


A rendezvényrôl készített bővebb képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu és Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály



www.pilis.hu 3HÍRNÖK KÖZÖS ÜGYEINK

a fel né zek az író asz ta lom mel lôl, szá -
gul dó au tó kat, ro ha nó em be re ket lá -

tok. A mo to rok za ja még a csu kott ab la kon
ke resz tül is be szi vá rog. Így van ez zel min -
den ki, most az Ad vent idô sza ká ban, nem
tö rôd ve az el jö ve tel és az ün nep vá rás kö -
ze led té vel. Az utol só pil la nat ban fu tunk,
ro ha nunk, hogy még meg ve gyük sze ret te -
ink nek az aján dé kot, tár gyi a sult for má ban
fe jez zük ki ér zé se in ket. 

Nem csök ken az iram a mun ka he lyen
sem. A Kép vi se lô-tes tü let no vem ber ben és
de cem ber ben is ülé se zik, és nem ke vés,
minimum 15 na pi ren di pon tot tár gya lunk
meg. Az Ad vent mél tó sá gá ból, nyu gal má -
ból ed dig szin te sem mit sem érez tem. Jó
len ne egy ki csit le ül ni, el gon dol kod ni, szá -
mot vet ni az ez év ben tett dol ga ink ról. 

Vé lem, nem ke ve set ért el Pi lis vá ro sa.
Elin dí tot tuk a je len le gi cik lus egyik leg na -
gyobb be ru há zá sát a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont meg épí té sé -
vel. Ok ta tá si in téz mé nye in ken olyan mér té kû, mint egy 249 000 000
fo rint össze gû ener gia-ha té kony sá gi be ru há zást haj tot tunk vég re,
mely hez ha son ló nagy ság ren dû fe lú jí tás ra nem ke rült sor az utób -
bi évek ben. Dön töt tünk a Rá kóc zi út, Ká vai út re konst ruk ci ó já nak
meg kez dé sé rôl, gon dos kod va a fel szí ni csa pa dék víz el ve ze té sé rôl
és a ke rék pá rút ki ala kí tá sá ról is. Sport par kot lé te sí tet tük. Köz in téz -
mé nye ink kö rül min den év ben jár dá kat épí tet tünk, és bel te rü le ti út -
ja ink is rész ben meg újul tak, még ha csak kis mér ték ben is. 

A be ru há zá sok kal kap cso la tos dön té sek sok szor pa rázs vi ták,
nem rit kán szem élyes ke dé sek tü zé ben ke let kez tek, ne he zít ve ez -
zel meg ho za ta lu kat, mert nincs egy ség a Kép vi se lô-tes tü let ben. 

Mi köz ben töp reng ve né zek ki az ab la kon, eszem be jut, hogy a
pi li si la ko sok lát ják-e eze ket a be ru há zá so kat, él ve zik-e ezek
hasz nát és büsz kék-e ar ra, hogy vá ro sunk fej lô dik? 

Bí zom ben ne, hogy igen. 
Bí zom ben ne, hogy a kis hi tû ség, az el len sé ges ke dés pár nap -

ra el csi tul, he lyét a meg nyug vás és a sze re tet ve szi át. Bí zom

ÉV VÉGI GONDOLATOK

Tisztelt Pilisi Polgárok!

Kedves Lakótársaim, Kedves Pilisiek!
ben ne, hogy nem az anya gi ja vak so ka sá -
ga eme li a ka rá csony fé nyét, ha nem az,
hogy sze ret te ink kel együtt meg hitt lég kör -
ben be szél he tünk er rôl az év rôl, oda fi -
gyel ve rá juk, kí ván sá ga ik ra, vé le mé nyük -
re. Min dez csa lá di kör ben tör té nik, de
nem csak csa lá dun kért va gyunk fe le lô sek.
Még ha las sul is a ro ha nó tem pó, fi gyel -
nünk kell má sok ra, em ber tár sa ink ra, azon
egye dül élôk re, ele set tek re, akik nek az
ün nep nem biz tos, hogy meg nyug vást je -
lent. Egye dül van nak, ne he zeb ben él nek,
oly kor a tü ze lôt is ne he zebb be vin ni az
ud var ról, és van olyan ház tar tás, ahol eset -
leg nincs is mi vel fû te ni. Ké rem min den
la kó tár sa mat, fi gyel jen köz vet len kör nye -
ze té re, és je lez ze, ha olyan kö rül ményt
ész lel, amely ar ra utal, hogy va la ki baj ban
van. Mi a jel zést ha la dék ta la nul to váb bít -
juk az ar ra il le té ke sek nek. 

Az ün ne pek áhí ta ta után ha ma ro san kö vet ke zik a szil vesz ter.
Ki lé pünk csen des szem lé lô dé sünk bôl és fo ga dal mat tesz ünk ma -
gunk nak és má sok nak; el kép zel jük, hogy 2018-ban mit és ho -
gyan fo gunk csi nál ni. Ezek nek a fo ga dal mak nak je len tôs ré szét
ma gunk nak vagy má sok nak fel ró ha tó okok mi att nem tart juk
meg. Ugyan ak kor nem sza bad el for dul nunk a jö vô be ve tett hit -
tôl, a jö vô re vo nat ko zó el kép ze lé se ink tôl, fej lesz té si ál ma ink tól.
Bí zom ben ne, hogy 2018-ban más te rü le te ken is je len tôs mér té -
kû el kép ze lé se ket tu dunk meg va ló sí ta ni, ide ért ve a fel szí ni csa -
pa dék víz el ve ze té sé tôl a ke rék pá ru tak meg va ló sí tá sán át köz in -
téz mé nye ik to váb bi kor sze rû sí té sé ig, bô ví té sé ig. 

Kö szö nöm min da zok nak a tá mo ga tást, öt le te ket, akik ed dig
se gí tet ték mun kán kat, és ké rem, to vább ra is tá mo gas sák a Kép -
vi se lô-tes tü le tet öt le te ik kel, el kép ze lé se ik kel.

Min den ked ves pi li si La kos nak ál dott, bé kés ka rá cso nyi ün ne -
pe ket és ered mé nyek ben, egész ség ben gaz dag, bol dog új évet
kí vá nok!

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter

ö ze le dik az év vé ge, ilyen kor mind annyi an
me gál lunk ki csit és át gon dol juk, mit ho zott

szá munk ra az el múlt esz ten dô. Meggyô zô dé sem,
hogy vá ro suk si ke re sen bú csúz hat az óév tôl, a
te le pü lés mû kö dé se és fej lesz té se idén is biz to -
sí tott volt. 

Mint a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lô je, bí zom
ab ban, hogy a kö vet ke zô évek ben is foly tat ni
tud juk a kö zö sen meg kez dett mun kát.

Wass Al bert ma is idô sze rû so ra i val kí vá nok a te -
le pü lés min den la kó já nak ál dott, sze re tet tel jes
ka rá cso nyi ün ne pe ket és bé kés, ered mé nyek ben
gaz dag új évet. 

„Nem elég, ha csak rá kö szö nünk egy más ra a

meg szo kott sza vak kal: »Ad jon Is ten bol dog újesz -

ten dôt!« Mert Is ten szán dé ka üres sza vak ból nem

vál to zik ja vunk ra. Ha va ló ban »bol dog újesz ten dôt«

vá runk, ak kor tel je sí te nünk kell elôbb az is te ni pa -

ran csot: »Sze resd fe le ba rá to dat, mint ön ma ga dat,

s sze resd nem ze te det ön ma gad nál is job ban!«

Ad jon az Úr is ten erôt, egész sé get min den de rék

ma gyar nak, és a ma gyar szí vek ben egy más iránt

va ló hû sé ges sze re te tet!”

PO GÁ CSÁS TI BOR
or szág gyû lé si kép vi se lô – Fi desz,

ön kor mány za ti ál lam tit kár

H

K
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Rövid hírek
FOR GA LOM KOR LÁ TO ZÁS 

A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Sza bad ság té ri te lep he lyé nél is ko la i dô -
ben a gyer me ke ket vesz élyez te tô for gal mi hely ze tek ala kul tak ki. A szü lôk,
gyer me kük biz ton sá ga ér de ké ben tet tek ja vas la tot a for ga lom kor lá to zás
be ve ze té sé re. 

A for ga lom kor lá to zás ra több fé le el gon do lás ve tô dött fel, köz tük pol gár -
mes te ri in dít vány, ön ál ló kép vi se lôi in dít vány is meg tár gya lás ra ke rült, s
elôbb egy el uta sí tó ha tá ro zat szü le tett, majd a Pest Me gyei Rend ôr-fô ka -
pi tány ság Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Köz le ke dé si Osz tá lyá nak szak ha tó sá -
gi ál lás fog la lá sa alap ján a no vem ber 29-i ülé sen a Kép vi se lô-tes tü let dön -
tött ar ról, hogy a Pi lis, Er zsé bet tér és Sza bad ság tér kö zöt ti sza kaszt
– szer vi zu tat – sé tá ló ut cá vá ala kít ja for ga lom tech ni kai esz kö zök al kal ma -
zá sá val, a kö zú ti köz le ke dés rôl szó ló 1988. évi I. tör vény és a kö zú ti
köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló 1/1975.(II.05.) KPM-BM egy üt tes ren de let
elô írá sa i nak fi gye lem be vé te le mel lett.

MEG SZÛ NIK A GER JE-FOR RÁS KFT.

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta 2017 au gusz tu si ülé sén dön tött a Ger je-For rás
Nonp ro fit Kft. fel szá mo lá sá ról, te kin tet tel ar ra, hogy a Vá ros üze mel te tô
Kft. lét re ho zá sá val és a hul la dék szál lí tá si te vé keny ség meg szû né sé vel a
kft. fel adat kö re ki ü re se dett. A tes tü let ki je löl te a vé gel szá mo lót, dön tött az
esz kö ze i rôl és az ott fog lal koz ta tot tak ról, és dön te ni kel lett a kö ve te lé sál -
lo mány ról is. 

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta a 185/2017 (VI II.31.) ön kor mány za ti ha tá -
ro za tá ban mint a Ger je-For rás Non por fit Kft. 100%-os tu laj do no sa a kft.
fenn ál ló 80 616 829 fo rint nyi kö ve te lé sál lo má nyát 2017. szep tem ber
1-jé vel át vet te. Ezt a ha tá ro za tot a 244/2017 (X.26.) szá mú ön kor mány -
za ti ha tá ro zat mó do sít ja úgy, hogy eb bôl a kö ve te lé sál lo mány ból túl fi ze tés
mi at ti kö te le zett ség 1 884 626 Ft.

Az át vett kö ve te lé sál lo mány (több mint 34 ezer té tel) fe lül vizs gá la ta so -
rán meg áll apí tást nyert, hogy 4348 db víz szol gál ta tá si szám la 19 754 663
Ft összeg ben elé vült, így eze ket tö röl ni kel lett. Er rôl a Kép vi se lô-tes tü let a
no vem ber 29-i ülé sén ha tá ro zott.

Az elé vü lés jog sze rû en ak kor kö vet ke zik be, ha a hát ra lé kos iga zol ha tó
mó don tör té nô fel szó lí tá sa nem tör tént meg. Az ön kor mány zat ál tal át vett
fent em lí tett víz szol gál ta ta tá si szám lák ese tén nem áll nak ren del ke zés re a
fel szó lí tás ra vo nat ko zó do ku men tu mok. 

Becs lé sek sze rint az el kö vet ke zô más fél-két év so rán a töb bi kö ve te lés
fe lül vizs gá la ta is meg tör té nik.

KA RÁ CSO NYI AJÁN DÉ KO ZÁS

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta a ko ráb bi évek hez ha son ló an idén de cem ber -
ben is meg tart ja a szo ci ál isan rá szo ru lók ré szé re szer ve zett ado má nyosz -
tá sát, mely nek ke re tén be lül 430 fô ré szé re jut tat ja el tar tó sé lel mi szer-
ado má nya it. A ka rá cso nyi cso mag ban át adás ra ke rül liszt, rizs, cu kor, len -
cse, mák, mar ga rin, kü lön fé le tész ták, olaj és sza lon cu kor, az zal a cél lal,
hogy a nél kü lö zô csa lá dok leg alább a leg alap ve tôbb élel mi sze rek se gít sé -
gé vel fel tud ják dí szí te ni ün ne pi asz ta lu kat. En nek meg va ló sí tá sá hoz nyújt
most már töb bed jé re nél kü löz he tet len se gít sé get két vál lal ko zó, Ma jor
Fe renc és Ma jor Edit az ado má nyosz tás hoz szük sé ges cso ma go ló a nyag
biz to sí tá sá val, me lyet ezú ton is na gyon kö szö nünk.

