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TÁMOGATJÁK A VÁROSI
SPORTCSARNOK LÉTREJÖT TÉT!

P

ogácsás Tibor, térségünk országgyûlési
képviselôje, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tájékoztatott, hogy
a 2016-os költségvetés zárásakor a minisztérium javaslatára Pilis a sportcsarnok és
közösségi ház megépítéséhez – önrészként
– 350 millió forint támogatást kapott.

PÁLYÁZATI EREDMÉNY

A

z önkormányzat korábban benyújtott
egy pályázatot a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának kiskert-programjára. A 2017. évi kiskerti program pályázati szakasza lezárult. Örömmel értesítem
Pilis város lakosságát, hogy a beküldött pályázatunk a nyertesek sorába került!
A pályázat kiírójával a közös munkát februárban kezdjük. Bízom benne, hogy a sikeres együttmûködéssel hatékony segítséget
nyújtunk a pályázatba bevont személyek és
családjuk részére, és eredményes kiskertprogramot fogunk létrehozni Pilisen!

ziót ne okozzon, és a rendeltetésszerû
használatot ne akadályozza.
A csapadékvíz telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek,
továbbá az építmények állékonyságát és
rendeltetésszerû használatát nem veszélyezteti.
A telekrôl csapadékvizet a közterületi
nyílt vízelvezetô árokba csak zártszelvényû
vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezetô
árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetébôl – a telkekrôl – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelôjének hozzájárulásával történhet.
Csapadékvizet használaton kívül helyezett kútba és szennyvízcsatornába bevezetni TILOS!
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da 2030-at. A program tervei szerint nemzetközi, nemzeti, regionális szinten a különbözô szereplôk – kormányzat, vállalatok,
tudomány, civil szervezetek – együtt dolgoznak a programban található 17 cél és
169 feladat megvalósításáért. A konferencián elhangzott, milyen feladatok állnak
elôttünk többek között olyan célok elérésében, mint a szegénység, az éhezés csökkentése, a tudás növelése, a természeti tôke, az ökológiai sokféleség megôrzése vagy
a klímaváltozás elleni fellépés. A tanácskozáson mind a hazai, mind a nemzetközi fejlesztési feladatokkal foglalkoztunk.

AJÁNDÉK A SZLOVÁK NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE

R

imaszombatról, a Vulcan Riders Motoros Egyesület felvidéki baráti tagjától
szlovák nyelvû könyveket kaptunk ajándékba decemberben. A pilisi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részérôl Sedró János
elnök nagy örömmel vette át tôlem a szlovák nyelvû könyveket. A közeljövôben kialakítandó tájszobában kerülnek a könyvespolcokra, majd az érdeklôdôk az olvasószobában forgathatják az izgalmas köteteket.

TÁJÉKOZTATÓ
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSÉRÔL

A

nagy mennyiségû lehullott csapadék miatt megnôtt a talajvíz mennyisége, országosan árvízvédelmi riasztás van érvényben.
Pilisen is különös gondossággal kell a
csapadékvíz elvezetését megoldani a károk
elkerülése érdekében. A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatosan szeretném kérni a
lakosság közremûködését is. Az elôzô év
második felében a Városüzemeltetô Kft.
közremûködésével felülvizsgáltuk árkainkat. Valamennyit kitakarították, a betakart
árkokat kimarkolták. Mivel a településen az
árkok nagy része nem burkolt, így a rendszeres ellenôrzés és kezelésük elengedhetetlen. Kérjük, hogy segítsék munkánkat,
ne takarják vissza az árkokat, az esetleges
bemosódásokat, árokomlásokat jelezzék.
A telkek csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint
a közterületeken átázást, kimosást, korró-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Értékes és érdekes elôadásokat hallgattunk Bartus Gábor, V. Németh Zsolt, Kovács Ádám Zoltán, Vida Gábor, dr. Sulyok
Katalin, Kovács Lajos és Farkas István tolmácsolásában.
Fontos fenntartható fejlôdési célok a természet, a gazdaság vagy a környezet ügyei,
amelyek közül kiemelt szerepet kell kapnia
a nemzeti környezeti céloknak. Fontos az
egészséges környezethez való jog érvényesítése! Elsôdleges feladatok a hulladék
csökkentése, újrahasznosítása, a zöldítési
kötelezettség, mindezekhez nélkülözhetetlen a szemléletmód váltás, a környezettudatos magatartás.
Vida Gábor záró mondata: „Eszköz legyen a cél, eszköz legyen a gazdaság!”

Köszönjük szépen a könyveket Magyar
Erikának, valamint a fuvarozásban segítô
Skultéti Attilát is dicséret illeti!

A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉSI
CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA
MAGYARORSZÁGON – KONFERENCIA
2017. február 7-én az Országgyûlés Felsôházi termében tartotta a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács és a Magyar Természetvédôk Szövetsége az idei konferenciát,
melyen képviseltem városunkat.
Az ENSZ másfél éve fogadta el az új fenntartható fejlôdési keretrendszert, az Agen-

Kovács Lajos a klímabarát települések
önkormányzatai nevében szólt. Holisztikus
megközelítéssel, alkalmazkodással kell a
17 célra megoldást találni. Fontosnak tartja a kistelepülések bevonását, a nagyok
segítségét kéri. El kell érni, hogy a település ne lakóhely legyen, hanem élhetô környezet!
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK
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A KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRÔL

F

ennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig lehet kérelmezni a megfelelô
vízgazdálkodási jogkörrel bíró hatóságok
valamelyikénél. A jegyzôtôl akkor, ha a kút
háztartási igényeket elégít ki épülettel rendelkezô ingatlanon, és legfeljebb évi 500
köbméter vizet szolgáltat talajvízbôl vagy
vízparti vízbôl. Kitétel az is, hogy a kút ne
érintsen vízbázis-védelmi területet és ne legyen gazdasági célú a vízkivétel. Ettôl eltérô esetben a fôvárosi vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell
benyújtani a kérelmet, amelyhez csatolni
kell a mûködô, megépített kút pontos tervdokumentációit is.

Amennyiben a kút megkapja a fennmaradási engedélyt és 2016. június 4-e elôtt
fúrták, a tulajdonosát nem bírságolják
meg. A kút létesítésének idôpontját szükség esetén bizonyítani kell, ha ugyanis a
megadott dátum után létesítették, akkor a
fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság
kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Más
esetben – ha például a hatóság nem engedélyezi (mert nem engedélyezhetô) a kút
fennmaradását – a kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezôt.
Kérelem, nyomtatvány letölthetô Pilis város honlapjáról.
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December 24-én a Gyermekétkeztetési
Alapítvány az önkormányzattal és a Vöröskereszttel közremûködve kérésemre 180
adag 3 fogásos meleg ételt biztosított Pilisen. Terv szerint öt családhoz készültek kivinni az ünnepi ebédet. A negyvenegy értesített családból huszonkettô jelentkezett,
így a hivatalnak kellett gondoskodni az ételek kiszállításáról.

JÓ HELYRE KERÜLETEK
A CIPÔSDOBOZOK!

A

osztást tartott, melynek keretén belül 450
fô szociálisan rászoruló személyt sikerült
tartós élelmiszeradományban részesíteni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság részérôl érkezô felajánlásokat, adományokat, ezeket szintén szétosztottuk a
rászorulók között. Az önkormányzat közremûködésével jutottak el a Magyar Vöröskereszt élelmiszercsomagjai is a nélkülözôkhöz. Ugyancsak decemberben – Pilis Város

KARÁCSONYI
ADOMÁNYOSZTÁSOK

D

ecemberben több szervezet többféleképpen segítette a szûkölködô családokat. A következôkben azon adományokról szeretnénk tájékoztatni Önöket,
amelyek kiosztásában az önkormányzat
részt vett:
Önkormányzatunk a korábbi évhez hasonlóan 2016 decemberében adomány-

Pilisi Evangélikus Gyülekezet, Pilis
Város Önkormányzatának közremûködésével ismét eljuttatta rászoruló családok megsegítésére a szeretet és együttérzés jelképét kifejezô cipôsdobozait, melylyel 40 nehéz sorsú családnak és gyermeknek sikerült örömöt szerezni és ezáltal felejthetetlen élménnyé varázsolni a
ka rá cso nyi ün ne pe ket. Kö szö net il le ti
mindazokat, akik cipôsdobozaikkal, tartós
élelmiszeradományaikkal hozzájárultak és
szebbé tették az ünnepeket azoknak,
akiknek családi körülményei sajnos ezt
nem tennék lehetôvé.

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZMUNKA-PROGRAMRÓL

K

özmunka-program téli ciklusa február
28-án lejár. Ebben az idôszakban csökkentett létszámot kaptunk, de a feladatokat igyekeztünk a létszám és az idôjárás
függvényében maximálisan elvégezni.
Textil kesztyût, meleg teát, valamint 1,5
óránként melegedési lehetôséget biztosítottunk, egyedi kérés alapján más munkakörbe könnyített munkát is tudtunk biztosítani.

A program új ciklusa március 1-jétôl indul. Jelentkezni az Erzsébet u 1. szám
alatt, Gál Attilánál lehet a regisztrált munkanélkülieknek. Feltétel az orvosi alkalmasság! A fiatalokat, pályakezdôket nem áll
módunkban a KM-programban alkalmazni,
valamint 4 órás foglalkoztatásra sincs lehetôség.

