I-es szer zô dés vagy
egy vá lo ga tott be li sze rep lés után ko moly
összeg re szá mít hat az a klub, ahol a gyer -
mek meg kap ta az ala po kat. Re mél jük,
hogy a Pi li si LK mi nél több ilyen gyer me -
ket tud majd ki ne vel ni, aki ké sôbb az NB
I-ben vagy akár a vá lo ga tott ban is be mu -
tat koz hat! Ez szak ma i lag és fi nan ci á li san is
si ker ként lesz el köny vel he tô.

A Pi li si Lab da rú gó Klub sport sze re ket
adott át a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la
ta nu ló i nak azért, hogy az is ko lá ban ta nu ló
gye re kek mi nél ked ve zôbb kö rül mé nyek
kö zött vé gez hes sék az is ko la ke re te in be lül
zaj ló sport te vé keny sé gü ket. A sport sze re -
ket klu bunk el nö ke, Zu ber Gyu la ad ta át
az is ko la igaz ga tó nô je, Kri zsán né Tur csá nyi
Ma ri an na ré szé re.

Több év ti ze des ha gyo mány nak meg fe -
le lô en a klub idén is szer vez kis pá lyás
lab da rú gó tor nát má jus 1-jén a szo ká sos
fel té te lek kel. A tor na reg gel 9 óra kor kez -
dô dik, cél ja a fo ci mint öröm szer zés.
A prog ram rész le te i rôl klu bunk hon lap ján
bô veb ben ol vas hat nak.

Vá ro sunk le en dô sport csar no ká nak épí -
té sé vel kap cso la to san fo lya ma to sak az
egyez te té sek, a te en dôk. Kö ze leg a tár sa-
s ági adó fe la ján lá si idô szak vé ge, má jus
20., ezért je len le gi ki emelt cé lunk, hogy
mi nél több cég gel si ke rül jön elô nyös
meg áll apo dást köt nünk, ami se gí ti a lé te -
sít mény si ke res fel épí té sét. Je len leg en nek
a nagy sza bá sú be ru há zás nak meg fe le lô
köz be szer zé si ki írás, és az ez zel kap cso la -
tos do ku men tá ci ók elô ké szí té se zaj lik. 

Kér jük, kí sér jék fi gye lem mel klu bunk
éle té nek leg fon to sabb moz za na ta it, hí re it
a fo lya ma to san fris sü lô www.pi li silk.hu
ol da lon, va la mint a Fa ce bo ok-on is! 

Ta lál ko zunk a pá lyán! 
HAJ RÁ PI LIS!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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KEDVES
PILISIEK!

Kempo-eredmények

Áp ri lis 1-jén meg szer vez tünk
egy újabb ru ha osz tást. Már is -
me rôs ként kö szön töt tünk jó
né hány csa lá dot, de sok új
csa lád dal is meg is mer ked tünk. 

z újon nan ér ke zôk kel már 90 csa lád van 
a lá tó kö rünk ben, csa lád ta gok kal együtt

mint egy 300 fô, akik nek pró bá lunk se gí te ni.
Saj nos et tôl sok kal több rá szo ru ló él vá ro -
sunk ban. So kan szé gyel lik a hely ze tü ket,
ezért nem for dul nak hoz zánk. Sok az egye -
dü lál ló idôs, be teg em ber is, de ôk még
annyi ra sem kér nek se gít sé get. Sok szor
még a szom szé dok sem tud nak ró la, hogy
egy-egy idôs mi lyen ne héz kö rül mé nyek kö -
zött él. Kér jük, ha tud nak olyan idôs, be teg
em ber rôl, aki nek szük sé ge len ne a se gít sé -
günk re, ak kor ve gyék fel ve lünk a kap cso la -
tot. A szé gye nér zet ne tart son vissza sen kit
at tól, hogy se gít sé get kér jen, nem kell at tól
tar ta nia sen ki nek, hogy az is me rô sei meg -
tud ják. Min den ado má nyo zás sal kap cso la -
tos ada tot diszk ré ten ke ze lünk. 