PI LIS KI VÁ LÓ SÁ GA

Idén is kiosztásra került 20 „Pi lis Ki vá ló sá ga” díj! Az el is me rés sel olyan Pi -
li sen szü le tett vagy pi li si kö tô dé sû, a sport ban, az al ko tói ka te gó ri ák ban –
ze nei, iro dal mi, kép zô mû vé sze ti ágak ban – te vé keny ke dô ket dí ja zunk, akik
mun kás sá guk kal, el ért ered mé nye ik kel Pi lis hír ne vét öreg bí tik. Az ün nep -
ség re de cem ber 8-án pén te ken, a Vá ros há za Dísz ter mé ben ke rült sor.

A dí ja zot tak: ifj. Ba ráth Bál int, Csil ló Ba lázs, Csor dás Ben ja min, Csor -
dás Da ni el la, Csor dás No ri na, Gál Ba lázs Mi lán, Gen ge licz ki Ti bor, Gó zan
Gá bor, Ja kab Zol tán né Pet róczy Ilo na, Jan ko vics At ti la, Ke szeg Jan ka, KYO

TE AM Sport Egye sü let, Le hocz ki-Lé nárd Va len ti na, Pi li si Sport és Sza bad -
idô Egye sü let, Pi li si Ze nész Egye sü let Ma zso rett Szak osz tá lya, Sán dor Nó -
ra, Sán dor Sá ra, Sza bó Zol tán, Ub ran ko vics Mi hály, Dr. Ub ran ko vics Zsolt

Ok le ve le sek: Gen ge lic ki And rás, ifj Gen ge lic ki And rás, Il lés Ti bor,
Kar da Raj mund, Ke nyó At ti la, Kiss Dá ni el, Ma gyar Kris tóf Zol tán, Ma gyar
Má té An tal, Ma gyar Zol tán, Pal lag Nor bert, Pá lin kás Ger gô, Pa u lov kin
Tí mea, Pér csi Le ven te, Tóth Ni ko lett, Vra becz Ádám

50 ÉVE EGYÜTT

Ma, ami kor ar ról szól nak a hí rek, hogy a há zas ság in téz mé nye vál ság ban
van, egy re rit kább, hogy arany la ko dal mat ün ne pel nek a pá rok. Ezért is
nagy öröm, hogy Pi li sen idén is ün ne pel he tett jó né hány olyan pár, akik 50
éve kö töt tek há zas sá got. Ezú ton is gra tu lá lok ne kik! 

Férj Fe le ség Mi kor
Dur janc Jó zsef Kô hi di An na 1967. már ci us 11.
Za ho recz Jó zsef So mo gyi Irén 1967. áp ri lis 15.
Pol gár Mi hály Ko tyinsz ki Zsu zsan na 1967. má jus 13.
Gi lan Fe renc Ke re pesz ki Má ria 1967. má jus 27.
Pol gár Mi hály Mag lódsz ki Má ria 1967. má jus 27.
Hro bár Pál Pol gár Má ria 1967. au gusz tus 26.
Ják fal vi Sán dor György Sper no ga Ju dit 1967. ok tó ber 14.
Bí ró Lász ló Sán dor Pil bárt Irén 1967. ok tó ber 21.
Tóth Sán dor Csi ló Má ria 1967. ok tó ber 28.

Saj tó köz le mény

PI LIS VÁ ROS 
KÖZ IN TÉZ MÉ NYE I NEK 
ENER GIA HA TÉ KONY SÁ GI PRO JEKT JE
2017/12/12

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta 2016.07.06-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 sult 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 újí tot ta fel.

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

A be ru há zás ered mé nye ként a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la há rom épü -
le te tu dott meg újul ni: 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. Min den épü le ten meg-
va ló sult a nyí lá szá ró cse re, fö dém szi ge te lés és hom lok za ti hô szi ge te lés.
A Sza bad ság tér 1. szám alat ti is ko la épü let te te jén na pe le mes rend szer ke -
rült ki épí tés re, mellyel je len tô sen csök ken majd az üveg ház ha tást oko zó gá -
zok ki bo csá tá sá nak mennyi sé ge. A na pe le mes rend szer 120 db na pe lem
pa nel bôl áll, mely az elô ze tes szá mí tá sok alap ján évi brut tó 11 740 799 Ft
re zsi meg ta ka rí tást ered mé nyez het.
Ön kor mány za tunk a kör nye zet vé del mi pri o ri tá so kat szem elôtt tart va tö rek -
szik a te le pü lé si kör nye zet vé de lem erô sí té sé re és a kör nye zet biz ton ság nö -
ve lé sé re is. A be ru há zás meg va ló sí tá sa ré vén a kör nye ze ti ter he lés mér sék -
lé sé vel hoz zá já rul a he lyi, tá gabb ér te lem ben a re gi o ná lis kör nye ze ti ál la pot
ja vu lá sá hoz.
A pro jekt köz ve tett cél ja és várt ered mé nye, hogy hosszú évek so rán elô ál lí tott
zöld ener gia al kal ma zá sá val hoz zá já rul jon az üveg ház ha tás csök ken té sé hez.

A be ru há zás si ke res mû sza ki át adá sa 2017.11.22-én va ló sult meg.

A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la meg újult in téz mé nye i nek ün nep élyes
át adá sá ra de cem ber 12-én ke rül sor.

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



www.pilis.hu 5HÍRNÖK KÖZÖS ÜGYEINK

ájékoztatjuk a lakosokat, hogy 2018-ban az éves helyi adók megfizetésére
szolgáló, adónemenkénti két darab csekk üresen, az év eleji értesítôvel egy

idôben, az elsô fizetési határidô (2018. március 15.) elôtt kerülnek megküldésre
az adózók részére. Az üres csekk lehetôséget biztosít arra, hogy az adó egy
összegû megfizetése esetén ne kelljen befáradni a Polgármesteri Hivatalba új
csekkért. Kérünk mindenkit, hogy a csekkeket gondosan ôrizze meg, annak
érdekében, hogy a második féléves adót idôben, 2018. szeptember 15-ig meg
tudja fizetni pótlékmentesen. 

Amennyiben az adó két egyenlô összegben (március 15-ig, illetve szeptember
15-ig) történô megfizetése nehézséget okoz, fontos, hogy keressék fel az Adó-
ügyi irodát, annak érdekében, hogy a részletfizetés lehetôségeit megismerjék.
Az Adócsoport munkatársai mindenkinek készséggel segítenek, a jogszabály
adta lehetôségeket figyelembe véve.

ADÓCSOPORT 2

AZ ADÓKRÓL

A Monori Tankerületi Központ elsô éve
Évértékelô sajtóbeszélgetésre
hívta több intézmény vezetôjét
dr. Hrutkáné Molnár Monika, a
Monori Tankerületi Központ
igazgatója november 21-én. 

Mo no ri Tan ke rü le ti Köz pont Ma gyar or -
szág kö zép sô ré gi ó já ban, Pest me gye

dé li ré szén, négy já rás ban (Da bas, Gyál,
Mo nor, Ve csés) ta lál ha tó. A szer ve zet
29 te le pü lé sen 47 köz ne ve lé si in téz -
mény – 32 ál ta lá nos is ko la, 5 ál ta lá -
nos is ko la és alap fo kú mû vé sze ti is ko -
la 3 gim ná zi um és 1 Egy sé ges Gyógy -
pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény
(EGY MI) – fenn tar tói és mû köd te tôi
fel ada ta it lát ja el. 

Az évért éke lô saj tó be szél ge té sen
részt vett Ba ra nya Ti bor né, a gyá li Bar -
tók Bé la Ál ta lá nos Is ko la, Kri zsán né
Tur csá nyi Ma ri an na, a pi li si Gu bá nyi
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la, Spa its né Ró -
na szé ki Má ria, a gyöm rôi We ö res Sán dor
Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko la, Hosszú Ti bor, a mag ló di Ver mesy Pé -
ter Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la és Ta más Ro land, a da ba si Kos suth
La jos Ál ta lá nos Is ko la in téz mény ve ze tô je.

El öl já ró ban dr. Hrut ká né Mol nár Mo ni ka
el mond ta, hogy a Mo no ri Tan ke rü le ti Köz -
pont ál tal fenn tar tott in téz mé nyek ben
csak nem ti zennyol ce zer gyer mek ta nul.
Az 1963 mun ka társ ból 1588 pe da gó gus,
148 ne ve lô-ok ta tó mun kát se gí tô dol go zó
és 227 tech ni kai mun ka társ. A kö zal kal -
ma zot ti lét szám 1922, míg kor mány tiszt -
vi se lô ként 32-en dol goz nak. 

Az igaz ga tó asszony ki emel te, az idén
9,1 mil li árd fo rin tos költ ség ve tés sel gaz dál -
ko dó szer ve zet di ák jai szá má ra a ta nu lá su -
kat, fej lô dé sü ket se gí tô fel té te lek ren del ke -
zés re áll nak, min den ki szá má ra biz to sí tott
a ké pes sé ge sze rin ti elô re hal adás le he tô -
sé ge. Em lé kez te tett rá, hogy a Mo no ri Tan -
ke rü le ti Köz pont je len le gi szer ve ze ti struk -
tú rá já ban ta valy no vem ber 30-tól mû kö dik.
A po zi tív irá nyú el moz du lás ha mar érez he -
tô vé vált. Szo ro sabb lett az in téz mé nyek kel
va ló együtt mû kö dés, az in téz mény ve ze tôk -
kel va ló kom mu ni ká ció na pi szin tû konst -
ruk tív, prob lé ma meg ol dó mun ká ban tel je -
se dett ki, mely szin te ki vé tel nél kül jó han -
gu lat ban, köz vet le nül zaj lott és zaj lik ma is. 

Dr. Hrut ká né Mol nár Mo ni ka alá húz ta,
már 2016 ôszén lát szott, hogy a de cent ra li -
zá ció jó irány, az ügye ket a tan ke rü le ti köz -
pont gyor san meg tud ja ol da ni. Sok eset ben
a gyors és ha té kony együtt mû kö dés kul csa
a part ne ri vi szony ki a la kí tá sa. A Mo no ri Tan -
ke rü le ti Köz pont nem el sô sor ban dön tés ho -
zó és irá nyí tó sze re pet lát el, sok kal in kább
se gí tô part ner ként áll az is ko lák ön ál ló mun -

ká ja mö gött és tá mo gat ja mû kö dé sü ket. Je -
lez te, az is ko lák igaz ga tói ma már gaz dál ko -
dá si jog kö rök kel is ren del kez nek. Min den
in téz mény költ ség ve té si ke re tét az in téz -
mény ve ze tôk be vo ná sá val ter vez te meg a
fenn tar tó, így a ve ze tôk tisz tá ban van nak
a gaz dál ko dást érin tô ke ret szá mok kal, ame -
lyek rôl fo lya ma tos vissza csa to lást kap nak.
Az in téz mény ve ze tôk ér de kelt té vál tak be vé -
te le ik op ti ma li zá lá sá ban. Mi nél több egy in -

téz mény sa ját be vé te le, an nál na gyobb mér -
ték ben van le he tô sé ge a sa ját be vé te li for -
rás ból tör té nô fej lesz tés re. 

A tan ke rü le ti köz pont in téz mény ve ze tô je
tény ként áll apí tot ta meg, hogy a gaz dál ko -
dást a sta bi li tás jel lem zi. Ki emel te, hogy az
új szer ve zet fel ál lí tá sa kor, a szer ve ze ti
struk tú ra össze ál lí tá sa kor, a mun ka tár sak
ki vá lasz tá sá nál a szak mai tu dá son túl a
leg fon to sabb el vá rás az volt, hogy a tan ke -
rü le ti köz pont ál tal el kép zelt irá nyí tói rend -
szer be ho gyan tud va la ki be il lesz ked ni.