Önkormányzatával együttmûködve – a
Gyermekétkeztetési Alapítvány 50 rászoruló családot tartós élelmiszeradományba részesített. Az alapítvány december 23-án
30 nehéz sorsú gyermeket látott vendégül
Budapesten, akik koncerten és karácsonyi
ebéden vehettek részt.
Az önkormányzat a polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségével 450 szociális
rászoruló személy részére 2900 Ft/család
értékben osztott ki élelmiszercsomagokat.
Erre összesen 1 312 260 forintot használtunk fel.

A programban részt vevôket is kiközvetítheti a Munkaügyi Központ, hiszen elsôdleges cél visszaintegrálni a munkába az
egészségileg alkalmas munkanélkülieket.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

E

zúton is köszönetemet fejezem ki a
közmunka-programban dolgozóknak a
téli rendkívüli idôjárás kapcsán mutatott
hozzáállásukért. Külön köszönet a hétvégén elrendelt munkavégzésben részt vevôknek!
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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Megkezdôdik az M4 gyorsforgalmi út építése
4. számú fôút az Alföld elsô számú közlekedési tengelye, ezért az
M4 gyorsforgalmi út megvalósítása kiemelt fontosságú. A települések elkerülésével és a jelenlegi 2x1 sávos út 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá történô kiépítésével az áthaladó tranzitforgalom
biztonságosabb és gyorsabb levezetése érhetô el.

A

kivitelezés két szakaszban valósul
meg: Üllô és Albertirsa között közel 30
km hosszúságban, illetve Albertirsa és Cegléd között 14,3 kilométeren. A beruházás
során a meglévô 2x1 sávos szakaszokat
2x2 sávosra bôvítik Albertirsa és Ceglédbercel határán, továbbá Ceglédbercel és
Cegléd közigazgatási területén. A meglévô
2x2 sávos utat felújítják Ceglédbercel után.
Új nyomvonalú, közel 29 km hosszú út épül
Üllô, Gyömrô, Péteri, Gomba, Monor, Monorierdô, Pilis és Albertirsa elkerülése érdekében. Az útszakaszon 9 különszintû forgalmi csomópont, 22 mûtárgy létesül, melyek közül 3 új felüljáró és 15 új aluljáró.
Komplex pihenô épül Cigányszéknél és egy
egyszerû pihenô Pilisnél. A 2x2 sávos sza-

kaszon 110 km/h sebességgel lehet majd
közlekedni.
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um
megbízásából a NIF Zrt. beruházásában
valósul meg az M4 gyorsforgalmi út Üllô
és Cegléd közötti szakaszának építése.
A 44 km hosszú szakasz fejlesztése két
ütemben épül. A nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes, legalacsonyabb ajánlatot
tevô kivitelezôk: I. ütem: Üllô-Albertirsa
(30 km) – Duna Aszfalt Kft. – EuroAszfalt
Kft.: 52,1 milliárd forint; II. ütem: Albertirsa-Cegléd (14 km) – Colas Út, Colas Hungária Zrt. és Colas Közlekedésépítési Kft.:
20,48 milliárd forint. Az útszakasz megépítéséhez szükséges forrást a hazai költségvetés biztosítja.

Tájékoztató a polgármester és
az alpolgármester fizetésérôl

A

z Országgyûlés módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényét és ezzel a módosítással
„rendezte” a polgármesterek fizetését, mely kérdésrôl sokszor
olvashattunk, illetve láttunk közvetítéseket egyes híradókban.
A polgármesterek fizetése a település lakosságszámától
függôen az államtitkárok illetményének meghatározott százalékában van meghatározva. Pilisen ez 70%-os mérték, azaz Pilis polgármesterének fizetése bruttó 698 019 forint.
A parlament által hozott jogszabály-módosítás kötelezô
mindenkire nézve, így január 1-jétôl más összeget megállapítani nem lehet, azt a Magyar Államkincstár számfejti és a
központi költségvetés terhére történik a kifizetés. A polgármester gépkocsivezetô-pótlékot, benzinpénzt nem kap.
Ezen módosítás miatt változik az alpolgármester illetménye is, amely a polgármester illetményének százalékában
van meghatározva, Pilisen ez bruttó 314 108 forint.
A települések képviselô-testületeinek tehát nincs más lehetôségük és feladatuk, mint szavaznak errôl a kérdésrôl,
végrehajtják a törvényben foglaltakat, így mérlegelési jogkörük nincs, döntésük formális.
A polgármesterek költségtérítésérôl is a fenti szabályozás
rendelkezik. A költségtérítés is a fizetés százalékában van
megállapítva, így annak összege településünkön bruttó
104 703 forint. A polgármestert minden juttatásával kapcsolatban adófizetési kötelezettség terheli, így a költségtérítést is leadózva kapja meg, és használhatja munkával kapcsolatos kiadásaira.
A költségtérítés esetében megtehetné azt is, hogy számlákat gyûjtögetve a teljes összeget felveszi, azonban nem élt
ezzel a lehetôséggel, így az adózott összeget kapja meg.
DR. SZABÓ GYÖRGY 2 jegyzô

A kivitelezési munkálatok az idôjárás
függvényében 2017 elején megkezdôdnek.
A teljes szakasz kivitelezése 2019. III. negyedévére fejezôdik be.
Az M4 Mérnök Konzorcium nevében Kenderesy Koppány projektvezetô meghívását
elfogadtam. Részt vettem 2017. január 18án a monori önkormányzat nagytermében az
„M4 gyorsforgalmi út Üllô-Cegléd közötti 1.
és 2. építési szakasz, valamint kapcsolódó
létesítmények tervezési és kivitelezési munkái” projekt munkaterület átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítása érdekében
szervezett fórumon.
Az egyeztetésen kértem a NIF Zrt. ügyvezetôjét és az M4 Mérnök Konzorcium képviselôjét, hogy Pilisen tartsanak lakossági tájékoztatót az M4 építésérôl az érintett földtulajdonosoknak, Hegyeki pincefalu pincetulajdonosainak, a Petôfi Vadásztársaság tagjainak, valamint az érdeklôdô lakosságnak.
Idôpontról a munkaterület átadása után
fogunk határozni.
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

TÁJÉKOZTATÁS AZ UTAK
KARBANTARTÁSÁRÓL

M

indannyian tapasztalhattuk, hogy idén a mostanában megszokottnál keményebb telünk volt. Ez nemcsak a fûtésszámlán látszik meg… A sokszor hetekig az útra fagyott csapadék, jégborda az utak állapotát sem kímélte. Most, a jó idô beköszöntével
a hivatal munkatársai igyekeznek végigjárni az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló utakat, felmérni állapotukat, feljegyezni a szükségszerû javításokat, kátyúzásokat. A felmérést az altalaji fagy elmúltával, március elejére tervezzük.
Kérjük a lakosság segítségét, hogy függetlenül az általunk végzett felméréstôl, jelezzék a 06-29/696-310 telefonszámon az észlelt úthibákat, hogy azokat sürgôsségi sorrendjüknek megfelelôen
kijavíthassuk.
A Kossuth L. utca, a Kávai út, Rákóczi út, Vasút utca és a
Kölcsey utca nem az önkormányzat tulajdonában és kezelésében
van, ott önkormányzati karbantartási feladatot nem láthatunk el.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a képviselô-testület 2016.
december 14-i, 238/2016. (XII.14.) számú határozatában arról
döntött, hogy a VP.6.7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi utak fejlesztésére, felújítására vonatkozó” pályázaton a Diófa, Lehel, Zsolt és
Botond utcák felújítására pályázik. A tervezési és pályázati anyag
elkészítésre az M.T Hardy Kft. kapott megbízást.
A képviselô-testület a projekt összköltségét 62 840 870 forintban határozta meg az 1/2017. (I.5.) sz. határozatában: a beruházáshoz biztosított saját erô így 15 710 218 forint, az igényelt támogatás 47 130 652 forint lehet.
A monori járás nem a kedvezményezett járások közé tartozik, így
csak 75% támogatás volt igényelhetô, 25 százalékot saját erôként
kell biztosítani.
A pályázat alapján a városvezetés fô célja, hogy a fent nevezett
utak belterületi szakaszait tovább építse, valamint, burkolattal
lássa el a lakott külterületi részeken.
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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Sportcsarnok, vagy kultúrház?