Áp ri lis 7-én gye re kek nek szer vez tünk hús vé -
ti kéz mû ves fog lal ko zást, ahol aján dé kok kal
és sü te mé nyek kel vár tuk ôket. Min den ki jól
érez te ma gát és egy újabb él ménnyel gaz -
dag ab ban tér he tett ha za. A gye re kek nek
töb bek közt a KÖSZ Öl tö ge tô tag jai is se gí -
tet tek a hús vé ti dí szek el ké szí té sé ben, akik
már he tek óta ké szül tek a fog lal ko zás ra. Kö -
szön jük cso por tunk tag ja i nak a sok fi nom
sü te ményt, egyéb fel aján lá so kat, a sok elô -
ké szü le ti mun kát. Kö szön jük Bí ró Tün de
igaz ga tó he lyet tes, Ko vács Évi pe da gó gus,
Ta kács né Erôs Ág nes se gí tô köz re mû kö dé -
sét. Kö szön jük az ado mány ba ér ke zô já té ko -
kat, egyéb fel aján lá so kat is.

Tá jé koz ta tá sul egy kis össze fog la lás azok ról a
tár gyi ado má nyok ról, amit ed dig az önök jó -
vol tá ból a ru há kon fe lül ki oszt hat tunk: 4 gáz -
tûz hely, 6 mo só gép, 2 cent ri fu ga, 5 ke rék pár,
7 té vé, 4 ba ba ko csi, 4 szek rény sor, 12 he ve -
rô, fran cia ágy, 2 szô nyeg, 1 für dô kád, 2 asz -
tal + szé kek, 5 ba ba hor do zó, 2 ba ba kád,
1 já ró ka, 3 ülô gar ni tú ra, 1 kony ha bú tor,
szám ta lan sok kony hai esz köz, 3 szá mí tó gép-
mo ni tor, 2 DVD-le ját szó, 1 vi deó-le ját szó,
több zsák nyi plüss já ték, több do boz nyi tár -
sas já ték, puzz le, me se köny vek.

Min den ren dez vé nyünk csak össze fo gás -
sal va ló sul hat meg, ezért min den ado má -
nyo zó nak kö szö ne tet mon dunk.

KÖSZ 2

dén már ci us 4-e és 6-a kö zött
Száz ha lom bat tán ren dez ték meg

a XV. nyílt Vi lág ku pát, aho vá hét
or szág 46 klub já nak 297 ver seny -
zô je jött el, hogy össze mér je a tu -
dá sát. A pi li si kem po-szak osz tályt
Vra becz Ádám kép vi sel te két
ver seny szám ban is, és mind két
szám ban bron zér met szer zett.
Ezú ton is gra tu lá lunk a ki ma gas ló
ered mé nyé hez.

A ver se nyen a pi li si ver seny bí rók is szín vo na las tel je sít ményt nyúj tot tak: Kiss
Dá ni el, Ma gyar Má té, va la mint Ma gyar Zol tán, a ve ze tô bí ró. Kö szön jük, hogy
mun ká juk kal Pi lis vá ros hír ne vét öreg bí tet ték.

Már ci us 19-én ala kult meg a Ma gyar or szá gi Kem po Szer ve ze tek Sport ági Szö vet sé ge,
mely nek ala pí tó tag jai közt ott van a Pi li si Sport és Sza bad idô Egye sü let. A szer ve zet
cél ja, hogy össze fog ja és meg erô sít se a kem po ka ra te sport ágat, és egy sé ges sza bály -
rend szer rel és össze fo gás sal tud juk itt hon és kül föl dön kép vi sel ni spor tá gun kat.

Áp ri lis 8-án a
Bics ke Ku pán
vet tünk részt. 
Az im már XVII.
nyílt, nem zet -
kö zi, meg hí vá -
sos harc mû vé -
sze ti ver se nyen
csa pa tunk ki -
ma gas ló ered -
mé nye ket ért 
el a küz del mi
szá mok ban:

Gen ge lic ki And rás I és II. hely
Vra becz Ádám II. hely
Pá lin kás Ger gô  II. és III. hely
Kar da Raj mond II. és III.hely
Pér csi Le ven te II. és III. hely.