A saj tó be szél ge té sen már fej lesz té si
ered mé nyek rôl is be tu dott szá mol ni dr.
Hrut ká né Mol nár Mo ni ka. Ecse ren, a Laky
Ilon ka Ál ta lá nos Is ko lá ban pél dá ul új is ko -
la szárny ké szült el, ma gá ban fog lal va négy
tan ter met és ki szol gá ló he lyi sé ge ket. A ve -
csé si Hal mi Te le pi Ál ta lá nos Is ko lá ban ha -

son ló lép té kû fej lesz tés van fo lya mat ban.
Bô vül a jö vô ben Da ba son a Gyó ni Gé za
Ál ta lá nos Is ko la is. Egy no vem be ri kor -
mány ha tá ro zat alap ján pe dig egy új, 10
tan ter mes, tor na te rem mel ren del ke zô is -
ko la épü let tel bô vül het a Mag ló di Ver mesy
Pé ter Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la a kö zel jö vô ben. 

Az el múlt idô szak ban a tan ke rü le ti köz -
pont in téz mé nye i ben, a leg rosszabb ál la -

pot ban a mos dók, a vi zesb lok kok he -
lyi sé gei vol tak. Volt olyan is ko la,
ahon nan a gye re kek in kább ha za jár -
tak, ha mos dó ba kel lett men ni ük.
A tan ke rü le ti köz pont – a tu laj do nos
ön kor mány za tok ener ge ti kai és épü -
let-fe lú jí tá si pro jekt jei tá mo ga tá sa
mel lett – le ge lô ször e te rü le ten lé pett
egy na gyot. A nyár fo lya mán és je len -
leg is 15 in téz mény ben vé gez te el,
il let ve vég zi a XXI. szá za di kí vá nal mak -
nak meg fe le lô fel újí tá so kat. 

Dr. Hrut ká né Mol nár Mo ni ka ki -
emel te, a saj tó be szél ge té sen részt ve vô
va la mennyi in téz mény ki vá ló kap cso la to kat
ápol a he lyi ön kor mány za tok kal, s min den -
ki ar ra tö rek szik, hogy ez a jó kap cso lat a
jö vô ben is meg ma rad jon. 

A részt ve vôk kö zö sen ke res ték a vá laszt
ar ra a kér dés re is, ho gyan le het von zób bá
ten ni, me ne dzsel ni az is ko lát a XXI. szá -
za di esz kö zök kel. 

A je len lé vô in téz mény ve ze tôk na gyon
hasz nos nak ítél ték a Mo no ri Tan ke rü le ti
Köz pont azon kez de mé nye zé sét, hogy az
in téz mény ve ze tôi ér te kez le te ket min dig
más te le pü lé sen, más in téz mény ben ren -
de zik meg. 

Dr. Hrut ká né Mol nár Mo ni ka vé ge ze tül
je lez te, hogy az ilyen jel le gû be szél ge té se -
ket a jö vô ben is rend sze res sé kí ván ják
ten ni.

T
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ren dez vény nek a pi li si Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la
adott he lyet, a szer ve zést pe dig kö zö sen bo nyo lí tot ták a

Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház zal.
A zsû ri el nö ke Ba ra nyi Fe renc, Kos suth- és Jó zsef At ti la dí -

jas köl tô, író, mû for dí tó, Pi lis Vá ros Dísz pol gá ra volt, to váb bá
Haj nal Csil la, Pi lis Vá ros pol gár mes ter asszo nya, va la mint Far -
kas Zol tán igaz ga tó-he lyet tes úr, a Kle bels berg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont Mo no ri Tan ke rü le té nek kép vi se le té ben.

A sza va ló ver seny ven dé gei kö zött kö szönt het tük dr. Hrut ká -
né Mol nár Mo ni kát, a KIK Mo no ri Tan ke rü le té nek ve ze tô jét,
Kri zsán né Tur csá nyi Ma ri an nát, a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó nô jét, va la mint Ma lik né Tur csek Zsu zsan nát, a
Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház ve ze tô jét.

Az idei sza va ló ver seny ré sze volt an nak az egész éven át tar -
tó prog ram so ro zat nak is, ame lyet név adónk, Gu bá nyi Ká roly
szü le té sé nek 150. év for du ló ja al kal má ból szer vez tünk. A Se gí -
tünk Ala pít vány, az is ko la ala pít vá nya is csat la ko zott az éves
ren dez vény so ro zat hoz: a vá ros kul tu rá lis alap já hoz be nyúj tott
si ke res pá lyá za ta biz to sí tot ta a ver se nyek díj azá sát, ez zel se gít -
ve a vál to za tos és szín vo na las prog ra mok szer ve zé sét. 

A ver seny re két ka te gó ri á ban – 5-6. és 7-8. osz tály – le he tett
ne vez ni.

Idén 39 in du lót hall gat ha tunk meg.
A zsû ri ér té ke lé sé nek szü ne té ben a ver seny zô ket, kí sé rô i ket, fel -

ké szí tô ta ná ra i kat ven dég fog adás sal vár ta a he lyi ál ta lá nos is ko la.
A né pes szá mú in du ló és a szín vo na las in terp re tá ci ók kö zül

a zsû ri nek nem kis fel ada tot je len tett a nyer te sek ki vá lasz tá sa.
A ka te gó ri án ként há rom díj mel lett egy kü lön dí jat is ki osz tot -
tak az ala pít vány jó vol tá ból.

k tó ber hó nap ban a könyv tár Ab -
lak Ga lé ri á ja a 2in1 Mû hely –

Ben ke He lén és fia cso dás ke rá mia al -
ko tá sa i nak adott ott hont. Az ôszi er dô
va rázs la tos la kó it be mu ta tó ki ál lí tás -
hoz kap cso ló dó an a Kár mán Jó zsef
Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház,
va la mint a 2in1 Mû hely kö zö sen me -
se író pá lyá za tot hir de tett, mely re több
mint 80 pá lya mû ér ke zett. A sok, szép
és ér de kes tör té net rang so ro lá sa ne -
héz fel adat elé ál lí tot ta zsû ri tag ja it, akik a kor osz tá lyon -
kén ti ka te gó ri ák dí jai mel lett jó né hány kü lön dí jat is ki osz -
tot tak. A nye re mé nyek át adá sá ra no vem ber 3-án, 15 óra -
kor ke rült sor a vá ro si könyv tár ban. Az aján dé ko kat Ben -
ke He lén, a 2in1 mû hely ve ze tô je, a me se író pá lyá zat
öt let adó ja, Ma lik né Tur csek Zsu zsan na, a Kár mán Jó zsef
Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház ve ze tô je, va la mint Orosz -
né Fe hér Edit, a Se gí tünk a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko -
la Ala pít vány kép vi se lô je ad ta át a nyer te sek nek. 
Kö szön jük a ren ge teg se gít sé get és a gyö nyö rû dí ja kat
a 2in1 mû hely nek, va la mint a Se gí tünk Ala pít vány nak!
A gye re kek nek, szü le ik nek és fel ké szí tô ta ná ra ik nak a sok
mun kát, mellyel nagy ban hoz zá já rul tak a pá lyá za tunk
si ke ré hez!

II. Baranyi Ferenc Szavalóverseny

Hol volt, hol nem volt…
Kiállítás és meseíró pályázat

A má so dik al ka lom mal meg hir de tett sza va ló ver -
seny re, nagy örö münk re, idén is na gyon so kan
je lent kez tek. A he lyi is ko la ta nu lói mel lett a kör -
nyék be li ál ta lá nos is ko lák is szép szám ban in dí -
tot tak ver senyzôket. Így Pi lis di ák jai mel lett kép -
vi sel te tik ma gu kat a Bé nye-Ká va Ál ta lá nos Is ko la,
a nyár egy há zi Nyá ri Pál Ál ta lá nos Is ko la és AMI,
a mo no ri er dei Fe ke te Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, a
mo no ri Ady End re úti Ál ta lá nos Is ko la, va la mint
a Pán di Ál ta lá nos is ko la if jú sza va lói is.

2017. december 1., Pilis

Mind két ka te gó ria nyer te se egy Le no vo már ká jú tab let tel lett
gaz da gabb. A 2. dí ja sok egy-egy hor doz ha tó hang szó rót, a
3 he lye zet tek pe dig egy-egy vi lá gí tós fül hall ga tót vi het tek
ha za. Min den nyer tes ka pott to váb bá egy de di kált pél dányt
Ba ra nyi Fe renc és Ba ra nyi Pé ter „Ké pek Tük ré ben” cí mû, a kö -
zel múlt ban meg je lent kö zös al bu má ból.

Kö szön jük min den ki nek, aki va la mi lyen for má ban se gí tet te
a ren dez vény si ke res meg va ló sí tá sát, lett lé gyen fel lé pô, köz -
re mû kö dô vagy akár se gí tô. Kü lön kö szön jük a zsû ri tag ja i nak,
hogy idén is vál lal ták a rész vé telt.

A II. Ba ra nyi Fe renc Sza va ló ver seny dí ja zott jai

7-8. év fo lyam:

1. Mo csá ri Le ven te: Bé nye-Ká va Ál ta lá nos Is ko la
2. La sán Bar ba ra. Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la
3. Na gyi dai Li li: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la

5-6. év fo lyam: 

1. Csor dás No ri na: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la 
2. Kom játhy Li li: Nyá ri Pál Ál ta lá nos Is ko la és AMI
3. Pál Zsa nett: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la

Kü lön díj: Ocz tos Edi na: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la

A nyer te sek nek sok sze re tet tel gra tu lá lunk és min den ki nek
to váb bi sok si kert kí vá nunk!

O
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„HOL VOLT, HOL NEM VOLT…” ME SE ÍRÓ PÁ LYÁ ZAT
AL SÓ TA GO ZAT

1. he lye zés – Vi dák Má té: Va rázs la tos er dô
2. he lye zés – Ké ri Nó ra Li li: A Va rá zser dô

3. he lye zés – Ka luc za Eli za bet: A ra vasz ró ka és a sü ni
Cso por tos kü lön díj: 

Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la 3. b osz tá lya
A nyer te sek a 2in1 mû hely ál tal fe la ján lott aján dé ko kat kap ják.

A Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház dí ja it nyer ték:
FEL SÔ TA GO ZAT

1. he lye zés – Bánsz ki Eni kô: Lu mi na
2. he lye zés – Na gyi dai Li li: Egy ti ni lány me sé je

3. he lye zés - Sán dor Sá ra és Sán dor Nó ri: A va rázs la tos er dô tit ka
Kü lön díj – Fa ze kas Ger gô: Me sél az er dô

A Se gí tünk Ala pít vány kü lön dí ja it nyer ték:
Gyô ri Ka ta: Mál na 

Gyô ri Zsó fia: Ró ka tün dé rek
Szal ler Han na: Hol volt, hol nem volt…

Fo dor Gyô zô: Az Át já ró 
Er dôs Esz ter: A tú lol da lon

Kö szön jük min den pá lyá zó nak és a fel ké szí tô tan árok nak a mun kát! 
A nyer te sek nek gra tu lá lunk! 

EREDMÉNYHIRDETÉS

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉSRÔL RÖVIDEN
Gondolkodjunk Pilisrôl felelôsen, éljünk együtt szabályainkkal, és tartsuk is be azokat!

pár sor ban Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta
Kép vi se lô-tes tü le té nek 11/2014. (III.30.)

szá mú, 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 ren de le té rôl lesz
szó. A jog sza bály ban fog lalt fôbb ma ga tar -
tá si sza bá lyok ra, va la mint azok be tar tá sá ra
sze ret ném fel hív ni az itt élô la kó tár sa im
fi gyel mét – ki vo na tos for má ban –, ki emel -
ve a fon to sabb fe je ze te ket és pon to kat.
(A ren de let tel jes ter je del mé ben meg ta lál -
ha tó a www.pi lis.hu hon la pon)

A ren de let ha tá lya a Pi lis vá ros köz igaz -
ga tá si te rü le tén el kö ve tett, a II. Fe je zet ben
meg ha tá ro zott, a kö zös sé gi együtt élés
alap ve tô sza bá lya it sér tô ma ga tar tá sok ra
és azok el kö ve tô i re ter jed ki. A kö zös sé gi
együtt élés alap ve tô sza bá lya it sér tô ma ga -
tar tá sok el kö ve tô i vel szem ben a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa a jegy zô
ha tás kö ré be tar to zik.

A kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá -
lya i nak el mu lasz tá sa, meg sze gé se mi at ti
el já rás ban az el kö ve tô re – a fi a tal ko rú el kö -
ve tô ki vé te lé vel – öt ve ne zer fo rin tig ter -
je dô hely szí ni bír ság vagy szá zöt ve n-
e zer fo rin tig ter je dô köz igaz ga tá si bír -
ság szab ha tó ki. A hely szí ni bír ság ki sza -
bá sá ra a köz te rü let-fel ügye lô jo go sult. Köz -
igaz ga tá si bír ság he lyett fi gyel mez te tés al -
kal maz ha tó, ha a cse lek mény az el kö ve tés
kö rül mé nyi re te kin tet tel cse kély sú lyú, és a

fi gyel mez te -tés tôl is kel lô vissza tar tó ha tás
vár ha tó. Amennyi ben a kö zös sé gi együtt -
élés alap ve tô sza bá lya i nak el mu lasz tá sa,
meg sze gé se gép jár mû vel tör té nik, a hely -
szí ni bír sá got a gép jár mû ve ze tô tá vol lé té -
ben is ki le het szab ni.

A kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá -
lya it sér tô egyes ma ga tar tá sok:
1. Az ön kor mány zat jel ké pe i nek jo go su lat -

lan hasz ná la ta.
2. Köz te rü let hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza -

bá lyok meg sze gé se.
Az in gat lan tu laj do no sa (ke ze lô je, hasz -
ná ló ja) – be le ért ve az in gat lan-nyil ván -
tar tás ban köz te rü let ként nyil ván tar tott
bel te rü le ti föld rész le tet is –, aki az in gat -
lan elôt ti jár da, to váb bá a jár da és a ko -
csi út kö zöt ti ki é pí tett vagy ki épí tet len te -
rü let gon do zá sá ról, tisz tán tar tá sá ról,
sze mét- és gyom men te sí té sé rôl, a hó
el ta ka rí tá sá ról és a sí kos ság-men te sí -
tés rôl nem gon dos ko dik.

3. Sze sze si tal fo gyasz tás sal kap cso la tos
sza bá lyok meg sze gé se.

4. Út ügyi sza bá lyok meg sér té se.
Aki az ön kor mány zat tu laj do ná 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.

5. Ut ca- és ház szám táb la el he lye zé sé vel
kap cso la tos ma ga tar tá sok.

6. Hir de tés cél já ra szol gá ló áb rá zo lás jo go -
su lat lan el he lye zé se.

7. Zöld te rü le tek, zöld fe lü le tek ren del te tés -
tôl el té rô hasz ná la ta.

8. Kör nye zet vé de lem mel össze füg gô sza -
bá lyok meg sér té se.
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.

9. He lyi je len tô sé gû ter mé szet vé del mi te -
rü let (Ger je pa tak és for rás vi dé ke) ren -
del te tés tôl el té rô hasz ná la ta.

10. Köz tisz ta ság gal össze füg gô sza bá lyok
meg sér té se.
Aki 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. 
Aki 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. 

11. Te met ke zés sel össze füg gô sza bá lyok
meg sér té se.

12. A pi ac rend jé vel össze füg gô sza bá lyok
meg sér té se.

13. Zaj vé de lem sza bá lya i nak meg sze gé se.
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. 
A 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

14. Ál lat be teg ség el le ni vé de ke zés el mu -
lasz tá sa.

15. Ál lat tar tá si sza bá lyok meg sze gé se
Aki ebet köz te rü le ten pó ráz nél kül ve zet.

MÉ SZÁ ROS JÓ ZSEF 2 ma gas épí tô mér nök
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ét óvo dás cso port csat la ko zott az
„Eu ró pai Mé zes Reg ge li” prog ram -

hoz. A kez de mé nye zés cél ja a mé hé szet,
az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se.
Ezú ton is kö szön jük a szak em ber nek,
hogy al ka lom nyílt mé lyeb ben fog lal -
koz ni a té má val. Tá mo ga tá sá val vál to za -
tos méz faj tá kat kós tol hat tunk, kö zel rôl
meg fi gyel het tük a mé hész ke dés mun ka -
fo lya ma tát, ez zel is szí ne seb bé va rá zsol -
ta min den nap ja in kat.

A té li idô szak nyi tá sa ként ha gyo má -
nya ink hoz hí ven idén is meg ren dez tük
Már ton na pi vá sá run kat, mely re a szü lôk
és az óvó nôk aján dék tár gya kat ké szí tet -
tek. A vá sár ból be folyt ado mány össze -
ge óvo dá ink ala pít vá nyát gya ra pí tot ta.
A vá sár és Már ton na pi hét le zá rá sa ként
lám pás fel vo nu lást tar tot tunk, amin a
szü lôk és az óvo dai dol go zók együtt
vet tek részt a gye re kek kel.

A négy ala pe lem kö zül a té li idô szak -
ban a tûz elem mel fog lal ko zunk. Lé nye -
ges nek tart juk, hogy a gyer me kek köz -
vet le nül meg ta pasz tal ják a tü zet mint
él te tô ele met, és mint ve szély for rást.
Eh hez kap cso ló dó an no vem ber vé gén
„Tû zol tó-na pot” tar tot tunk óvo dá ink ban.
Tar tal mas, szó ra koz ta tó prog ra mo kat kí -
nált a Szom jol tó ság csa pa ta a gyer me kek
ré szé re.

Az ün ne pek re va ló ké szü lô dés je gyé -
ben mun ka dé lu tá nok ke re té ben a szü -
lôk és az óvó nôk együtt ké szül tek a Mi -
ku lás ra és a ka rá csony ra.

KOPOGTAT A TÉL AZ ÓVODÁBAN
Óvo dá ink ban min den év ben fi gye lem mel kí sér jük az év sza kok vál -
to zá sa it. So kat be szél ge tünk a gyer me kek kel ar ról, ahogy hû vö sö dik
az idô, rö vi dül nek a nap pa lok, az ál la tok té li me ne dé ket ke res nek.
Ver se ken, da lo kon ke resz tül érez zük át kör nye ze tünk vál to zá sa it.

Van zsá kod ban min den jó…
Mi ku lás-bu li és ad ven ti kéz mû ves fog lal ko zás 

a csa lád se gí tôi szol gá lat nál
i ku lás-bu lit és kéz mû ves fog lal ko zást szer vez tünk
no vem ber 30-án a pi li si Kö zös sé gi Ház ban a

szol gá lat nál gon do zott csa lá dok gyer me kei szá má ra.
Sza lon cuk rot és pék sü te ményt kap tunk ado mány ba,
ami vel meg kí nál hat tuk gyer me ke in ket. A Mi ku lás nak
nagy si ke re volt (aki egy idô sebb, gon do zott gyer me künk
volt), ének kel és ver ssel kö szön töt ték ôt a gye re kek.

Ha már tél ko pog tat az aj tón, ki más
hoz ná el ne künk, mint a Mi ku lás! Min -
den év ben lel ke sen, fo ko zott iz ga lom -
mal ké szü lünk a ta lál ko zás ra. Idén a Do -
li ná ban, a he gye ki pin ce so ron, a zúz ma -
rás fák kö zött, a Ger je-part ján, va la mint
a Mi ku lás szo bá ban les het tük meg a
Tél apót, aki egy ki csit meg pi hent az
aján dé kok osz tá sa köz ben, és meg hall -
gat ta a gyer me kek ver se it, da la it. 

Az ád ven ti idô sza kot vál to za tos prog -
ra mok kal szí ne sít jük óvo dá sa ink szá má -
ra. Min den hé ten sor ke rül az ad ven ti
gyer tya meggy új tá sá ra, ké szü lünk a vá -
ro si prog ra mok ra, Lu ca na pi ha gyo -
mányt ápo ló elô adást tar tunk, meg néz -
zük a Gé zen gúz egy üt tes elô adá sát, a
ze ne is ko lá sok ka rá cso nyi hang ver senyt
ad nak óvo dá sa ink nak, el lá to ga tunk a

temp lom ba, az óvó nôk ün ne pi mû sor ral
ked ves ked nek a gye re kek nek. 

A de cem be ri ün ne pi idô sza kot a ba ba -
ka rá csonnyal zár juk, mely al kal mat ad a
gyer me kek nek, hogy meg ta pasz tal ják az
aján dé ko zás örö mét.

„Ad jon Is ten szép ve tést,
ren gô-rin gó jó ter mést!
Bé kes ség és sze re tet
tölt se meg a szí ve tek
az új esz ten dô ben!” /nép köl tés/

Bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket és bol dog
új esz ten dôt kí vá nunk min den ked ves
ol va só nak!

A PI LI SI JÁ TÉ KOR SZÁG ÓVO DA 
ÓVO DA PE DA GÓ GU SAI 2

Óvo dánk ala pít vá nyai vár ják 
fe la ján lá sa i kat, adó juk 1%-át, 

me lyet mi nô sí tett ud va ri já té kok 
vá sár lá sá ra sze ret nénk for dí ta ni.

18685671-1-13 
„Bol dog Gyer mek kor” 

(Pi li si Já té kor szág Óvo da ala pít vá nya)

18681639-1-13 
„Szi vár vány” 

(Gesz te nyés kert tag in téz mény ala pít vá nya)

18681347-1-13 
„Nap su gár” 

(Me se rét tag in téz mény ala pít vá nya)

K

M

A csa lád se gí tô mun ka tár sa -
im mal kéz mû ves fog lal ko -
zás sal pró bál tuk hasz nos sá
és kel le mes sé ten ni a prog-
ramot. Több mint hat van
gyer mek nek sze rez het tünk
egy jó han gu la tú dél utánt.
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20 évesek lettünk…
Tájékoztató a Pilis Városért Közalapítványról

év… ne gyed em be röl tô, nem sok, de nem is ke vés egy
köz ala pít vány éle té ben. No vem ber ben er re az idô szak ra

te kin tet tünk vissza, 1997-tôl nap ja in kig egy em lék ülés ke re té ben
a ku ra tó ri um és az el le nôr zô bi zott ság ré gi és je len le gi tag ja i val.
A köz ala pít vány cél ki tû zé se i nek meg fe le lô en ado má nyok gyûj té sé -
vel, se gí tô ink élô mun ká já val köz re mû kö dött: 
• a Szent Ist ván park ki a la kí tá sá ban, a szo bor fel ál lí tá sá ban;
• a Ger je for rás kör nye ze té nek hely re ál lí tá sá ban, sza bad idô park

ki a la kí tá sá ban;
• a Vá ros ka pu és dísz ki vi lá gí tá sa ki a la kí tá sá ban;
• a Tri a non-em lék mû fel ál lí tá sá ban, par ko sí tá sá ban;
• a Ját szó tér és Sport park esz kö ze i nek be szer zé sé ben, fe lú jí tá sá ban;
• az Élet mód Szi get prog ram so ro zat meg szer ve zé sé ben, le bo nyo -

lí tá sá ban;
• a hir de tô táb lák el ké szí té sé ben;
• a fá sí tá si prog ra mok le bo nyo lí tá sá ban a Rá kóc zi út, Ká vai út,

Vasút utca, Kölcsey út, Luther tér men tén;
• if jú sá gi film klub mû kö dé sé hez tech ni kai esz kö zök be szer zé sé ben

va ló köz re mû kö dés.
A fel so ro lás ból is ki tû nik, hogy a 20 év alatt sok ré tû, szí nes te -

vé keny ség gel, ado mány gyûj tô mun ká val já rul tunk hoz zá sze re tett
te le pü lé sünk, Pi lis vá ros fej lesz té si cél ja i nak meg va ló su lá sá hoz, a
vá ros ar cu lat for má lá sá hoz, an nak szeb bé té te lé hez. Egész ség vé -
dô, élet mód ja ví tó prog ra mok szer ve zé sé vel pe dig a la kos ság
egész sé gé nek meg ôr zé sé hez, a be teg sé gek meg elô zé sé hez szük -
sé ges élet mód vál to zás hoz igye kez tünk hoz zá já rul ni.