Esetleg mindkettô…
Egyelôre még csak látványterv, de hamarosan a várost fogja szolgálni

V

árosunk szülötte, néhai Csernai Pál 2013. szeptember
1-jén hunyt el. Halálát megelôzôen végrendeletében így
rendelkezett: „Meghagyom, hogy az örökös az örökség teljes
összegét Pilis Város fejlesztésére köteles fordítani, azon belül
óvoda építésére vagy egyéb sportcélú létesítmény felépítésére,
karbantartására, felújítására.” A nagylelkû adományról Pilis város képviselô-testülete 2013. szeptember 26-i ülésén tárgyalt,
majd vette fel a kapcsolatot a hagyatéki végrehajtóval. Az akkori testület kosárlabdapálya méretû tornacsarnokról döntött,
mely egyben közösségi térként és zenei rendezvények megtartására is alkalmas kultúrházként épült volna meg. Az elmúlt
idôszakban egyértelmûvé vált, hogy a két funkció egy épületben történô elhelyezése nem szerencsés, olyan kompromisszumokat kell kötni az építés és a használat során, amelyek
a késôbbiekben nem kiküszöbölhetôek (pl. akusztika).
Az újabb elképzelés a két funkciót külön-külön épületrészben kívánja megvalósítani, az épületeket pedig zárt híd köti
össze. A Pilisi Labdarúgó Klub TAO-s pályázat benyújtása érdekében már a tervezés legelsô fázisában is folyamatosan
egyeztetett a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és így egy nagyobb (kézilabdapálya) méretû csarnok képe formálódott a
tervezôasztalon, mely megvalósulása esetén nemzetközi szintû sportversenyek, kézilabda-, kosárlabda- vagy futsal-mérkôzések megrendezésére is alkalmas.
A TAO-s támogatás sajátossága, hogy azt más célra felhasználni nem lehet, hiszen a vállalkozók, vállalkozások erre a meghatározott célra rendelkeznek adójuk átutalásáról. Ez a támogatási
forma a megvalósítás költségeinek 70%-át fedezi. A sportcsarnok
esetében ez az összeg 708 222 677 forint. Az említett, már érvényes döntés mellett Magyarország kormánya is kezdettôl támogatta az elképzelés megvalósítását. 2015-ben a tervezési munkálatokat tízmillió forinttal, tavaly pedig a megvalósítási munkálatokat 350 millió forinttal támogatta. Ezek az összegek szintén
csak a kormányhatározatokban meghatározott célra használhatók fel. A kormányzati támogatást – melynek lehívása folyamatban van – az önkormányzat elkülönített számlán kezeli és fogja
kezelni, gondoskodva annak biztonságos befektetésérôl – valószínûleg kamatozó kincstárjegy vásárlásával. Ugyanez áll a Csernai-örökség összegére is, melynek lehívását a hagyatéki végrehajtó jóváhagyta és az összeg felhasználásához hozzájárult. A jelenlegi árfolyamon 227 076 966 forintot a képviselô-testület által

2017. február 23-án tartott ülésen javasoljuk hasonló formában
kamatoztatni, illetve lekötni. Mindez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a beruházás során az önkormányzat a magyar kormány által biztosított pénzeszköz és a hagyaték összegének erejéig a
számlák összegének 30 %-át fizeti ki, a fennmaradó összeg megfizetése a Pilisi Labdarúgó Klub kötelezettsége.
A beruházás magas mûszaki színvonalának megvalósítása
érdekében felvettük a kapcsolatot az Építésügyi Minôségellenôrzô Innovációs Nonprofit Kft.-vel, amely – áttekintve a
rendelkezésükre álló terveket – a látványtervtôl a tendertervig
javaslatot tesz a késôbbi gazdaságosabb üzemeltetés, fenntarthatóság érdekében a gépészet áttervezésére, ideértve a megújuló energiaforrások minél szélesebb körû használatát. A módosítások újabb lehetôséget biztosítanak pályázatokra, például
korszerûbb gépészeti technika kialakítására. A kft.-tôl ígéretet
kaptunk arra, hogy figyelemmel fogják kísérni a beruházást,
szükség esetén koordinálják is azt, így segítve a mûszaki ellenôr munkáját is.
A beruházás kivitelezôjét azonban csak közbeszerzés útján
lehet kiválasztani.
Az épületegyüttesre jogerôs építési engedélyünk van. Ez a
projektet egyként kezeli, de lehetôséget ad az ütemekben történô megvalósításra is: elsôként a kulturális központ, majd a sportcsarnok megépítésére. A kulturális épületrész mobilszékekkel
berendezhetô színháztermet, karzatot foglal magában a szükséges színpaddal, kellékeivel, színész- és közremûködôi öltözôkkel. Ezen túlmenôen több kisebb klubterem, kiállító terem is lesz
az épületben, ahol az elképzelések szerinti komolyzenei rendezvényeket és kiállításokat is lehet tartani. A sportcsarnok nemcsak
a versenysportot, hanem a kötelezô iskolai sportfoglalkoztatást
és a helyi tömegsportot is szolgálja. Késôbbi döntés függvénye,
hogy a létesítményt helyi egyesületek, baráti körök milyen feltételek mellett vehetik igénybe délutánonként és hétvégenként.
A projekttel kapcsolatosan további információkat találhat
majd lapunkban, valamint lakossági fórumon is tájékoztatni
fogjuk a tisztelt polgárokat.
Pilis városában hosszú évek, évtizedek óta ez a beruházás a
legnagyobb, megvalósulása olyan hiányosságot szüntet meg,
amely eddig érezhetôen befolyásolta a város életét.
Sikere közös érdekünk!
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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TISZTELT INGATL ANHASZNÁLÓ!
T

ársaságunk a heti rendszeres hulladékszállítást az eddig megszokott napokon
végzi.
A külterületrôl is az eddig megszokott módon és napon szállítjuk a hulladékot.
Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend
szerint helyezzék ki jól látható helyre a
hulladékokat, legkésôbb reggel 06.00
óráig!
Csomagolási hulladék:
Havonta egy alkalommal, a megjelölt idôpontokban biztosítjuk a szelektív hulladékok (mûanyag, papír és fém csomagolási hulladék) házhoz menô begyûjtését és
elszállítását. A szelektív hulladékok gyûjtéséhez a kihelyezett zsák számának
megfelelô cserezsákot biztosítunk, azonban ezen felül is korlátlan mennyiségben,
bármilyen áttetszô zsákban kihelyezhetôk a hulladékok.
Házhoz menô SZELEKTÍV hulladékszállítás idôpontjai:
CS I. körzet: 4. sz. fôút – Nyáregyháza felé esô terület + Külterület
03.21.; 04.18.; 05.16.; 06.20.
CS II. körzet: 4. sz. fôút – Káva felé
esô terület + Külterület
03.22.; 04.19.; 05.17.; 06.21.
Az üveg hulladék gyûjtésére szolgáló konténerek helyszínei:
Luther tér (rendôrséggel szemben); Petôfi
u. és Nyáregyházi sarok; Vágóhíd u. 24.,
Munkácsy u. vége, Eötvös u. melletti P+R
parkoló.
Zöldhulladék:
Havonta 1 alkalommal, a járattervnek
megfelelôen hétfôként a közszolgáltató
elvégzi a zöldhulladék zsákos begyûjté-

sét, melyet kizárólag biológiailag lebomló zsákban lehet kihelyezni. A kihelyezett zsákokért cserébe a szállítás napján
a járat maximum 1 db lebomló zsákot biztosít. Az ingatlanokon keletkezô zöldhulladékot a szabványnak megfelelô és „ZÖLDHULLADÉK” felirattal ellátott gyûjtôedényben is ki lehet helyezni. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni!
Házhoz menô ZÖLD hulladék szállítás idôpontjai:
I.-es körzet Hétfô: a Vasút vonal és a
4. sz. fôút közötti területen
04.03.; 05.01.; 06.05.
II.-es körzet Hétfô: a 4. sz. fôút Káva
felé esô területen
04.10.; 05.08.; 06.12.
III.-as körzet Hétfô: a Vasút vonaltól –
Nyáregyháza felé esô területen
04.15.; 05.15.; 06.19.
IV.-es körzet Hétfô: a Külterületen
04.24.; 05.22.; 06.26.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a nem átlátszó (pl. fekete) zsákban kitett SZELEKTÍV vagy nem biológiailag lebomló zsákban kihelyezett
ZÖLD hulladékokat nem áll módunkban
elszállítani!
Kérjük, hogy a hulladékokat legkésôbb
reggel 06:00 óráig az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek!
Lehetôséget keresünk arra, hogy a lakosság biológiailag lebomló zsákot tudjon vásárolni a településen.
Házhoz menô lomtalanítás:
Január 1-tôl december 31-ig ingatlanonként
évente egy alkalommal házhoz menô rendszerben végezzük el. A lomtalanítás e módon történô elvégzése a lakosság számára is
kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell
egy meghatározott idôponthoz igazodni,
telefonon 24/535-535 vagy e-mailben is
szallitas@kunepszolg.hu lehetôséget biztosítunk az idôpontegyeztetésére.
Lomtalanítás alkalmával a háztartásban
feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretû anyagokat a hatékonyabb

szállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve
szállítjuk el.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe,
így nem szállítjuk:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék,
egyéb ipari hulladék;
• veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hûtôgép stb.);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, pala, festékes dobozok stb.
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységbôl származó hulladék.
Tájékoztatjuk, hogy a települési szilárd hulladék, a zöldhulladék, a lomhulladék és a
szelektív hulladék elszállítását csak a közszolgáltatási rendszerbe bejelentkezett
és társaságunk által nyilvántartott ingatlanhasználók számára biztosítjuk!
Az új fogyasztóként való bejelentést, az
adatmódosítást a helyi ügyfélszolgálaton
végezheti el a megadott helyen és idôpontokban.
2721. Pilis, Rákóczi u. 67.
Nyitva tartás:
Minden hétfôn, szerdán és pénteken 0812 óráig, kedden és csütörtökön 12:3016:30-ig.
Az esetlegesen keletkezô többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat és a biológiailag lebomló zsákokat
itt tudja a számlafizetô ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja aláírással
átvenni.
A többlethulladékos zsákokat a NHKV
Zrt. utólag fogja kiszámlázni.
Továbbá, a
Központi ügyintézés helyén:
8154. Polgárdi, Szabadság u. 26.
Nyitva tartás:
hétfô, kedd, csütörtök: 07:00-16:00-ig;
szerdán: 07:00-19:00-ig; péntek: 07:0013:00-ig
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ingatlanon keletkezô inert, bontási törmeléket (a
kezelôtelep éves kapacitásának mértékéig)
a ceglédi hulladéklerakóba tudják beszállítani:
Nyitvatartási idô:
hétfôtôl péntekig: 06:00-16:00-ig
Szombaton: 06:00-14:00-ig
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 2
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Gubányi-emlékév Pilisen – 2017
Pilis város általános iskolájának névadója, Gubányi Károly 150
évvel ezelôtt született. Ez alkalomból, január 13-án – születésnapján – életmû-kiállítás megrendezésével és sírjának megkoszorúzásával tisztelegtünk elôtte.
A kiállítással együtt az iskola vezetése, polgármester asszonnyal
közösen, megnyitotta a Gubányi Károly-emlékévet.