A ver se nyen szin tén részt vet tek pi li si
bí rók: Kiss Dá ni el, Ma gyar Má té,
Ma gyar Zol tán.

Gra tu lá lunk a csa pat ki emel ke dô
ered mé nyé hez!

„Fél re té ve min den aka dályt és meg kör nyé ke zô bûnt ki tar tás sal fus suk meg az 

elôt tünk lé vô küz dô tért” (Zsi dók hoz írt le vél, 12,1)

Edzé se ink: kedd, pén tek: 17.30-tól 19.30-ig tart Szé ché nyi úti tor na te rem ben.
El ér he tô ség: www.pi lisp se.hu, Ma gyar Zol tán: 06-70/315-70-38

PI LI SI SPORT ÉS SZA BAD IDÔ EGYE SÜ LET 2
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fj. Ba lázs Jó zsef 1946. szep tem ber
3-án szü le tett Pi li sen. Édes ap ja, id.

Ba lázs Jó zsef ta ní tó, éde sany ja, Pin tér
An na var ró nô, hú ga, Ági szin tén pe -
da gó gus volt.

Ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it Pi li -
sen vé gez te. Kö zép is ko lá ba Ceg léd re
és Mo nor ra járt, ahol si ke res érett sé gi
vizs gát tett. Ka to na éve it Ceg lé den töl -
töt te 1969-70-ben.

1974 au gusz tu sá ban kö tött há zas sá -
got fe le sé gé vel, Ma la ta Má ri á val. Há -
zas sá guk ból két gyer me ke szü le tett,
1975-ben Bál int és 1978-ban Bea.

Akt ív éve i ben há rom mun ka he lye
volt. Az el sô Pi li sen a so kak ál tal csak
„No ked li” né ven is mert rak tár nál, ahol
te lep ve ze tô ként dol go zott. A má so dik
a Zrí nyi Nyom da volt, ahol kez det ben
fegy ve res ôr ként, majd ké sôbb rak-
 tá ros ként dol go zott, vé gül a Pes ti
Bar na bás Élel mi sze ri pa ri Szak kö zép is -
ko lá ban lát ta el a tech ni ku si fel ada to kat. In nen vo nult
kö zal kal ma zott ként nyug díj ba 2007-ben.

Ha bár nem volt vég zett mû vész, éle tét még is vé gig kí sér -
te a ze ne és a fo tó zás sze re te te. A vé ré ben hor doz ta az al -
ko tás sze re te tét: nagy ap ja trom bi tán, édes ap ja gi tá ron és
nagy bô gôn ját szott, és kép zô mû vész ként raj zott ta ní tott.
Örö köl te a te het sé gü ket.

A ze ne irán ti ra jon gá sa már egé szen fi a ta lon, gye rek-
 ko rá ban kez dô dött. Mi kor még rá di ó ja is csak ke ve sek nek
volt, ôk édes ap já val és a ba rá tok kal ti tok ban a Sza bad
Eu ró pát hall gat ták.

Fi a ta lon kez dett el ze nél ni, gi tá roz ni, basszus gi tá roz ni,
és hosszú éve ken át hó dolt szen ved élyé nek. Az el sô ak -
kor do kat édes ap já tól les te el, majd au to di dak ta mó don ta -
nult to vább. So kan is mer het ték 1968-tól a Gól presszó ból,
ahol Sza lai Zo li val, Ra gu la Ro bi val, Kle in Gyu ri val, Sza lai
Im ré vel együtt szó ra koz tat ták a fi a ta lo kat. Ké sôbb, hosszú
éve ken át, a 90-es évek ele jé ig má so dál lás ként la ko dal mas
ze né lés sel is fog lal ko zott Sza lai Zo li val, Nagy Sa nyi val,
Len gyel Ja ni val, Len csés Gyu ri val, Pol gár Ist ván Pi kus sal.