Ter ve ink rôl is tá jé koz tat tuk az em lék ülés részt ve vô it. Rö vid tá vú
ter ve ink, jö vô év re vo nat ko zó an:
• a két vá ro si hir de tô táb la fe lú jí tá sa, az ott el he lye zett in for má-

ci ók ak tu a li zá lá sa;
• a Ját szó tér és Sport park esz kö ze i nek fe lú jí tá sa, bô ví té se;
• a Mun kácsy ut ca vé gé ben (ré gi Gál sa rok) nem ré gen áta dott D

tí pu sú sport park kör nye ze té nek ott ho no sab bá, kom for to sab bá
té te le, fü ve sí tés, fá sí tás, sza bad idô park ki a la kí tá sa, sza let li te le -
pí té se. Itt a kör nyék la kói pél da mu ta tó össze fo gás sal ön erô bôl
mi ni fo ci pá lyát tar tot tak fenn, ami ta vasz ra meg újul, is mét bir -
tok ba le het majd ven ni, im már ki bô vít ve a spor tesz kö zök kel.
Kö zép tá vú ter vünk hi ány pót ló, a vá ros kul tu rá lis éle té nek egy ré -

szé re fó ku szá ló. Egy ré gi álom meg va ló su lá sá hoz sze ret nénk hoz -
zá já rul ni, tör té ne te sen a he lyi kul tu rá lis és nem ze ti-nem ze ti sé gi
örök ség me gó vá sa és be mu ta tá sa ér de ké ben ki ala kí tan dó „táj ház”
vagy „ha gyo má nyok há za” lét re ho zá sá ra, ado má nyok gyûj té sé vel,
eset le ges pá lyá za to kon va ló in du lás sal. Ré gi igény tel je sül ne, ha
ôse ink hasz ná la ti tár gya it, ha gyo má nya it be tud nánk vég re mu tat -

ni. Eb ben szá mí tunk min den ked ves lo kál pat ri ó ta pi li si la kos és a
Szlo vák Ön kor mány zat se gít sé gé re is. Sze ret nénk hoz zá já rul ni egy
hely tör té ne ti gyûj te mé nyek be mu ta tá sá ra al kal mas „ott hon”, il let -
ve ki ál lí tó te rem ki a la kí tá sá hoz, ahol a köz tünk élô mû vé sze ink al -
ko tá sai mél tó he lyet kap ná nak és meg is mer he tô vé vál ná nak.

Fon tos ér ték nek tart juk, hogy az itt élô kö zös ség, az itt szü le tet -
tek és az ide te le pü lôk egya ránt is mer jék meg te le pü lé sünk tör té -
ne tét, ôse ink kul tú rá ját, val lá sát, élet mód ját, ha gyo má nya it. Vall -
juk, hogy egy más meg is me ré se, el fog adá sa, tisz te let ben tar tá sa a
zá lo ga vá ro sunk fej lô dé sé nek. S mi el kö te le zett hí vei va gyunk a vá -
ros fej lesz té sé nek, meg tar tó ere jé nek.

Cél ja ink el éré sé hez, ter ve ink meg va ló su lá sá hoz, te le pü lé sünk
fej lô dé se, szép ülé se ér de ké ben kér jük a tisz telt la kos ság, a vál lal -
ko zá sok, ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sát. Ado má nya i kat konk rét
meg je lö lés sel az aláb bi bank szám la szám ra, va la mint a 2018. évi
adó be val lás kor az 1% fel aján lá so kat az aláb bi adó szám ra kér jük
utal ni, me lyet elô re is meg kö szö nök.

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

2721 Pi lis, Kos suth L. út 47.

ADÓ SZÁM: 18678015-1-13

Bank szám la szám: 11742238-20004628

ÖN ZET LE NÜL PI LI SÉRT!
Min den tá mo ga tást, se gít sé get szív bôl kö szö nünk!

MÉ SZÁ ROS NÉ MLA DO NICZ KI AN NA 2 ku ra tó ri u mi el nök

Bur sa Hun ga ri ca 2018-ban is
Tá jé koz ta tó a BH Fel sô ok ta tá si 

Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 
2018. évi for du ló já nak ered mé nyé rôl

i lis Vá ros Ön kor mány zat Ok ta tá si Kulturális és Sport
Bi zott sá ga 2017. no vem ber 23-án meg tar tott ülé sén

dön tött a Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá zat 2018. évi for du ló já ra be nyúj tott pá lyá za -
tok ról. Az ön kor mány zat hoz 2017. no vem ber 7. nap já ig
nyolc pá lyá zó nyúj tot ta be a pá lyá za ti anya got, a pá lyá za -
tok ha tá ri dô ben, a szük sé ges mel lék le tek be csa to lá sá val
ke rül tek be kül dés re. A je lent ke zôk Bur sa A tí pu sú pá lyá -
za tot nyúj tot tak be, Bur sa B tí pu sú pá lyá zat nem ér ke zett. 

Az ok ta tá si és sport bi zott ság a pá lyá zók ré szé re, szo ci ál is
rá szo rult ság tól füg gô en, 5000 és 12 000 Ft/hó/fô kö zöt ti
összeg ben ítél te meg a tá mo ga tást, amely összeg tíz hó -
nap ra, az az két ta nul má nyi fél év re ke rül fo lyó sí tás ra. 

A Bur sa Hun ga ri ca-ösz tön díj pá lyá zat 2018. évi for du ló já -
ban a pá lyá zók ré szé re össze sen 650 000 fo rint össze gû tá -
mo ga tás ke rült meg íté lés re. 

SÁ RÁN NÉ KE RE PESZ KI KA TA LIN 2 bi zott sá gi el nök

P
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z advent szó a latin „adventus Domini” összetételbôl ered,
ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Köznapi használatban

a kifejezés általában a karácsony elôtti készülôdést jelenti, de
a keresztyén ember számára ennél sokkal gazdagabb az
értelme. Egyszerre emlékeztet Jézus születésére és második
eljövetelére, de arra is, hogy Isten fia – személyes
megváltónkként – ma is felénk tart. Ha az ajándékozás, nagy-
takarítás, ünnepi sürgés-forgás lázában nem emelünk bariká-
dot elé, meg is érkezik. 

Ahogy Fekete Ágnes írja Adventi gondolatok címû könyvében:
„Évrôl évre eljön a karácsony. Mit várunk ezen? Minek várjunk
valamit, ami úgyis itt lesz? Mert amikor így lelassul az idô, egy
út keletkezik bennünk, amelyen eljöhet a Mindenható.” 

Advent a pilisi református gyülekezettel

MÁRIA A FACEBOOKON

Közös ünnepi készülôdésre invitálják Pilis
lakóit a helyi reformátusok. A gyülekezet a
vasárnapi istentiszteletek és a szokásos
hétközi alkalmak mellett decemberben szá-
mos programmal várja az érdeklôdôket.

Kedves Olvasó! A következô írás nem egy
megtörtént eseményt ír le, hanem ünnepi gon-
dolatokat hivatott tolmácsolni. Ezekkel a gondo-
latokkal kívánunk méltóan meghitt és Istentôl
megáldott ünnepeket mindenkinek. Következzen
tehát a mi karácsonyi történetünk…

Ehhez a „bensô útépítéshez” nyújthatnak segítséget a pilisi
református gyülekezet életének ünnepváró eseményei.
Elsôként 2017. december 9-én, 15 órakor, amikor a Ziránó
Bábszínház érkezik templomukba. A Karácsonyi Csillag címû
elôadás után friss kalácsra, kakaóra, illetve mézeskalács-
díszítésre várnak mindenkit a szervezôk! Egy másik, teás-
süteményes programra december 19-én kerül sor: ekkor Pilis
óvodásait látja vendégül a gyülekezet.

December 10-ére – ez advent második vasárnapja –, a városi
gyertyagyújtásra mûsorral készülnek a felekezet gyermek és
felnôtt tagjai. A hittanosok vasárnaponként, a 10:30-kor
kezdôdô istentiszteleteken is közremûködnek majd, december
24-én pedig délután is szerepelni fognak, 16 órától, a kará-
csonyi istentisztelet keretében. Ez az ünnepi együttlét lehetô-
ség lesz arra is, hogy a gyülekezet apró meglepetéssel köszön-
je meg az ifjak szolgálatát, szorgalmát… 

December 25-én és 26-án úrvacsorás istentiszteletekkel zárul
az adventi idôszak, amelynek minden alkalmára szeretettel
hívnak és várnak mindenkit a pilisi reformátusok!

ör tént va la az Úr nak ket tô e zer-ti zen he te dik esz ten de jé ben, an -
nak is a ti zen ket te dik ha vá ban, mi ko ron Gáb ri el fô an gyal is mét

lá to ga tást tett Má ri á nál, hogy egy aján dé kot ad jon át né ki va la.
Gáb ri el fô an gyal át adá né ki az aján dé kot rej tô cso ma got, me lyen
egy üd vöz lô kár tya va la, mely re ez va la ír va: „Ked ves Édes anyám!

Szü le té sem nap já ra fo gadd tô lem sze re tet tel!” Má ria meg döb be ne
e sza vak ra, és fon tol ga tá, mit je lent het e kö szön tés. Kérd ôre is vo -
ná Gáb ri el fô an gyalt, aki csak a vál lát vo no gat ta va la, és el tá vo zott
va la. Má ria ki bon tá azért aján dé kát, s el cso dál ko zott va la. S lôn,
Má ria egy okos nak mon dott te le fon ké szü lé ket ta lá la az aján dék -
ban, s kez det ben igen nagy ked vét le lé ben ne. Fel men vén azon -
ban a „Fa ce bo ok”, vagy is „Arc könyv” ne vû ol dal ra, sze mei igen kü -
lö nös dol go kat lát tak va la, fü lei pe dig hal lot tak va la, s lôn, hogy
Má ria a hom lo kát rán co lá, s üze net írá sá ba fo gand:

„Ked ves Fi am!

Kö szö nöm ezt a kü lö nös aján dé kot! Tu dom, hogy ami kor Te akár -

mer re jár tál-kel tél, min dig meg aján dé koz tad az em be re ket. Most,

hogy lát tam, mennyi min dent osz ta nak meg egy más sal ezen az

ol da lon: ha mis és va ló di örö mö ket, vá gya kat és bá na tot; ar ra

gon dol tam, meg osz tom Ve led az itt szer zett ta pasz ta la ta i mat.

El ôször is, rá ke res tem sa ját ma gam ra. (Ne ne vess ki, mu száj volt ki -

pró bál nom…) El kezd tem be ír ni, hogy „Szûz…” Nos, rög tön egy cso -

mó fur csa ság ug rott elô. „Szûz csil lag kép…” Szûz ho rosz kóp…”

Meg ilye nek. Csak utá na kö vet kez tem én. Nép sze rût len sé gem kis sé

el szo mo rí tott, ezért in kább fel hagy tam a ke re sés sel, és a hír fo lya mot

bön gész tem vé gig. A sok ér tel met len sze mét kö zött fel-fel buk kant

azért egy Na pi Ige, vagy va la mi hír a Te Egy há zad ból.

To vább gör get ve ta lál tam egy vi de ót is. „Black Fri day” volt a cí me.

Nem tud tam, mit je lent het. Az én idôm ben még nem az an gol volt

a vi lág nyelv. Be ír tam hát a Go og le for dí tó ba, s bi zony, könnyek

szök tek a sze mem be, ami kor ki dob ta a for dí tást: „Fe ke te Pén tek”.

Ó, én sze gény, Szent Fi am! Ezek a jó lel kû em be rek még szü le té -

sed nap já ra ké szül ve sem fe le dik ha lá lod nap já nak fe ke te gyá szát!

Meg ha tot tan in dí tot tam el a vi de ót, ám ez zel is csa lód nom kel lett.

Meg va dult em ber tö me ge ket lát tam, akik egy mást ta pos va igye kez -

tek el köl te ni pén zü ket min den fé le do log ra. (Mint ha egész év ben

nem köl te kez het né nek…) Mennyi fel es le ges aján dé kot vá sá rol nak

egy más nak az em be rek! Pe dig, ahogy ne kem is, úgy az egész em -

be ri ség nek is ege dül Te vagy a leg na gyobb s leg szebb aján dék!