A

z emlékév megrendezésének egyik
célja Gubányi Károly személyének
és munkásságának megismertetése, minél szélesebb körben. Hiszen a közvélemény nagyon keveset tud róla, sôt
a szakirodalomban is rengeteg a félvagy épp hamis információ vele kapcsolatban.
Szeretnénk elérni, hogy diákjaink –
rajtuk keresztül a családtagok – jobban
megismerjék ezt a kivételes tehetségû és
sokoldalú embert, megismerjék emberi
értékeit, és azt példának tartsák.
Kreatív, precíz, megbízható, becsületes,
jó hazafi, a világra nyitott, ugyanakkor jó
értelemben vett lokálpatrióta. Gubányi
bejárta a világot, de mindazt az anyagi és
szellemi értéket, amelyet útjai során felhalmozott, hazahozta Magyarországra,
Pilisre, és itt próbálta kamatoztatni.
Az emlékév megszervezésével inspirálni szeretnénk a tanulókat, pedagógu-

sokat, szülôket, pilisi polgárokat, hogy
érdeklôdjenek lakóhelyük múltja, helyi
értékei iránt, azokat becsüljék és óvják.
GU BÁ NYI-ÉV TER VE ZETT
IS KO LAI PROG RAM JAI:
Iskolai rajzpályázat – téma:
Gubányi ikerfenyôje, varázslatos kertje
vagy vasútja.
Gubányi-fa névadó ünnepsége.
Levendula-ágyások telepítése.

Szabó László tart helytörténeti
elôadást a tanári kar részére.
Iskolai novella- és meseíró-pályázat.
Téma: eredetmondák és mesék Pilis
földrajzi nevezetességeivel kapcsolatban.
Gubányi-gála: interaktív, bôvített
életmû-kiállítás a Szabadság téren,
majd a mûvelôdési házban.
Három napos vándortábor Jobbágyi
környékén.
Tantestületi kirándulás és koszorúzás
a Cuha-patak völgyében.
Városi Gubányi-emléktúra.
Iskolai akadályverseny az Ikerfenyônél.
Gubányi-hét: egyhetes projekt a
telephelyeken.
A Gubányi-év zárása – 2018. január 14.:
koszorúzás, emléktábla-avatás.
A GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANTESTÜLETE 2

KÖNYV, MÛ VE LÔ DÉS, KÖ ZÖS SÉG
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei

J

anuár 12-én tartottuk az Olvass Velünk vetélkedô 4. fordulóját. A forduló nyertese a Manók csapat lett, tagjai: Barabás
Boglárka, Csordás Benjamin és Dóra Bianka. Gratulálunk a
gyôzteseknek!
Január 21-én, szombaton, a Magyar Kultúra Napja alkalmából „A dalok vallomása” (magyar költészet és a zene találkozása) címmel zenés irodalmi estet rendeztünk a közösségi házban. Az esten magyar költôk, zeneszerzôk mûveibôl csendültek fel részletek Udvarhelyi Boglárka énekmûvész, Pozsár
Andrea zongoramûvész és Pánti Anna elôadómûvész közremûködésével. Válogatást hallhattunk nagy magyar íróink
mûveibôl (Ady Endre, József Attila, Petôfi Sándor, Radnóti

Miklós), valamint ezen mûvek megzenésített dalai is felcsendültek Sugár Rezsô, Farkas Ferenc, Orbán György, valamint
Szelényi István feldolgozásában. Köszönjük a mûvészeknek a
remek elôadást!
Január 28-án a Városháza dísztermében tartottuk a Kossuthdíjas költô, mûfordító Baranyi Ferenc 80. születésnapját. Városunk díszpolgárának méltó megünneplésében közremûködött
a Pilisi Zenész Egyesület, a Zeneiskola diákjai, valamint a
Dobmúzeum trió. A zeneiskola mûsorában közremûködött
Bánszki Enikô, Csordás Norina, Kacsics Hanna, Réti Eszter
Boglárka, Ubrankovics Vera és természetesen felkészítô
tanáruk, Hacheleva Ludmilla.
TO VÁB BI PROG RAM JA INK:
Március 10-én, 18 órakor Borzák Tibor újságíró „Petôfi titkai”
könyvbemutató elôadását nézhetjük meg a könyvtárban.
Március 15-én, 10 órakor kezdôdik a nemzeti ünnep a Petôfi
parkban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Programjainkról bôvebben az intézmény honlapján (konyvtar.pilis.hu), valamint Facebook-oldalán tájékozódhatnak.
MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA 2 intézményvezetô
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EMLÉKEZÉS EGY PEDAGÓGUSRA
Jánosa István 1937-2017
Eltávozott közülünk iskolánk köztiszteletnek
örvendô egykori tanára, Jánosa István.

C

surgón született, 1937. március 10-én. Általános és középiskolai tanulmányait Csurgón végezte. A sport iránti szeretete –
mely életének meghatározó elemévé vált – a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban töltött évei alatt alakult
ki. A középiskolát 1955-ben végezte el, még abban az évben felvételt nyert a budapesti Testnevelési Fôiskolára. A tanulmányait 1956 januárjában – egy gimnáziumi sportsérülése miatt (szegycsont-törés) – orvosi javaslatra félbeszakította.
Szülei hatására 1956 augusztusában a MÁV gyékényesi állomására került forgalom-irányítási tanulónak. Katonaéveit 1957 februárjában kezdte
meg, kiemelkedô precizitása okán térképrajzolóként teljesített szolgálatot. 1958 októberében a
Zrínyi Miklós Akadémiára került szintén térképrajzolóként, fôképp az akadémia labdarúgó-csapatának erôsítése okán. 1959 novemberében szerelt le sorkatonaként. Sporttal kapcsolatos tevékenységét 1960 májusában Barcson, az akkori
járási sport tanács elnökeként kezdte meg.
A felsôfokú iskolai tanulmányait ez idô alatt, levelezô tagozaton folytatta és 1969-ben szerezte meg középiskolai
testnevelô tanári diplomáját a budapesti Testnevelési Fôiskolán.
Pilisen az 1. számú Általános Iskolában 1969. november 16-án
kezdett testnevelô tanárként dolgozni. Nyugdíjazásáig, 1997. március 10-ig folyamatosan az iskola tanáraként szolgálta hivatását.
Több generációnak nem csak testnevelô tanára, hanem osztályfônöke is volt az iskolában. 1977-1979-ig az iskola igazgatóhelyetteseként is dolgozott.

Nem csak a tanításban, hanem az iskola fejlesztésében, a bôvítési munkálatokban is tevékenyen együttmûködött a tanulókkal, a
szülôkkel és pedagógustársaival.
Pályafutása alatt Pilis adottságait is figyelembe véve különbözô
sportágakkal (labdarúgás, kézilabda, atlétika, tollaslabda, asztalitenisz stb.) ismertette meg a tanulókat. Az 1970-es évek elején az
iskolai sportok között a téli sportokban (gyorskorcsolya, jégkorong, szánkó) készítette fel a
tanulókat a különbözô szintû sportversenyekre,
melyeken országos szinten is kiváló eredményeket érhettek el (például 1970 januárjában a piactéri iskola udvarán tanulók, szülôk közös
munkájával jégpálya építését szervezte meg.
Késôbb a Gerje vizén (Malom tó) vagy a Bazsam jegén készítette fel tanítványait az úttörô
olimpiai játékokra.
A sportolási körülmények iskolai fejlôdésével
(a piactéri iskola udvarán az aszfaltozott kézilabdapálya, majd késôbb az új tornaterem) a
teremsportokban is segíthette a tanulókat.
Rendezett sportbemutatókat, táboroztatásokban vándortáborok szervezésében, tömegsport
rendezvények lebonyolításában vett részt.
Több tanítványa kiváló eredményeket ért el
különbözô sportágban az Országos Úttörô Olimpián. Számos tanítványa sikeres sportpályafutását készítette elô, alapozta meg a
sport iránti elkötelezett szenvedélye.
1997. március 10-én, a nyugdíjkorhatár eléréséig vállalt részt az
iskola életében.
Emlékét megôrizzük!
A GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANTESTÜLETE ÉS DIÁKJAI 2

A SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY HÍREI
A

z alapítványunk kuratóriuma 2016 októberi közgyûlésén az iskola vezetésével
egyeztetve az alábbi határozatot fogadta el:
az 1%-os adófelajánlások egy részébôl a
Szabadság téri alsó tagozat, valamint Kossuth Lajos úti felsô tagozat munkáját technikai eszközök vásárlásával segíti. Támogatásként mindkét telephely 1-1 projektort és
2-2 hordozható, rádiós magnót kapott. Az

iskolához tartozó Gubányi ARTKERT Alkotó
Tér és Mûhelyt egy sablonvágó berendezés
vásárlásával támogattuk. Az ajándékok átadására a telephelyek karácsonyi ünnepségén került sor. Nagyon köszönjük minden
kedves támogatónknak, akik megtiszteltek minket azzal, hogy adójuk 1%-át
nekünk adták, mert nélkülük ez nem jöhetett volna létre!
Az alapítványunk is kapott karácsonyi
ajándékot! Nagy örömünkre, az ünnepekre
elkészült a logónk, melyet Petró Zsuzsanna, a Gubányi ARTKERT egyik alapítója és
mûvésztanára tervezett számunkra, amit
ezúton is nagyon köszönünk!
Alapítványunk 2017-ben ünnepli 20.
születésnapját, melyet igyekszünk kitûzött céljaink megvalósításával méltó módon megünnepelni.