A fo tó zás egész éle té ben je len volt, hol akt ív ab ban, hol
passzí vab ban. Ren ge teg fo tó ké szült a csa lád já ról, gyer me -
ke i rôl, me lyet sa ját ke zû leg hí vott elô há zi la bor já ban. Már
ak kor sok egye di ka rá cso nyi ké pes lap-fo tó ké szült gyer -

me ke i rôl, me lye ket nagy sze re tet tel
küld tek el az is me rô sök nek, ro ko nok -
nak. Min den kö rü löt te zaj ló ese ményt
me gö rö kí tett. A csa lá dot, gyer me kei
nö ve ke dé sét, a ba rá to kat, az épít ke -
zést, a fa lu ban zaj ló ese mé nye ket, a
fej lô dést. Hosszabb ki ha gyás után ta -
lán uno kái szü le té se kor, 2000-es évek
ele jén kez dett új ra akt ívan és egy re
töb bet fo tóz ni. Há rom uno ká ja szü le -
tett: 2001-ben Csen ge, 2002-ben Lu ca
és 2011-ben Bo gi.

A tech ni ka fej lô dé sé nek kö szön he -
tô en nagy sze re tet tel osz tot ta meg fo -
tó it a nyil vá nos ság elôtt. A Fa ce bo ok
mel lett sok szor lát hat ták fel vé te le it a
te le ví zi ó ban, a reg ge li idô já rás-je len -
tés ben is, mely re na gyon büsz ke volt.

Ez lett a hob bi ja, az éle te, me lyet
tel je sen szív vel és lé lek kel csi nált.
De még is Pi lis lett a leg ki emel ke dôbb
té ma, amit imá dott fo tóz ni, fô leg a

Ger je for rás vi dé ke. Leg több ször ar ról lát hat tunk tô le ké -
pe ket. Haj nal ban, nap köz ben, es te, nap sü tés ben, vi har -
ban, fel hôk kel tar kít va, ta vasszal, nyá ron, ôs szel, té len...
De na gyon sze ret te a Do li nát is, vagy a ré gi és az új össze -
ha son lí tá sa is rend kí vü li mó don fog lal koz tat ta Pi lis sel kap -
cso lat ban.

Iga zi meg tisz tel te tés ként él te meg 2012-ben, hogy a Pol -
gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben kö zös ki ál lí tást szer vez tek
édes ap ja és az ô mû ve i bôl. Büsz kén és meg ha tot tan állt a
meg nyi tón a kö zön ség elé, hogy is mert és so kak ál tal sze -
re tett és el is mert mû vész édes ap já nak mû ve it az övé i vel
együtt ál lí tot ták ki.

A he lyi ren dez vé nye ken is öröm mel fo tó zott – fel ké rés
nél kül. Ön zet le nül örö kí tet te meg a vá ro si ak meg em lé-
 ke zé se it, ün ne pe it, a fesz ti vá lo kat és az egyéb ren dez vé -
nye ket.

Nyug dí jas éve it tu laj don kép pen a fo tó zás töl töt te ki. Bár -
mer re járt, a fény ké pe zô gé pe szin te min dig ve le volt, hogy
az utó kor szá má ra fe led he tet len pil la na to kat örö kít sen meg.

Egy vé let len ott ho ni bal eset foly tán idén már ci us 5-én a
ceg lé di kór ház ba ke rült. Az ál la po ta hir te len, pár nap alatt
rom la ni kez dett, és már ci us 16-án el hunyt.

Vá ro sunk is mét egy iga zi lo kál pat ri ó tát ve szí tett el, aki -
nek jel leg ze tes alak ja, ked ves fél mo so lya hi á nyoz ni fog.