Ezt a sok zagy va sá got lát ván-hall ván, azt érez tem, bár csak ne

küld ted vol na ezt az aján dé kot ne kem. Az után eszem be ju tot tak

Gáb ri el fô an gyal sza vai, ami ket fo gan ta tá sod elôtt mon dott

ne kem: »Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga dott, az Úr ve led van!«
Ó, bár csak Te lenn él ez zel a meg ke se re dett vi lág gal is! Öröm mel

ál lí tom hát szol gá la tod ba szí ve met, és igen… még ezt az okos-

te le font is, hogy mi nél több em ber hez el jus son az öröm hír:

Im má nu el: Ve lünk az Is ten!”

SZÖL LÔ SI IST VÁN SÁN DOR & KÁR NYÁCZ KI ESZ TER 2
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dvent he te i ben, a vá ra ko zás és ké szü let nap ja i ban ta lán
lesz, aki meg kér de zi tô lünk, mi re is ké szü lünk. Mi lyen

nagy sze rû al ka lom len ne vá la szunk ban meg fo gal maz ni, meg -
val la ni és nyil ván va ló vá ten ni: ad ven ti utunk kal ho vá is tar -
tunk. Ben ne len ne a vá la szunk ban: mit és ho gyan ün nep lünk,
mit je lent szá mom ra, szá munk ra „a” ka rá csony, és lé nye gé ben
ki nek a jöt té re vá runk? Íme né hány ki ra ga dott idé zet, amíg
vá la szun kat fo gal maz zuk.

Má rai Sán dor Fü ves köny vé ben így írt az ün ne pek rôl:
„Ha az ün nep el ér ke zik, ak kor ün ne pelj egé szen. Ölts fe ke te ru -
hát. Ke féld meg ha jad vi zes ke fé vel. Tisz tál kod jál be lül rôl és kí -
vül rôl. Fe lejts el min dent, ami a köz na pok szer tar tá sa és fel -
ada ta. Az ün ne pet nem csak a nap tár ban ír ják pi ros be tûk kel.
Nézd a ré gi e ket, mi lyen áhí ta to san, mi lyen fel tét le nül, mi lyen
kö rül mé nye sen, mennyi vad öröm mel ün ne pel tek!
Az ün nep a kü lön bö zés. Az ün nep a mély és va rá zsos rend -
ha gyás. Az ün nep le gyen ün ne pi es. Le gyen ben ne tánc, vi rág,
fi a tal nôk, vá lo ga tott ét kek, vér pezs dí tô és fe led ke zést nyúj tó
ita lok. S min de nek fö lött le gyen ben ne va la mi a ré gi rend tar -
tás ból, a he te dik nap ból, a meg sza kí tás ból, a tel jes ki kap cso -
lás ból, le gyen ben ne áhí tat és föl tét len ség. Az ün nep az élet
rang ja, fel sôbb ér tel me. Ké szülj föl reá, test ben és lé lek ben.
S nem csak a nap tár nak van pi ros be tûs nap ja. Az élet el hoz
más fé le, lát ha tat lan ün ne pe ket is. Ilyen kor fe lejts el min dent,
fi gyelj az ün nep re.” 

Mécs Lász ló, a szer ze tes pap köl tô Ad vent kor cí mû ver sé -
ben ezt ol vas suk:

„Jé zu sunk, adj erôt, hogy éke sen jár junk / Il len dô ru há ban,
mél tó kép pen vár junk / Add, hogy ke rül ges sük a bûnt, sö tét sé get
/ S ama jobb ha zá ban meg lát has sunk Té ged.” 

Pál apos tol a Ró ma i ak hoz írt le ve lé ben pe dig így ta nít:
„Itt az óra, hogy fö léb red jünk az álom ból: üd vös sé günk kö ze -
lebb van, mint ami kor hí vôk let tünk. Mú ló ban van az éj sza ka,
a nap pal pe dig kö zel. Ves sük hát le a sö tét ség tet te it, és ölt sük fel
a vi lá gos ság fegy ve re it.” (Róm 13,11-12)

Egy név te len pi lis ke resz tény pe dig ezt mond ja:
„…Az ad ven ti idô ben min den szív gyer me ki öröm mel vár ja a
ha ma ro san be kö szön tô meg tes te sü lés tit ká nak be tel je se dé sét.
Ez az az idô, ami kor lel künk re bé ke száll, ami kor egy re job ban
érez zük az Úr kö zel sé gét. Ad vent ben hal kan min den az Üd vö -
zí tô jö ve te lét jel zi: a ro rá te mi sék fél ho má lya, a ko szo rú pis lá -
ko ló gyer tyái és az új ra és új ra fel hang zó éne kek. Min de zek fel -
éb resz tik ben nünk a vá gyat Az után, aki nek el kell jön nie. Lel -
künk mé lyén bol do gan meg sejt jük, hogy az Ô lá to ga tá sá nak
nap ja kö zel van. – Mi lyen jó len ne meg hal la ni Ke resz te lô Já -
nos, a pró fé ta sza vát, aki tel je sen az Úr szol gá la tá ba állt, Jé zus
meg vál tó te vé keny sé gé nek elô hír nö ke volt. Két dol got hir det ne -
künk: a meg té rést, és azt, hogy nincs messze, akit vá runk.”

A ró mai ka to li kus egy ház köz ség hí vei ne vé ben kí vá nom Pi lis
vá ros min den ked ves la kó já nak ka rá csony örö mét, bé ké jét és
az ér tünk meg tes te sült Üd vö zí tô ál dá sát.

VI RÁGH JÓ ZSEF 2 plé bá nos

Advent heteiben

ÜNNEPEINK
Már maga az ünnep szó is jólesô érzéssel omlik szét az ajkunkon, mivel számos kellemes élmény,
megélt emlék kapcsolódik hozzá. A meghitt családi közösség, az együtt töltött napok, az esetleges
utazások, találkozás azokkal, akikkel ritkán futunk össze, egy kis megállás a hétköznapi rohanás-
ban, ilyen gondolatok is eszünkbe juthatnak e szó hallatán.

yü le ke ze ti éle tünk ben az ün nep egy
ki csit mást is je lent.

A nagy egy há zi ün ne pe ink mel lett meg -
em lé ke zünk egy adott ese mény rôl, há lát
adunk egy-egy ál dás után, kö szön tünk
va la kit, vissza te kin tünk, elô re né zünk,
ezek kel kap cso lat ban ál lunk meg eze ken
az al kal ma kon.

Kö zös sé günk ben egy ki emelt ün nep az
ôszi há la adó is ten tisz te let. Ilyen kor kö -
szön jük meg Is te nünk nek az ed dig el vett
tes ti-lel ki ja va kat, ezt ré gi ha gyo má nyunk
sze rint két kö ze li test vér gyü le ke zet tel
tesszük, az al ber tir sa i val és a mo no ri val,
va sár na pon ként vál ta ko zó hely szín nel.

Nagy ün nep szá munk ra a be me rí tés al -
kal ma is, ami kor fel nôtt ke reszt ség ben
ré sze sít jük azo kat, akik át ad ták éle tü ket
Meg vál tó juk nak, és így vál nak a föl di és a
mennyei gyü le ke zet tag ja i vá.

Ezek az al kal mak mó dot ad nak ar ra, hogy
kö ze lebb ke rül jünk egy más hoz és mennyei
Atyánk hoz. Ilyen ün nep szá munk ra az is,
ami kor öku me ni kus kö zös ség ben ta lál koz -
ha tunk más egy ház be li test vé re ink kel,
akik kel kö zös ima ó rá in kon és egyéb al kal -
ma in kon él jük meg az egy Krisz tus hoz va -
ló tar to zás öröm te li ér zé sét.

Most a ka rá cso nyi ün nep kör höz kö ze led -
ve, ami kor meg em lé ke zünk Jé zu sunk

szü le té sé rôl, jó vol na, ha ez az em lé ke zés
va ló ban kö ze lebb vin ne hoz zá!

Ha nem csak az aján dék ról, a fe nyô rôl, a
va cso rá ról szól na, ha nem meg szó lí ta na
min den kit a ka rá csony iga zi üze ne te:
Is ten fia a föld re jött, hogy meg ta lál jon a
bûn kö zött, hogy meg szü let hes sen a szí -
vünk ben is, re mény sé get és ér tel met ad -
va éle tünk nek.

Ez zel a gon do lat tal kí vá nok ál dott és
bol dog ün nep lést min den ked ves ol va -
só nak a Pi li si Bap tis ta Gyü le ke zet ne-
vé ben!

SZI LÁ GYI JÓ ZSEF 2 gyü le ke zet ve ze tô
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RENDÔRSÉGI HÍREK
2017 ok tó be re és no vem be re sem telt el ese mé -
nyek nél kül a bûnül dö zés szem pont já ból. A né hány
konk rét eset ben tett in téz ke dés rôl sze ret nénk
tá jé koz ta tást ad ni az aláb bi ak ban.

Ká bí tó szer bir tok lás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja
mi att in dult bün te tô el já rás egy 24 éves új len gye li és egy 27 éves
bu da pes ti fér fi el len. A je len leg ren del ke zés re ál ló ada tok sze rint a
két fér fit no vem ber 25-én, Pi li sen, az es ti órák ban a jár ôrök in téz -
ke dés alá von ták, mi vel lát ha tó an bó dult ál la pot ban vol tak. Az iga -
zol ta tás so rán a rend ôrök nek el mond ták, hogy fü ves ci ga ret tát és
egyéb ká bí tó szert fo gyasz tot tak. A fér fi a kat elô ál lí tot ták a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság ra a to váb bi in téz ke dé sek és vi ze let-min ta vé tel
vég re haj tá sa cél já ból. A nyo mo zást a rend ôr ség sza kér tô be vo ná -
sá val foly tat ja. 

Pi li si ott ho ná ban fog tak el egy kö rö zött fér fit no vem ber 22-én, aki
el len a Mo no ri Já rás bí ró ság bo csá tott ki el fo ga tó pa ran csot. El fo gá -
sát kö ve tô en át kí sér ték a kö rö zést el ren de lô szerv hez.

Kez dô dik az ün ne pi be vá sár lás idô sza ka, az ün ne pi ké szü lô dés.
Né hány hasz nos bûn meg elô zé si és köz le ke dés biz ton sá gi ta nács:

Pénz tár cá ju kat, ér té ke i ket, ira ta i kat ne a tás ká ban, ha nem a
ka bát bel sô zse bé ben tart sák. Ha nem fel tét le nül szük sé ges, ne
vi gye nek ma guk kal ké zi tás kát, vagy azt tart sák zárt ál la pot ban,
le he tô ség sze rint szo ro san a tes tük mel lett.

A be vá sár ló ko csi ra ne te gye se a tás ká ját, se a ka bát ját, mert
egyet len pil la nat  is elég ah hoz, hogy az ab ban lé vô ér té ke ket
el ve gyék.

Ne vi gyen több kész pénzt ma gá val, mint amennyi re elô re lát ha -
tó lag szük sé ge lesz a vá sár lás so rán.

Bank kár tyá já ra is vi gyáz zon, ne tart sa mel let te a PIN-kó dot! Mi -
e lôtt pénzt vesz fel, fi gyel jen ar ra, hogy ne áll jon ön mö gött sen ki!

Nap ja ink ban egy re töb ben vá sá rol nak in ter ne tes we bá ru há zak -
ban. Eb ben az eset ben is le gye nek óva to sak a szem élyes ada ta ik
és bank kár tyá juk ada ta i nak meg adá sa kor. Néz zék át a we bá ru ház
mû kö dé si sza bály za tát és a fi ze té si fel té te le ket! Ha le het, vá -
lassza nak után vé te les fi ze tést, és fi gyel je nek a vissza vá sár lá si
ga ran ci á ra. Ha bank kár tyá val fi zet, vá lasszon olyan in ter ne tes
áru há zat, ahol a fi ze tés va la mely pénz in té zet in ter ne tes ol da lán
ke resz tül tör té nik.

Au tó val le he tô leg ki vi lá gí tott he lyen, de ha le het, in kább ôr zött
par ko ló ban áll jon meg. Az utas tér ben ne hagy jon lát ha tó he lyen ér -
té ket, mû sza ki cik ke ket. A már meg vá sá rolt aján dé kot a vá sár lást
kö ve tô en a cso mag tar tó ba te gye be!

El len ôriz zék, hogy va ló ban be zár ták-e a jár mû vet! Az ab la ko kat
min dig húz zák fel!