Februártól elindult a Facebook-oldalunk
is SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY PILIS névvel,
ahol folyamatosan friss híreket, tudnivalókat, érdekességeket teszünk fel az alapítvány életével kapcsolatosan.

Továbbra is várjuk szíves
adófelajánlásaikat az alábbi
névre és adószámra:

Segítünk a Gubányi Károly
Általános Iskola Alapítványa

18676893-1-13
Köszönjük!
(A KURATÓRIUM) 2

10

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

HÍRNÖK

2017. január-február

ÓVODAI HÍREK
A

pilisi Játékország Óvodában és tagintézményeiben a
december az ünnepvárás izgalmával telt. A tervezett
programok – melyeket az elôzô számban részletesen ismertettünk – zökkenômentesen zajlottak le. A téli szünet után a
babakarácsonyra kapott készségfejlesztô játékokat óvodásaink örömmel vették birtokukba. A környezettudatos magatartás, a természet- és környezetvédelem kiemelt feladat az
óvodai élet mindennapjaiban. Már évek óta foglalkozunk az
alábbi témakörökkel: zöld ünnepek (víz világnapja, a Föld
napja, állatok napja); kiskerti munkák – zöldség, fûszer- és
gyógynövény ültetés, ápolás, komposztálás; az egészséges
életmód szokásainak kialakítása; szelektív hulladékgyûjtés.
Sikeres munkánk elismeréseként a pilisi Játékország Óvoda
immár másodszor nyerte el a „Zöld Óvoda” címet. 2016. december 14-én ünnepélyes keretek között került sor az oklevél átadására, melyen Román István, a Földmûvelésügyi
Minisztérium agrárszakképzésért felelôs helyettes államtitkára és Sipos Imre, az Emberi Erôforrások Minisztériumának köznevelésért felelôs helyettes államtitkára adott át. Az
újrahasznosítás szemléltetésének mélyítése érdekében két
PET-palack préselôt és hulladéktároló fadobozokat vásárolt
alapítványunk.
A pedagógiai programunkba beépülô kompetencia alapú
óvodai nevelés fontos részeként januártól a víz-modul veszi
kezdetét. Beszélgettünk, tapasztalatokat szereztünk a víz tulajdonságáról, halmazállapotáról, hasznáról. Ezekben a témakörökben vizsgálódásokat végeztünk, kísérleteztünk.
Óvodapedagógusaink – a tanköteles korú gyermekek szüleivel való konzultáció után – szükséges esetben iskolaérettségi vizsgálatra küldtek gyermekeket a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményébe.

2017. január 23-án a Gubányi Károly Általános Iskola intézményvezetôje tájékoztatást tartott a leendô elsô osztályosok
szüleinek az intézmény által biztosított lehetôségekrôl.
Folyamatosan készültünk a februárban tartandó farsangi
mulatságra a saját hagyományainknak megfelelôen.
Február 11-én a pilisi Játékország Óvoda alapítványainak
(Boldog Gyermekkor, Napsugár, Szivárvány) támogatására
bált szerveztünk a szülôkkel együttmûködve. Ezúton szeretnénk megköszönni a szponzorok és a szülôk tombola-felajánlásait. Február 28-án Kiszebáb-égetéssel elûzzük a telet.
A Gézengúz együttes „Tavaszváró” címû mûsorával szórakoztatta a gyermekeket a télutón.

A szülôk eddigi segítségét megköszönve
ismét kérjük, hogy adójuk 1%-val
támogassák óvodánk alapítványait!
18685671-1-13 „Boldog Gyermekkor”
18681639-1-13 „Szivárvány”
18681347-1-13 „Napsugár”
FAZEKASNÉ PÁLINKÁS ÉVA 2 óvodapedagógus

ÉVA NÉNI NYUGDÍJAS LESZ
T

isztelt pilisi Lakosok, Szülôk, jelenlegi és múltbéli
Óvodások! Megtisztelô, egyben szomorú feladat jutott nekem, amikor az önkormányzati újság hasábjain
tájékoztatnom kell Önöket arról, hogy Bársonyné Pálinkás Éva, mindenki „Éva nénije”, 40 év munkaviszony
után 2017. augusztusában nyugdíjba vonul. 1977. szeptember 1-jén kezdett dolgozni óvónôként Monoron,
majd 1985. szeptember 2-tôl településünkön vigyázta a
gondjára bízott apróságok lépteit, megismertetve nyiladozó értelmükkel a körülöttük lévô világot. 2008. szeptemberétôl a mai napig ellátta a pilisi óvodák vezetôi
feladatával kapcsolatos teendôket is. Generációk nôttek fel a keze alatt. Kimagasló szakmai tudásával, emberségével segített az élet rögös útján történô elindulás

elsô lépéseiben. Sokszor még a szülôi nevelés hiányosságait is pótolva, de erôsítve az otthonról hozott pozitívumokat. Az évek során szülôk, nevelôk ismerték el
munkásságát, kiemelkedô hivatástudatát. Személyérôl
mindig pozitívan nyilatkoztak. Igyekszem ezekkel a
sorokkal példaképként állítani ôt valamennyi gyermekekkel foglalkozó, az alapfokú nevelésben részt vevô
elhivatott dolgozó elé. „Éva néni”, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk Neked, kérve Téged, hogy tanácsaiddal, látogatásaiddal az óvodánkban – melyekre számítunk – segítsd további munkánkat, az új generációk
felnevelését.
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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Adományok a KÖSZ közremûködésével
I

gaz, hogy karácsony már elmúlt, de csak most van lehetôségünk,
hogy beszámoljunk Önöknek az elsô KÖSZ-karácsonyról. A rendezvényen ötven gyermeknek karácsonyát tettük szebbé. Az ajándék-osztást – amelyet a Télapó a krampuszok segítségével végzett
el – feszült várakozás, színvonalas mûsor és vendéglátás (sütemények, üdítôk) elôzte meg. Karácsony hetében Polgárné Czerjak Judit – Hegyi Kitti budapesti gyûjtômunkájának eredményekét – további adományokat szállított ki: további 32 gyerek egyéni dobozos
ajándékot, 20 család élelmiszer csomagot kapott, valamint 10 kg
szaloncukor is gazdáira talált.

Ezúton is köszönjük:
• Jákfalvi Jánosnak, hogy térítésmentesen raktárhelyiséget biztosít számunkra, ahol az adományokat tudjuk gyûjteni, továbbá az
ünnepséghez is rendelkezésünkre bocsátott egy termet;
• Hegyi Kitti szervezését és felajánlását, aki Budapesten szervezett
gyûjtést a karácsonyi ajándékozáshoz;

• az adományozóknak, akik egész évben felajánlásaikkal támogatták munkánkat, de olyan sokan vannak, hogy képtelenség lenne valamennyiüket név szerint említeni;
• a gyermekotthon lakóinak a színvonalas mûsort;
• gyermek csoportunk szereplését és segítségét;
• a KÖSZ-tagok áldozatos munkáját.
Január 19-én újra ruhaosztást szerveztünk, ahol 35 zsák ruhát juttatunk a rászorulóknak. Köszönjük Rácz Editnek, a helyi Vöröskereszt munkatársának, hogy felajánlotta a szervezet helyiségét a
ruhaosztás lebonyolítására. Március elejére újabb ruhaosztást
szervezünk, melyrôl szórólapon és plakátokon, valamint a KÖSZ
INFO-n tájékoztatjuk az érintetteket.
Adományaikat továbbra is köszönettel fogadjuk minden pénteken a
Közösségi Házban 16-18 óra között. Továbbra is igyekszünk Önöket
hasznos információkkal ellátni közösségi oldalunkon, a KÖSZ INFO-n.
KÖSZ (Közösen Összefogva Szolgálunk) 2 civil csoport