I
Balázs Józsefre emlékezünk

(1946-2017)
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Termék neve Kiszerelési Zsák
egység ár

Dabasi broiler 
indító morzsázott

30 kg 3500.- BAROMFI

Intenzív broiler 
indító morzsázott

30 kg 4200.-

Dabasi broiler 
nevelô morzsázott

30 kg 3300.-

Intenzív broiler 
nevelô morzsázott

30 kg 3900.-

Dabasi broiler 
befejezô morzsázott

30 kg 3300.-

„arany” tojó táp 
morzsázott

30 kg 3500.-

Árutojó granulált 30 kg 3500.-
Kacsa indító 
granulált

30 kg 4200.- KACSA

Kacsa nevelô 
granulált

30 kg 3600.-

Intenzív pulyka 
indító granulált

30 kg 5100.- PULYKA

Pulyka nevelô 
granulált

30 kg 4400.-

Pulyka befejezô 
granulált

30 kg 3900.-

Bárány nevelô 
granulált

30 kg 3000.- BÁRÁNY

Borjú nevelô 30 kg 3000.- BORJÚ
Dabasi malac 
takarmány aromás 30 kg 2900.- SERTÉS
dercés
Dabasi malac 
takarmány 30 kg 3000.-
aromás granulált
Intenzív 
malac dercés

30 kg 3800.-

Dabasi süldô 
takarmány 30 kg 2700.-
aromás dercés
Intenzív szoptatós 
koca táp dercés 30 kg 3600.-

Dabasi hízó dercés 30 kg 2600.-
Sertés alap 
koncentrátum 20 kg 5100.-
20%-os dercés
Dabasi süldô 
koncentrátum 20 kg 4500.-
20%-os dercés
Nyúl hizlalótáp 
granulált

30 kg 3500.- NYÚL

Gyógyszeres 
nyúltáp granulált

30 kg 3700.-

Vitadog Kutyatáp 10 kg: 1750.- Ft/zsák

Pilis, Dánosi út 5.
Tel.: 06-29-420-280.

Nyitva:
Hétfô-Péntek: 8.00-12.00 és 13.00-16.00-ig.

Szombat: 8.00-12.00-ig.

NYITÁSI AKCIÓ !!!!!!!

Tappancs 
Állateledel horgász 
és Takarmány bolt

Pilisen a Rákóczi út 2. szám alatt, 
hamarosan nyílik, 

egy melegkonyhás kézmûves büfé.

Ahol szeretettel és finomságokkal várja, 
leendô vendégeit a MANNA BÜFÉ csapata.

A nyitás elsô két hetében, 
minden helyben fogyasztó vendégünk, 
ajándék limonádét, vagy gyümölcsös 

bólét (alkoholos) kap ajándékba.

ÍZELÍTÔ KÍNÁLATUNKBÓL:

• Reggeli ételek, szendvicsek
• Frissen sültek
• Friss kevert saláták és majonézes saláták
• Gyros, falafel
• Hot-dog, Hamburger, Lángos és pizza variációk

Ételeidet, fogyaszthatod a büfében, 
vagy a hozzá tartozó kerthelyiségben, 
de kívánságodra házhoz is kiszállítjuk.

ELÉRHETÔSÉG ÉS INFORMÁCIÓ:

0670/246-3233
Facebok.com/manna büfé 



Anyák napja alkalmából

az édesanyákat!
szeretettel köszöntjük

AZONNALI MUNKALEHETÔSÉG ALBERTIRSÁN!
A MIRELITE MIRSA Zrt. állást ajánl 
az alábbi munkakörökbe:
• feldolgozó üzembe betanított munkás;
• gépész;
• lakatos;
• targoncavezetô;
• villanyszerelô;
• elektromıszerész
• raktáros;
• gépkezelô/operátor
• vonalrendezô
• minôség ellenôr – MEO-s
• élelmiszeripari végzettséggel rendelkezô szakember
• technológus 
• hûtôgépész

JELENTKEZNI LEHET:

Személyesen: 2730 Albertirsa, Baross u. 78.
E-mail üzenetben: hr@mirsa.hu
Telefonon: 06-53/570-147 vagy 

06-53/570-123 (központ)

RATKÓ JÓZSEF

Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idô.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörûség,
szerelmükért örökös hûség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyûjtött kínját.