A jár mû in dí tó kul csát is ne he zen hoz zá fér he tô hely re te gye el.
A nad rág hát só zse be nem biz ton sá gos!

Az áru há zak par ko ló i ban ilyen kor meg je len nek az ado mány gyûj -
tôk és az ér ték te len, bóv li tár gya kat kí ná ló áru sok. Ezek nek a sze -
mé lyek nek a pén zünk meg szer zé sén kí vül gyak ran cél juk az is,
hogy ada ta in kat meg sze rez ve ké sôbb be jus sa nak a la ká sunk ba!
Le gyünk óva to sak!

Ha vá sá rol ni in dul nak, ar ra is for dít sa nak fo ko zott fi gyel met,
hogy a la kás nyí lá szá ró it meg fe le lô en zár ják be! Amennyi ben ri asz -
tó be ren de zés is van az in gat lan ban, in du lás kor azt éle sít sék!

Ha hosszabb idô re utaz nak el az ün ne pek ide jén, kér je meg
szom széd ját, ba rát ját, hogy né hány na pon ként men jen be a la kás -
ba, kap csol ja fel a vil lanyt, ürít se ki a pos ta lá dá ját.

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 sék és le gye nek fi gye lem mel idôs ro ko -
na ik ra, is me rô se ik re, szom szé da ik ra. 

http://www.po li ce.hu/hu/hi rek-es-in for ma ci ok/leg fris sebb-hi re ink/
ev-ve gi-un ne pek/un ne pi-ke szu lo des-biz ton sag ban

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. A gép jár mû ve ze tôk 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. To váb bá az ôszi-té li átál lás
ke re té ben fon tos a fu tó mû, az ak ku mu lá tor, a gu mi ab ron csok,
a vi lá gí tás, a fék rend szer el len ôr zé se, a jól mû kö dô ab lak tör lô, a
jég ka pa ró, a jé gol dó spray és a meg fe le lô ab lak mo só fo lya dék
vagy a pá ra men te sí tô hasz ná la ta.

Amennyi ben rend ôri se gít ség re van szük sé gük, kér jük önö ket,
hogy hív ják a „jár ôr mo bilt” a 06-20/771-0411 te le fon -
szá mon, 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 06-29/410-367 te le fon szá mon, il let ve a köz pon ti
se gélyhí vó szá mok, a 107 vagy 112 va la me lyi két. 

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 rá ját
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.

A Pi li si Rend ôr ôrs dol go zó i nak ne vé ben kí vá nunk bol dog, bé kés ka -
rá cso nyi ün ne pe ket és si ke rek ben gaz dag új évet, va la mint kö -
szön jük egész éves se gí tô és együtt mû kö dô mun ká ját Pi lis Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak, Köz te rü let-fel ügye lô i nek, a Me zô ôr kol -
lé gák nak és a Pi li si Pol gár ôr ség tag ja i nak. 

KE RE PESZ KI FE RENC r. ôr nagy 2 a pi li si rend ôr ôrs pa rancs no ka
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Újabb eredményes szezont tudhat maga mögött a Pilisi
Labdarúgó Klub. Csapataink több mint 100 mérkôzésen,
illetve tornán vettek részt, ahol közel 190 játékosunk
mutathatta meg képességeit – többnyire sikerrel. 

El sô szá mú fel nôtt csa pa tunk re mek idényt zárt. Csa pa tunk 11
gyô zel mé vel 2 dön tet len nel és csu pán 2 ve res ség gel a baj nok ság
2. he lyén zár ta az ôszt, csu pán 5 pont hát ránnyal a 40 pon tos
Tak sony mö gött. Emel lett a Hal gas Ti bor ál tal ve zé nyelt csa pat a
Ma gyar Ku pá ban is szé pen me ne telt, 7 gyô zel mé ig tar tó so ro zat
után a leg jobb 64 kö zött esett ki az NB II-es Za la e ger szeg el len.
Az iz gal mas ha zai mér kô zé sen (1-3) több száz szur ko lónk fel -
áll va tap solt a fi úk nak a re mek já té kért. Az ôszi sze zon ról és a
fel kész ülés rôl fel nôtt csa pa tunk edzô je, Hal gas Ti bor a kö vet ke -
zô ket mond ta:

„A csa pat na gyon jól tel je sí tett mind a Ma gyar Ku pá ban, mind
a baj nok ság ban, ezért sze ret nék gra tu lál ni. Kö szön jük a szur ko -
lók nak az egész éves biz ta tást, a ve ze tô ség nek, szpon zo rok nak
pe dig a tá mo ga tá su kat. A té li fel kész ülést ja nu ár ele jén kezd jük,
re mé lem az idô já rás és a pá lya vi szo nyok meg fe le lô ek lesz nek az
el ter ve zett mun ka el vég zé sé hez. A ta va szi pon tos cé lo kat csak a
vég sô ke ret után le het meg ha tá roz ni, még nem le het tud ni a té li
já té kos-moz gá so kat, de a cél, hogy olyan re mek for má ban foly tas -
suk, ahogy ab ba hagy tuk.”

A me gye I-es csa pa tunk ja nu ár 10-én kez di meg a fel kész ülést,
edzô mér kô zés re part ne rei lesz nek a Szen tend re VSE, a Hat van
FC, a Tör tel KSK, a Sza jol KLK, az FC Da bas és az UTE U19-es
csa pa ta. A mér kô zé sek pon tos idô pont já ról, hely szí né rôl hon la -
pun kon fo lya ma to san adunk hírt. 

Tar ta lék csa pa tunk be csü let tel har col a me gye II. osz tály ban,
ahol az ered mény szem pont já ból még min dig gon dot okoz szá -
muk ra a fo lya ma to san vál to zó ke ret. Az ô fô fel ada tuk az el sô
csa pat já té ko sa it for má ban tar ta ni, az ifis tá kat be épí te ni. Er rôl az
edzôt, Pa tak fal vi Györ gyöt kér dez tük:

„A kez det alap ján nem érez tem nagy gon dot, de egy nagy po -
fon után nem vol tunk ké pe sek új ból egy sé ge sek, szer ve zet tek
len ni. A má sik gond a ve gyes ke ret: nem tud tunk két szer ugya n-
úgy fel áll ni, a já té ko sok nem meg fe le lô en is me rik egy mást, ez
meg ne he zí ti a dol gun kat. Van még egy fél sze zon, ami kor ja ví-
 ta ni sze ret nénk, mert sze rin tem a kö zép me zôny be va ló ez a csa -
pat, de eh hez na gyobb alá zat ra és sok kal több mun ká ra van
szük ség.”

A srá cok idén is kép vi se lik klu bun kat a Pest me gyei fut sal-baj -
nok ság ban, ahol a ta va lyi 3. he lye zés után bi za ko dó ak le he tünk.
Emel lett fel kész ülé si meccse ket ját sza nak a Mo nor U19-cel, az
Ül lô SE, Új len gyel DSE és FC Da bas III. csa pa tai el len. 

A meg fi a ta lo dott ifi csa pa tunk a me gyei U19-es baj nok ság Dél ke -
le ti cso port já ban a 11 mér kô zés alatt 24 pon tot szer zett, így a
rosszabb gól kü lönb ség mi att a 4. he lyen zár ta az ôszi sze zont. Ez -
zel a jó ered ménnyel ki vív ták a rá ját szás ban, a fel sô ház ban va ló
sze rep lés le he tô sé gét, ahol ta vasszal a töb bi cso port leg jobb jai fog -
nak meg mér kôz ni egy más sal. A kor oszt állyal rég óta dol go zó
edzônk, Mik lós vá ri Já nos a kö vet ke zô ket mond ta:

„Az ele jén jól kez dtünk, majd ki csit meg tor pan tunk, ta lán a túl -
zott ön bi za lom mi att. Ne he zen jöt tünk vissza, de a sze zon vé gé re
vissza ta lál tunk a he lyes út ra, amit jól mu tat, hogy a ve ret len
Abonyt ide gen ben si ke rült le gyôz ni (3-4). A rá ját szás csa pa tai még
nem is mer tek, de ta vasz ra el sô sor ban men tá li san kell fej lôd nünk.” 

Ifi csa pa tunk szin tén ko rán kez di a fel kész ülést te rem- és sza -
bad té ri edzés sek kel egya ránt, fel kész ülé si meccset ját sza nak sok
NB II-es és NB III-as csa pat kor osz tá lyos csa pa tai el len. 

Eredményes ôszi szezont zárt 
a Pilisi Labdarúgó Klub

Ser dü lô csa pa tunk nál már ered mény ben is lát szik az el vég zett
mun ka, a csa pat az U16-os baj nok ság ban az 5. he lyen áll, nagy
harc ban több csa pat tal a do bo gó ért. Ta pasz ta la ta i ról Len gyel
Ár pád edzôt kér dez tük.

„Na gyon szél sô sé ges ôszi sze zont nyúj tott a csa pat. Sok szor ját szot -
tunk jól és fe gyel me zet ten, ek kor meg is volt az ered mény, de vol tak
gyen gébb meccse ink is. Örü lök, hogy vé gig egy sé ge sek vol tunk, a
srá cok nem fél tek a ke mény mun ká tól, ki tar tó an dol goz tak.”

Az U16-os csa pa tunk ja nu ár tól te rem edzé sek kel ké szül az
U17-es fut sal-baj nok ság ra, il let ve te rem tor nák ra, majd feb ru ár tól
már rész ben kint a pá lyán ké szül nek, sok kor osz tá lyos edzô mér -
kô zés sel.

Nôi csa pa tunk nak na gyon ko moly NB-s nôi csa pa tok el len kell
fel ven ni ük a har cot a 3/4-es baj nok ság ban. A fi a tal csa pat tisz tes -
ség gel hely táll a ko moly ta pasz ta la tok kal bí ró el len fe le ik el len,
er rôl Bor gu lya Ta más edzô nyi lat ko zik: 

„Az évünk ered mé nyes sé ge nem az el várt alap ján ala kult, mert
a lá nyok kö te le zett sé gei köz be szól tak. Meg is mer ve a baj nok ság
erô vi szo nya it, ta vasszal új szem lé let tel vá gunk ne ki a sze zon nak.
Bí zom ben ne, hogy a lá nyok több sé ge part ner lesz eb ben.”

Bo zsik-kor osz tá lyos csa pa ta ink nak is moz gal ma san telt az
ôszi sze zon. A Mo nor al köz pon ti U7-U9 fesz ti vá lok és az
U11-U13 tor nák mind a ki lenc ese mé nyén részt vet tünk, ezek bôl
egy-egy tor nát mi ren dez tünk meg a sport pá lyán kon. Az 5-12
éves kor osz tá lyok ban az iga zolt lab da rú gó ink lét szá ma már el éri
a 90 fôt, ôs szel 10 új gyer mek csat la ko zott a klub hoz. No vem ber
ele jé tôl már a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la tor na ter me i ben
zaj la nak az edzé sek, s egé szen már ci us kö ze pé ig pat tog nak a
lab dák a te rem ben. A té li idô szak ban is fo lyik a ver se nyez te tés:
az U7-tôl az U15-ös kor osz tá lyo kig 14 te rem tor ná ra ne vez tük be
csa pa ta in kat: Új len gyel, Da bas, Ceg léd, Tö rök szent mik lós és
Ti sza kécs ke meg hí vá sá nak te szünk ele get. Ezen kí vül az U11 és
U13 kor osz tá lya ink el in dul nak a Pest me gyei fut sal-baj nok ság ban
és lesz még há rom al köz pon ti Bo zsik-te rem tor ná juk is.

Kö szön jük min den ked ves szur ko lónk nak és tá mo ga tónk nak,
hogy egész év ben mel let tünk áll tak és min den ben tá mo gat tak!
Min den sport ba rá tunk nak bé kés, bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket
és bol dog új esz ten dôt kí vá nunk! A rö vid pi he nô után vár juk
ked ves szur ko ló in kat fel kész ülé si mér kô zé se in ken, me lyek idô -
pont já ról fo lya ma to san tá jé koz tat juk önö ket hon la pun kon, a
www.pi li silk.hu ol da lon és a Fa ce bo o kon is!
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Szakmai beszámoló a Csernai Pál 
Közösségi Központ építési munkálatairól

2017 OK TÓ BER-NO VEM BER 

szak mai be szá mo ló ké szí té sé nek cél ja, hogy Pi lis Vá ros Ön kor mány -
za ta mint a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont épít te tô je meg is mer je az

épí té si be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé ge ket.