EGY RENDKÍVÜLI TÉL KÖVETKEZMÉNYEI

A

z elmúlt hónapok fagyos, szibériai hidege az önkormányzatra is nagy felelôsséget rótt. Igyekeztünk a településen élô
rászorultakat, elesetteket segíteni, a veszélyhelyzeteket megelôzni, megszüntetni.
A rendkívüli hidegre tekintettel soron kívül
intézkedtünk a tûzifa-kérelmek elbírálásáról és a fa kiszállításáról. A tüzelési idôszak
megkezdésétôl, október 1-jétôl február 15ig 169 fuvarra való tûzifát szállítottunk ki.
Krízishelyzet miatt 9 család kétszer is kapott fatámogatást. A médiában elhangzott
települési fatámogatásban az 5000 fô
alatti települések pályázhattak, ezért Pilis
ebbôl a keretbôl nem részesülhetett.
Ezúton is köszönöm az elmúlt hetekben
hozzám érkezett segítô jelzéseket, legyen
szó akár a lakosságról, a jelzôrendszer vagy
a KÖSZ-csoport tagjairól. A hozzám érkezett jelzések alapján a szükséges intézkedésre minden esetben sor került munkaidôtôl, napszaktól függetlenül. Nagy öröm

számomra, hogy szinte mindenki – szomszédok, rokonok – figyelt a környezetében
élôkre és jelezte a krízishelyzetet!
A 20 000 fôt meg nem haladó lakosságszámú településeken nincs elôírva sem a
nappali, sem az éjszakai melegedô, ennek
ellenére Pilisen melegedésre kijelölt helyiséget biztosítottunk minden nap 8.00 és
17.00 óra között. Meleg teával, vajas
és zsíros kenyérrel vártuk a rászorulókat.
Ezúton is köszönöm a Barátság Nyugdíjas
Klub sütemény-felajánlását.
Sajnálattal tájékoztatom Önöket, hogy a
melegedôre alig tartottak igényt. Hiába értesítettük a rászorultakat, hiába szólítottuk
meg utcán átfázott embereket, nem kívántak élni a lehetôséggel. Ragaszkodtak a
megszokott helyükhöz, környezetükhöz, ismeretségi körükhöz.
A vasútállomás várótermében valóban
volt egy személy, akirôl minden nap gondoskodtunk a Vöröskereszttel, többször el

KARATE HÍREK
z immár hagyományos balassagyarmati nemzetközi Mikulás-kupán nyolc pilisi kyokushin karatéka is részt vett tavaly december 10-én. A csapatot
sensei Illés Tibor edzô vezette. Magyarország mellett
még öt ország vett részt a nemzetközi bajnokságon.
A pilisi versenyzôk igen szép eredményekkel büszkélkedhetnek: 5 arany, 2 ezüst és egy bronzérem.

A

III. hely: Farkas Dániel (gyerek II. kategória)
II. hely: Kakas Máté (gyerek kezdô kategória)
II. hely: Kakas Zalán (gyerek kezdô kategória)
I. hely: Vidák Máté (gyerek kezdô kategória)
I. hely: Csordás Benjamin (gyerek III. kategória)
I. hely: Csordás Norina (gyerek I. kategória)
I. hely: Paulovkin Tímea (serdülô kategória)
I. hely: Pallag Norbert (felnôtt kategória)

is szállítottuk, de vissza-visszajött, és a hideg idôben nem küldhettük el. Januárban
a háziorvosi közremûködésnek köszönhetôen kórházba került, azóta jól van, és egy
másik településen tartózkodik. Itt szeretném megköszönni a Non-stop ABC és
a Holánszki Pékség felajánlásait, valamint
a helyi Vöröskereszt utcai szolgálatának, a
helyi rendôrség és az állomásfônök, forgalmisták segítségét.
Sajnos a házi vízellátó rendszerek, ivóvízvezetékek sok ingatlanon elfagytak, így az
érintett családok vízellátása átmenetileg
megbénult. A honlapon, a Facebook-oldalunkon és az intézmények faliújságain hirdettük, hogy a három óvoda konyháin, illetve az orvosi ügyeleten az érintettek saját
palackba ivóvizet tölthetnek. Többen is éltek ezzel a lehetôséggel.

2016. december 13-án sikeres övvizsgát tett 14 fô (10. kyu: narancssárga
öv), valamint 1 fô (8. kyu: kék öv)
A 2016. decemberben 27-én, Balatonszemesen megrendezett téli edzôtáborban sikeres övvizsgát tett 3 fô
(5. kyu: citromsárga II. öv), illetve 2 fô
(4. kyu: zöld öv)
2017. április 14-16 között rendezik
Tokióban a kyokushin karate világbajnokságot. Magyarország 15 válogatott
versenyzôvel indul, köztük versenyzônk, a pilisi Paulovkin Tímea is.
Minden versenyzônek szívbôl gratulálunk az eddig elért eredményeihez és
további sikeres versenyzést kívánunk.
SENSEI ILLÉS TIBOR 2
3. danos karate mester

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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A labdarúgóklub hírei
Az idei év egyik legnagyobb eseménye, hogy 20162017-es TAO-s pályázaton egy sportcsarnok és két élôfüves nagypálya építésére nyertünk támogatást. A pályázatról szóló határozatot, a létesítmény látvány- és kiviteli tervét megtalálják honlapunkon (www.pilisilk.hu).
Ennek a fantasztikus létesítménynek a megépítéséhez
szükséges anyagiakat köszönjük támogatóinknak, nevüket a plakáton olvashatják.

A

pályázat feltételeként meghatározott önrészt Csernai Pál
hagyatékából, Pilis Város Önkormányzatának és a magyar kormány támogatásának köszönhetôen tudjuk biztosítani.
Ettôl az eseménytôl nem csak klubunk, hanem az egész város
sportélete gyökeresen meg fog változik, rengeteg lehetôséget
biztosítva a jelen és a jövô generáció számára.
A zord idôjárás ellenére csapataink nagy erôbedobással készülnek a tavaszi rajtra. Nagypályás csapataink neves ellenfelek ellen játszanak edzômérkôzést, míg a kisebbek rengeteg
teremtornán teszik próbára kepeségeiket.
Elsô számú felnôtt csapatunk a minél eredményesebb
munka érdekében január közepén kezdte meg felkészülését
a pályán, valamint a környezô települések mûfüves pályáin.
A téli átigazolás során távozott csapatunk góllövôje, Tóth Attila,
a roppant fiatal tehetség, Gál Benedek, illetve kapusunk, Szûcs
Gergô. Ezzel párhuzamosan számos játékos érkezett a csapathoz próbajátékra, közülük ez idáig Borsos Csaba került a középpályára, valamint Szacskó László kapus posztra.
Halgas Tibor edzô, FN I.: „Az idôjárás okozta mostoha pályaviszonyok miatt változtatni kényszerültünk az eltervezett felkészülési programon. Jelenleg kiemelt figyelmet fordítunk a játékosok erônlétének fejlesztésére. Bízunk benne, hogy a korábban
elkezdett tendenciát folytatva a bajnokság kezdetére száz százalékosak leszünk. Komoly célunk tavasszal minden meccset megnyerni annak érdekében, hogy megôrizzük jó pozíciónkat a tabellán. Ez azonban nagyon nehéz feladat. Mindenekelôtt találnunk kell egy góllövô csatárt a távozó Tóth Attila helyére.”
Korábban beszámoltunk arról, hogy
újonnan alakult futsal szakosztályunk felnôtt csapatának magját második számú
felnôtt csapatunk tagjai adják. A fiúk a
kezdeti nehézségeket követôen hamar
összeszedték magukat, így elsô három vereségüket követôen öt gyôzelmet szerezve a harmadik helyen zárva méltóképpen
képviselték klubunkat. Felkészülésüket
szintén január közepén kezdték, hogy a
tavaszi szezon 10 hazai mérkôzésén megfelelôen ki tudják szolgálni a közönséget.
A játékosgárda két új taggal bôvült, hiszen
sikerült újból hazacsábítani Máté Szabolcsot, illetve testvérét, Máté Kristófot rábírni a labdarúgás folytatására.
Patakfalvi György edzô, FN II.: „A felkészülés során célunk a megfelelô állóképesség elérése, a technikai és tartalmi elemek fejlesztése. Remélem, sikerül megtartani elsô helyünket a tavaszi szezonban,
hogy nyáron már a megye II. osztályra
készülhessünk.”

2017. január-február

Ifi csapatunk a zord téli idôjárás ellenére szintén nem tétlenkedett, ôk is teremben és városunk utcáin készültek a rajtra. A 2017-es szezonra már január elsô napjaiban megkezdték
a felkészülést heti három edzéssel.
Miklósvári János edzô, U19: „Sajnos az idôjárási körülmények miatt nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis nem
tudunk pályán készülni, ezért a város utcáin futunk. Öt edzômeccsünk lesz a bajnoki rajtig. A télen két kulcsjátékosunk
távozott, nekik sok sikert kívánok.”
Serdülô csapatunk a téli idôszakban a megyei futsal-bajnokságban vett részt. A kezdeti botlások után egyre jobb teljesítményt nyújtottak a srácok, így 4 gyôzelemmel és 4 vereséggel a 4. helyen zártak.
Lengyel Árpád edzô, U16: „A téli idôszakban célom a
csapatjátékunk megerôsítése, illetve a játékosok egyénre
szabott fejlesztése. Úgy érzem, mostanra jól összerázódott a
csapat, megismertük egymást. Remélem, ez a lelkesedésük,
figyelmük sokáig kitart, mert minden nappal egyre nagyobb öröm velük dolgozni.”
Nôi csapatunk szintén az MLSZ Pest-megyei igazgatósága
által szervezett futsal-bajnokságon vett részt, ahol olyan csapatok ellen tudják felmérni tudásukat, amelyek ellen ez idáig
még nem játszottak.
Bálint Csaba edzô: Örülök, hogy a lányok lelkesedése még
mindig töretlen, és bízom benne, hogy a tisztességgel elvégzett
munka minél elôbb meghozza majd az eredményét.
Az U13-as csapatunk és az U11-es korosztályunk egyik része
idén elôször vett részt a futsal-bajnokságon. Mindkét csapat
változatos eredményekkel szerepelt. „Bízom benne, hogy a fiúk hasonló, vagy még jobb eredményekkel fognak helytállni a
téli, illetve a tavaszi szezonban. Szeretném, ha a csapat minél
több tornán venne részt, és még több tapasztalatot szereznének” – véli Csáki Norbert, az U13-as csapat edzôje. Az U11-es
korosztály másik fele a téli Bozsik-tornán és teremtornákon
vett részt. Gilan Károly, U11-es edzô a következôkre fordítana
nagyobb figyelmet: „Célunk a játékosok egyéni technikai fejlesztése, illetve erônlétük, mozgáskoordinációjuk javítása.”
Az U9-es és az U7-es csapataink a téli idôszakban teremben
végezte az edzéseit, és részt vett(vesz) jó néhány teremtornán,
például Cegléden, Dabason vagy
Újlengyelben. A párharcokra próbáljuk fektetni a hangsúlyt és a
gyorsabb gondolkodásra, megoldásokra. Úgy érzem, a srácok napról napra egyre ügyesebbek és érettebbek erre a szép játékra – fogalmazott Halgas István U9-es edzô.
Kerepeszki Zoltán, U7-es csapatunk edzôje a következô célt tûzte
ki a közeljövôre: Célunk, hogy
egyre többet versenyeztessük a gyerekeket más csapatok játékosai ellen, ez a fejlôdésük szempontjából
már most fontos tényezô.
A csarnok építésével kapcsolatos legfrissebb hírek, illetve csapataink eredményei megtalálhatóak
a folyamatosan frissülô weboldalunkon (pilisilk.hu) és Facebookoldalunkon.
PILISI LK VEZETÔSÉGE 2
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RENDÔRSÉGI HÍREK
PILIS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRÔL
Az elmúlt hónapok sem teltek el események nélkül a Pilisi Rendôrôrs illetékességi területén. Az alábbiakban konkrét eseményekrôl
és az azt követô intézkedésekrôl szeretnék ízelítôt adni.

A

jelenlegi adatok szerint két férfi 2017.
január 24-én, a délelôtti órákban, a
Pánd külterületén lévô erdôrészbôl akácfát
vágott ki. A kitermelt fát egy személygépkocsiba pakolták azzal a szándékkal, hogy azt
otthonukba vigyék. A hazafelé tartó gyanúsítottakat a pilisi járôrök intézkedés alá
vonták. A rendôrök F. Krisztián 25 éves és
K. Sándor 53 éves pándi lakosokat elfogták és elôállították a Monori Rendôrkapitányságra, ahol a nyomozók lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki ôket. Az eltulajdonított akácfát a tulajdonosnak visszaadták.
Egy pilisi nô feljelentést tett a Pilisi Rendôrôrsön ismeretlen tettes ellen, aki 2016.
november 8-án, a délutáni órákban eltulajdonította a pilisi Szabadság téren lévô élelmiszerüzlet elôl lezáratlan kerékpárját. A pilisi járôrök a cselekmény helyszínén adatokat gyûjtöttek, amelynek eredményeként
azonosították a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.
B. Lajos 21 éves pilisi lakost a lakhelyén
elfogták és elôállították a Monori Rendôrkapitányságra, ahol kihallgatták, majd bûn-

ügyi ôrizetbe vették. A férfit gyorsított eljárás keretében állította bíróság elé a nyomozó hatóság.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást a Pilisi Rendôrôrs É. Miklós 22 éves pándi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi
2016. október vége és november 15-e közötti idôben egy pándi lakatlan ház ajtajáról
lefeszítette a lakatot és onnan kályhát, valamint egy ajtót tulajdonított el. A Pilisi Rendôrôrs nyomozója a körzeti megbízottak segítségével az adatgyûjtés eredményeként
azonosította a bûncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható férfit, akit lakásán elfogtak. Elôállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki. É. Miklós a bûncselekmény elkövetését elismerte. A további eljárást ellene szabadlábon hagyása mellett
folytatja a nyomozó hatóság.
Kérem a Pilis illetékességi területén közlekedôket, hogy fokozott figyelemmel, az útés látási viszonyoknak megfelelôen közlekedjenek! Óvatosan közelítsék meg a kijelölt gyalogos- átkelôhelyeket, hogy a csúszós úton is biztonságosan meg tudjanak
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állni! Az úgynevezett koccanásos balesetek
elkerülése érdekében tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot!
Ugyanakkor a gyalogosok is óvatosan keljenek útra, mivel a járdákon könnyen megcsúszhatnak!
A Monori Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai rendszeres jelleggel végeznek sebesség-ellenôrzést Pilis belterületén a közlekedési
balesetek megelôzése érdekében.
Fontos, hogy hatékony bûnmegelôzésre
csak közösen vagyunk képesek. Kérem,
hogy Önök is tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává, illetve segítsék az idôs
állampolgárokat, és legyenek figyelemmel
a gyerekekre is!
Ha a rendôrség hatáskörébe tartozó
cselekményt észlelnek, kérem, hogy
hívják a „járôr mobilt” a 06-20/7710411
mobiltelefonszámon
vagy
munkaidôben a Pilisi Rendôrôrsöt
a 06-29/498-128-as, azon kívül
a Monori Rendôrkapitányságot a
06-29/410-726, illetve a 107-es,
112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Pilis Város körzeti megbízottjának,
Kiss Zoltán r. fôtörzsôrmesternek
az elérhetôsége 06-20/412-2490,
fogadóóráját minden hónap elsô csütörtökén 14.00-16.00 óra között tartja a rendôrôrs épületében.
KEREPESZKI FERENC R. ÔRNAGY 2
PILIS RENDÔRÔRS PARANCSNOKA

FEL HÍ VÁS

Új munkahely épült Pilisen

V

árjuk azoknak a fiataloknak az önként jelentkezését,
akik december 23-án, késô esti órákban megrongáltak, kitörtek több értékes gömb kôris és gömb akác díszfát és akác oszlopot a Rákóczi úton.
Akinek tudomása van az elkövetôk kilétérôl, kérjük, jelentkezzen a pilisi rendôrôrsön.

*

IS MÉT A RÉGI HE LYÉN
A RENDÔR ÔRS!

A

Schöck Hungária Kft. (Pilis külterület, 020/13. hrsz.) új gyártócsarnoka elkészült, melynek ünnepélyes átadására 2016.
december 6-án, 11:30-kor került sor. A polgármester asszony köszöntötte az ügyvezetô igazgatókat és a dolgozókat, akiknek a jelenlétében az ünnepélyes szalagátvágás is megtörtént. A jubiláló dolgozóknak az ünnepségen nyújtották át az okleveleket.

ájékoztatjuk a lakosságot, hogy a pilisi rendôrôrs épületének felújítása befejezôdött, így az ôrs munkatársai
az ideiglenes helyrôl visszaköltöztek a Luther téri épületbe.
Február 6-ától ismét a megszokott helyen és idôben fogadják az ügyfeleket.
SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

T
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PILIS MÚLTJA ÉS JELENE

A vásárokról
Pilisen évente négy országos vásárt tartottak:
január 5-én, április 5-én, július 5-én, október 5-én,
illetve az ezeket a napokat megelôzô vasárnapokon.

A

pilisi lakosok nagyra tartották a vásár érzelmi és lélektani hatásait. Az édesanyák a gyerekeik részére legtöbbször
a vásárban vették meg a ruhákat, cipôket. Lemérték egy pálcikával a lábbeli, a nadrág, a szoknya hosszát és szélességét: egy
szétszedett skatulára (dobozra) körülrajzolták a talp szélét,
spárgával megnézték csemetéik fejének körfogatát, így tudták
megvásárolni a gyerekek nélkül a ruhákat, cipôket.
A vásári napokon a kisgyermekek a nagyszülôkre maradtak.
A nagyobb gyerekek a szülô távollétében megetették és megitatták az összes állatot, ügyeltek a tûzre. Kiültek a kapuba, és
várták szüleiket. Leginkább arról beszélgettek, hogy mit adnak
el, mit hoznak a vásárból a szüleik. A vásárfia és a cukorka elengedhetetlennek számított. Attól nem volt szebb pillanat,
amikor a szülôk megérkeztek és mindent lepakoltak a szekérrôl a tornácra, gangra és a nagy asztalra. Ezután elkezdôdött
az ajándékok elosztása, ki milyen ruhát, cipôt kapott. S ha egykét számmal nagyobb volt is a cipô vagy a ruha, nem számí-

Idôs és ifjabb Csikós Károly. Irány a vásár.
tott! Azt mondták, hogy „majd belenô a gyerek”. A pilisi, az alberti és a monori vásáron a nagyobb gyerekek is részt vettek:
ha iskolai idôre esett a nagyvásár idôpontja, rendkívüli iskolai
szünetet kaptak. A vásár ünnepnapnak számított, de ez nem
jelentett pihenést, mert ilyenkor adták el állataikat a gazdák
és a családi nagybevásárlásokat is erre az alkalomra tervezték.