TÁRGY IDÔ SZAK BAN EL VÉG ZETT ÉPÍ TÉ SI MUN KÁK:

KI TÛ ZÉ SI MUN KÁK:

– cö lö pök ten ge lye i nek ki tû zé se;
– el ké szült cö lö pök ten ge lye i nek be mé ré se;
– talp ge ren dák ki tû zé se;
– talp ge ren dák és cö löp fe jek, fog adó sík szin te zé se;
– el ké szült talp ge ren dák ge o met ri ai kon túr já nak be mé ré se;
– láb aza ti fa lak ten ge lye i nek ki tû zé se.

CÖ LÖ PA LA PO ZÁS

A cö lö pa la po zá si mun kák a ter ve zett ha tár idô re, 2017. ok tó ber
12-re el ké szül tek. Az ala po zá si mun ká ról ki vi te le zô nek át adá si do ku -
men tá ci ót kel lett ké szí te ni, az aláb bi struk tú rá nak meg fe le lô en:
– cö lö pö zé si nap ló (min den cö löp ese té ben – össze sen 325 db

cö löp ké szült – rög zí tés re ke rült az át mé rô, az el ké szült cö löp
hossza és po zí ci ó ja);

– cö löp ten ge lyek be mé ré si váz raj za;
– meg va ló su lá si terv la pok („D” terv).

TALP GE REN DÁK KÉ SZÍ TÉ SE

A talp ge ren dák ké szí té sé hez szük ség volt a cö löp fe jek vissza vé sé sére.
A talp ge ren dák és cö löp fe jek ge o met ri ai mé re te i nek ki a la kí tá sá hoz
szük sé ges föld mun kák vég zé se so rán, va la mint a sze re lô be ton ké szí -
té se so rán fo lya ma to san szin tez tek. A talp ge ren dák sa rok- és tö rés -
pont jai meg ha tá ro zás ra ke rül tek. 

Az esô zé sek kö vet kez té ben az épü let kon túr já nak kör nye ze té ben
meg je le nô fel szí ni- és ré teg víz kor lá toz ta az elô re hal adást, ezért a ki -
vi te le zé si mun kák fel té tel rend sze ré nek meg te rem té se ér de ké ben víz -
szint-süllyesz tés re ke rült sor. A mun kák meg kez dé sé hez szük sé ges
víz te le ní té si ter vet a ki vi te le zô be mu tat ta.

A talp ge ren dák és cö löp fe jek vas sze re lé si mun kái so rán al kal ma -
zott be to na cé lok ge o met ri ai pa ra mé te rei, az al kal ma zott tol dá si
hosszak terv sze rin ti ek. A zsa lu za tok ki a la kí tá sá nak mód ját, az al kal -
ma zott zsa lu e le mek tí pu sá nak meg fe le lô sé gét, a zsa lu táb lák fe lü let -
ke ze lé sé nek mód ját fo lya ma to san el len ôriz zük. 

Ki vi te le zô tá jé koz ta tott ar ról, hogy a talp ge ren dák be to no zá si mun -
ká it sza ka szo san sze ret né vég re haj ta ni, mely hez az aláb bi fel té te lek -
kel já rul tam hoz zá: 
– alap raj zon je löl ve kér tem meg ha tá roz ni az üte me zést, a ter ve zett

mun ka hé za gok po zí ci ó ját és a mun ka hé zag ki a la kí tá sá nak mód ját; 
– az esô zé sek kö vet kez té ben a sze re lô be ton fe lü le té re ke rült szeny-

nye zô dé se ket el kell tá vo lí ta ni a be to no zá si mun kák meg kez dé se
elôtt. 
Az el sô ütem be to no zá si mun ká i ra 2017. no vem ber 2-án ke rült

sor. Be dol go zott be ton mennyi ség: 56 m3.
A má so dik ütem be to no zá si mun ká i ra 2017. no vem ber 10-én

ke rült sor. Be dol go zott be ton mennyi ség: 42 m3.
A har ma dik ütem be to no zá si mun ká i ra 2017. no vem ber 17-én

ke rült sor. Be dol go zott be ton mennyi ség: 17 m3. 

FÖLD MUN KÁK

A kert kör nye zet ren de zé sé nek dur va föld mun kái el ké szül tek, a la vír sík
meg ha tá ro zá sát kér tem a ke rí té sosz lo po kon (min. 3 db) rög zí te ni.
Tü kör ké szí té se fo lya mat ban.

A talp ge ren dák kö zöt ti te rü let fel töl té sé hez hasz nál ni kí vánt anyag -
min tát a ki vi te le zô elô ze te sen be mu tat ta. A min ta agyag-iszap tar tal -
ma 10% alat ti, tö mö rít he tô, al kal ma zá sá hoz – fo lya ma tos min ta vé tel
alap ján kont rol lált mó don – hoz zá já rul tam.

A talp ge ren dák kö zöt ti fel töl té sek, fo lya ma tos ré te gen kén ti tö mö rí -
tés sel el ké szül tek. 

Ala po zá si ter ven rög zí tett el várt kö ve tel mé nyek a föld tü kör fe lü le-
té re vo nat ko zó an: 
– te her bí rá si mo du lus=30 MN/m2;
– tö mör ség mi ni mum ér té ke: Trg.: 90%.

Az el ké szült föld mû meg fe le lô sé gé nek iga zo lá sá hoz tár csás ter he -
lé ses vizs gá la tot (200 m2/db gya ko ri ság gal) szük sé ges el vé gez ni.
A ter ve zett va salt alj zat fe lü le te 940 m2, ezért 5 vizs gá la ti ered mény
alap ján jegy zô könyv vel szük sé ges a ki vi te le zô nek iga zol ni az el várt
kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

LÁB AZA TI FA LAK KÉ SZÍ TÉ SE

A láb aza ti fa lak épí té sé hez szük sé ges 30-as és 40-es zsa lu kö ve ket a
ki vi te le zô a hely szín re szál lí tot ta. A ki vi te le zô kép vi se lô i vel egyez tet tük
a láb aza ti fa lak ki a la kí tá sá nak mód ját, a kül sô ol da li hô- és víz szi -
ge te lés el he lye zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket, va la mint a bel sô
ol da li víz szi ge te lés ki a la kí tá sá nak mód ját. 

EGYÉB, AZ ÉPÍ TÉ SI BE RU HÁ ZÁS HOZ KAP CSO LÓ DÓ 
IN FOR MÁ CI ÓK:

1. 2017. ok tó ber 2-án a szak ági ter ve zôk kel és a DA KÖV kép vi se lô i -
vel egyez tet tük a szenny víz csa tor na te lek ha tá ron be lü li fog adó ak -
ná já nak le het sé ges po zí ci ó ját, va la mint a kül sô csat la ko zó ve ze ték
ter ve zé sé hez szük sé ges pa ra mé te re ket (vár ha tó na pi szenny víz-
ki bo csá tás: 4 m3/nap, a mér té ka dó csúcs ter he lés 4,9 li ter/s, a
szenny víz-ve ze ték a te lek ha tár hoz 138,25 m Bf. fo lyás fe nék-szint -
tel ér ke zik, ami a ter ve zett te rep szin tet fi gye lem be vé ve kb. 1,75
mé ter mély sé get je lent). 

2. A Gu bá nyi út fe lé esô te rü let rôl meg kezd ték az il le gá li san le ra kott
hul la dék el szál lí tá sát.

3. Ün nep élyes alap kô le té tel elô ké szí tô és or ga ni zá ci ós fel ada ta i nak
el lá tá sa so rán: 
– po zí ci o nál tuk az alap kô he lyét; 
– meg ha tá roz tuk a ké szü lô ak na ge o met ri ai mé re te it; 
– rög zí tet tük a mun ka te rü let le ha tá ro lá sá nak mód ját;
– ki je löl tük az ide ig le nes par ko lók he lyét;
– köz re mû köd tünk a ren dez vény hez kap cso ló dó ar cu la ti és kom -

mu ni ká ci ós fel ada tok elô ké szí té si fel ada ta i ban.
Ün nep élyes alap kô le té tel idô pont ja: 2017. ok tó ber 19. (csü tör tök)
16:00. óra.
Fo tó do ku men tá ció: https://www.fa ce bo ok.com/pg/Pi lis-Vá ros-
Ön kor mány za tá nak-Ol da la 

4. Kér tem a ki vi te le zô tôl, hogy a Gu bá nyi úton, az ide ig le nes elekt ro -
mos be kö tés utat érin tô nyom von alá ban a meg süllyedt út pá lya -
szer ke ze tet ja vít sa ki. 

5. A ter ve zett Cser nai Pál ut ca ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó pá lyá za ti do -
ku men tá ci ó ban rög zí tett út épí té si és köz mû épí té si pa ra mé te rek,
va la mint a fo lya mat ban lé vô épí té si be ru há zás inf rast ruk tu rá lis
fej lesz té sé nek össze han go lá sa ér de ké ben szak ági ter ve zôk és a
DA KÖV kép vi se lô i nek köz re mû kö dé sé vel újabb egyez te tést kez -
de mé nyez tem, mely nek ki tû zött idô pont ja 2017. no vem ber 2.
csü tör tök), 13:00 óra.

JÁ NO SI LÁSZ LÓ 2 pro jekt me ne dzser/mû sza ki el le nôr

(A Fo tó do ku men tá ció 2017. ok tó ber-no vem ber hó 
meg te kint he tô a www.pi lis.hu ol da lon)

A
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zúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pilis településen a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. október 1-jétôl – közszol-

gáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.
A háztartási szilárd hulladék szállítási rendje NEM VÁLTOZIK, a
begyûjtés PÉNTEKI napon történik, ünnepnapokon is változatlan
munkarend szerint.

HÁZHOZ MENÔ CSOMAGOLÁSIHULLADÉK-GYÛJTÉS

Gyûjtési idôszak: egész évben KÉTHETENTE, PÉNTEKI napokon
történik. 

2017 2018
december január február március április

29. 12.; 26. 9.; 23. 9.; 23. 6.; 20.

HÁZHOZ MENÔ ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉS

Gyûjtési idôszak: egész évben NÉGYHETENTE PÉNTEKEN az alábbi
táblázatban megjelölt napokon. (*fenyôgyûjtés!)

2017 2018
december január február március április

29. 13.*(szombat); 26.* 23. 23. 20.

HÁZHOZ MENÔ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan.-dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal
házhoz menô rendszerrel, igénylés benyújtása alapján végezzük el. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék;
– építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
– veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,

hûtôgép…);
– veszélyes hulladékok (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobo-

zok, kátrányszármazékok…);
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói

tevékenységbôl származó hulladék.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk
ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon (ügyfélfogadási idôben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt mint Társaságunk szerzôdéssel
rendelkezô ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és
részleteit (lakcím, elérhetôség, kihelyezhetô mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell helyeznie az
ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjármûve elszállítja a kihelyezett lom hul-
ladékot.
FONTOS: A házhoz menô lomtalanítást kizárólag szerzôdéssel ren-
delkezô lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben nincs
díjhátralékuk!

ELÉRHETÔSÉGEK:

2700 Cegléd, Pesti út. 65., tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566
www.dtkh.hu • ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Ügyfélszolgálat: 2700 Cegléd, Pesti út. 65.
Hétfô: 08.00-20.00 • Kedd-Csütörtök: 08.00-15.00

(Péntek: nincs ügyfélfogadás)

ÜGYFÉLFOGADÁS: Pilis, Rákóczi út 67.

Idôpontok:
hétfô, szerda: 08.00-12.00 óráig • kedd: 08.00-16.30 óráig

péntek: 08.00-12.00 óráig • (ünnepnap kivételével)
2017. december 18.-2018. január 7. között az ügyfélfogadás szünetel!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. december 27. és 2017. december 29. 
között igazgatási szünet miatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ebben az idôszakban a Hivatal kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben a 06-20-771-04-07 telefonszámon tart ügyeletet!
A szünet utáni elsô ügyfélfogadási nap:

2018. január 4. (csütörtök), ügyfélfogadást ezen a napon 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óráig tartunk.

Pilis, 2017. december 7. HAJNAL CSILLA 2 polgármester sk.
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