Vásár Pilisen
A pilisi vásárok vásártartási joga a Beleznay családé volt. Amikor Gubányi Mihály ceglédi birtokos 1882-ben megvásárolta a
birtok egy részét, az akkor még szeszgyárnak nevezett épülettel (ma malom) együtt megkapta a vásártartói jogot is. Késôbb
ezt a jogot átadta a község elöljáróságnak, ugyanis kötelezôvé
vált a passzus, vagyis a marhalevél, amit az elöljáróságon (községházán) lehetett kiváltani az állatok adásvételéhez. Az elsô
vásártér a községháza (ami fogadó volt) és a mai Malom utca
közötti területen volt. Késôbb itt épült fel a Kurilla, majd Rubos kocsma, amely az 50-es évekig üzemelt. Hatalmas, fedett
színt építettek a lovas kocsikkal közlekedô utazóknak. A piactéri iskola is beszálló (szállás lehetôség) volt, ezt még Beleznay Miklós építette 1870-ben. Itt állt meg a postakocsi és a
gazdagabb utazóközönség is itt pihent meg. Mellette a Hackel
család kovácsmûhelye mûködött.
Az országos állat- és kirakodóvásár a késôbbiek folyamán
már ritka látványosságot, szórakozást jelentett. Az emberek a
Laci konyhánál ették a sült kolbászt, hurkát és a húst, valamint
hangos ivászatokat tartottak. A vásár idôpontját kidobolták a
kisbírók. Az utolsó két kisbíró családnevét is megôrizte az emlékezet: Malik és Szenyán. A sok ismeretlen ember között volt
tolvaj, csaló. Ezért a gyerekek az utcán nem tartózkodhattak
egyedül, és a vásári sokadalomban is csak szülôi kísérettel
vehettek részt. A vásárban óriási hangzavar uralkodott, az árusok furcsa hanglejtéssel és kiejtéssel kínálták áruikat. A gyerekek a törökmézet, a játékot és a zsákbamacskát keresték
leginkább.
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Tájékoztató az adóbevételek 2016. évi alakulásáról
Visszatekintés (a 2016. december 31-i adatok):
Tavaly a magánszemélyeknek kivetett kommunális adó összege
84 977 339 forint volt. Ebbôl befolyt 69 666 461, a hátralék öszszege 15 310 878 forint. Látható, hogy a teljes befizetés a kivetés
arányában 81,98%.
Építményadóból a teljes kivetés összege 12 929 170 forint volt,
a hátralék összege 1 466 814 forint. Ebben az adónemben a
hátralék a teljes kivetési összeg 11,34%-a.
A zártkerti és a belterületi ingatlanok tulajdonosainál a fizetési
morál belterületen 94%, míg a zártkerti ingatlanok esetében 31%
volt. A fizetési morál a két tulajdontípus között jelentôs eltérést
mutat.

2016-ban a magánszemélyekre kivetett kommunális adó összege
közel hétszázezer forinttal csökkent, mivel a zártkertben az adótárgyak száma is csökkent (megsemmisülés, bontás vagy lakhatásra
alkalmatlanná válás miatt), belterületen pedig telekösszevonás
miatt tapasztalhattunk változást. Ennek ellenére a bevétel ebben
az adónemben közel tizenegymillió forinttal növekedett az elôzô
évhez képest. Ennek az a magyarázata, hogy az ingatlan-eladások
száma növekedett. Az új tulajdonost csak akkor vették nyilvántartásba, ha az ingatlan összes adótartozását kiegyenlítették,

A Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2017.
évi fordulójának eredményei

P

ilis Város Önkormányzatának Oktatási és Sport
Bizottsága a tavaly december 8-án megtartott
ülésén döntött a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2017. évi fordulójára benyújtott pályázatokról. Az önkormányzathoz
négy diák nyújtotta be határidôig, 2016. november
15-éig, a szükséges mellékletekkel együtt, a pályázatát. A jelentkezôk Bursa A típusú pályázatot nyújtottak be, Bursa B típusú pályázat nem érkezett.

Fontos megjegyezni, hogy – jogszabály alapján – mindig a korábbi adótartozást számoljuk el. Ha valaki a 2016. évi második
féléves adóját nem fizette meg, de 2017 elsô félévében megfizette az éves adó felét, akkor ezzel nem a 2017. évi adóját,
hanem a hátralékként kimutatott 2016. évi második féléves adót
fizette meg.
A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel kivétel nélkül minden
kérelmezônek biztosítottuk az adó több részletben való megfizetésének a lehetôségét, biztosítva ezzel, hogy hátraléka
csökkenjen, s az adózói magatartása javuljon.
Építményadó:

Magánszemélyek kommunális adója:

Kétszázezer
forint támogatás
négy diáknak

ugyanis az adásvételi szerzôdés melléklete volt a nullás adóigazolás. A jelenlegi tartozás 16 500 000 forint.

2016-ban a kivetés összege kétmillió forinttal növekedett.
Iparûzési adó:
Az elôzô év adatához képest kilencmillió forinttal növekedett a
bevétel, annak ellenére, hogy a vállalkozók száma jelentôsen
csökkent. Tapasztaljuk, hogy egyre több a felszámolás alatt álló
vállalkozás, illetve amelyek bírósági döntés értelmében megszûntek. E vállalkozások meg nem fizetett adója továbbra is a hátralék
összegét növelik.

Pilisi LK megyei I o. FELNÔTT csapat mérkôzései
2016/2017-es TAVASZI szezon
Dátum

Kezdés

Hazai

– Vendég

február 25.

14:00

március 5.

14:00

Maglódi TC – Pilisi LK-Legenda

március 12.

14:30

FC Dabas II. – Pilisi LK-Legenda

március 19.

15:00

Viadukt SE-Biatorbágy – Pilisi LK-Legenda

március 26.

15:00

április 2.

15:30

április 9.

15:30

április 15.

16:00

április 23.

16:00

április 30.

16:30

Pilisi LK-Legenda – Taksony SE

Pilisi LK-Legenda – Vecsési FC
Gödöllôi SK – Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK-Legenda – Tápiószecsô FC
Halásztelek FC – Pilisi LK-Legenda
Pilisi LK-Legenda – Nagykáta SE
Százhalombattai LK – Pilisi LK-Legenda

Pilisi LK megyei III o. FELNÔTT csapat mérkôzései
2016/2017-es TAVASZI szezon
Dátum

Kezdés

Hazai –

Vendég

február 19.

13:00

Tatárszentgyörgy –

Pilisi LK II.

Az oktatási és sport bizottság a pályázóknak személyenként egységesen havi ötezer forintos támogatást ítélt meg, amelyet tíz hónapig, két tanulmányi
félévig folyósítanak.

március 4.

14:00

Pilisi LK II. –

Kakucs KSE

március 12.

14:30

Inárcs VSE –

Pilisi LK II.

március 19.

15:00

Pilisi LK II. –

Kid FC-Abony

március 25.

15:00

Pilisi LK II. –

Ceglédberceli KSE

A Bursa Hungarica-ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójában összesen kétszázezer forintot osztottak szét.

április 1.

15:30

Nagykôrösi Kinizsi FC II. –

április 8.

15:30

Pilisi LK II. –

Dabas-Gyón FC II.

április 16.

16:00

Pilisi LK II. –

Monorierdô KSK

április 22.

16:00

Pilisi LK II. –

Albertirsa SE

április 30.

16:30

Pilisi LK II. –

Vasadi RSC

SÁRÁNNÉ KEREPESZKI KATALIN 2
bizottsági elnök

Pilisi LK II.

Pilisi Piac 2017
A PIAC idén is várja kedves
régi és új vásárlóit a megszokott
napokon és idôben, kedden és
csütörtökön 6:00 és 12:30 óra között.

GYÁLI KONTAKTLENCSE GYÁRBA BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT,
GÉPKEZELÔKET, CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK!

Ingyenes dolgozói buszjárat!
Bejelentett hosszú távú lehetôség, tiszta munkakörnyezet
Bruttó 810-900 Ft órabér + mûszakpótlék
+ 15.000 Erzsébet utalvány

A BOLHAPIAC vasárnapokon várja
az érdeklôdôket 6:00 és 13:00 óra között.
Ezúton is kérjük a kedves vásárlókat,
hogy a Gólyahír utca felôli
parkolót használják!

Kiszámítható, három mûszakos munkarend, 6+2-es beosztásban!

Jelentkezzen a: 06-30-338-2005 telefonszámon

Építôipari kivitelezô cég keres
azonnali kezdéssel
monori munkahelyre

kômûvest.
Érd.: 06 (30) 431-5858
Albertirsai hûtôházba, azonnali munkakezdéssel targoncavezetôt, hûtôraktárost, komissiózót felveszünk.

ÉRDEKLÔDNI: 06-53/570-147
Albertirsai hûtôházba középfokú végzettséggel rendelkezô hûtôraktár vezetôt felveszünk.

ÉRDEKLÔDNI: 06-53/570-147

