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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton

Egy nagyon kellemetlen dologra szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét! A környék
településein és sajnos, itt Pilisen is előfordultak úgynevezett „trükkös csalók”. Általában
idősebb embereket szemelnek ki maguknak. Leggyakrabban mérőóra leolvasónak,
villanyszámla ellenőrnek, gázóra ellenőrnek adják ki magukat. Sokszor azt mondják, hogy
pénzt hoztak vissza, de csak nagy címlet van, tessék visszaadni belőle. Az EDF DÉMÁSZ és a
TIGÁZ Zrt. szolgáltatók tájékoztatása szerint munkatársaik semmilyen körülmények között
nem jogosultak készpénz átadására vagy átvételére. Az óraleolvasók egyedi sorszámozású, a
szolgáltató emblémáját tartalmazó arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, amely a személyi
igazolványukkal együtt érvényes. Azt kérés nélkül az ügyfelek részére bemutatják és nem

végeznek készpénzes díjbeszedést vagy kifizetést. Amennyiben az illető nem igazolja magát kellőképpen,
semmiképpen sem engedjék be az ingatlan területére és azonnal hívják a szolgáltatót vagy a rendőr mobilon a járőr
autót: 20/771-04-11, illetve a Monori Rendőrkapitányság központi számát: 29/410-367. Kérem, közösen figyeljünk
egymásra, hiszen ha figyelünk környezetünkre, akkor a gyanús autók, illetve személyek megfigyelésével komolyan
segíthetünk a rendőrség munkájában.
Lassan itt a nyár és elkezdődtek városunkban a különböző karbantartási és felújítási munkák. Aki a napokban járt a
Kossuth Lajos utca Malommal szembeni oldalán, láthatta, hogy folyamatban van a járdaépítés. Itt a Malom utcától
a vízelvezető árokig tartó szakaszon készül az új járda. Ezt követően a Rákóczi út keleti oldalán is elkezdjük a járda
építését, majd utána az Erdei Ferenc utcáról a Piac mellett a Bölcsődéig is építünk járdát, így a Bölcsőde
gyalogosan és kerékpárral is jobban és biztonságosabban megközelíthető lesz.
Elkészült a Dózsa György út 33. szám alatti Zeneiskola Szolfézs-termének a felújítása is, amely a Szülők, pilisi
vállalkozók és Pilis Város Önkormányzata összefogásának eredménye. A Szabadság téri Iskolában új kerítést
építünk, az Emeletes Iskolában a mellékhelyiségek elé pedig tetőt. A Széchenyi utcai Iskola emeletes épületének
sarka megsüllyedt. Szakértői vizsgálatok után első lépésként az alap megerősítése történik meg, majd a süllyedést
okozó csatornarész javítása is.
A tavasz folyamán a Kávai úton és a Rákóczi úton lévő öreg és beteg fák helyére is újakat ültettünk, valamint a Város
főutcája sok szép új növénnyel és virággal gazdagodott. A Kávai útnak az Óvodától a lámpáig tartó szakasza
valamint a Rákóczi út lámpától a Vasútállomásig tartó szakasza a város legforgalmasabb útvonala. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy terveket készíttet ennek a szakasznak az átépítéséről. Ez alapján egy városi jellegű, zárt
rendszerű csapadékelvezetéssel, kerékpárúttal ellátott, modern városi főutcát szeretnénk megvalósítani.
Egy másik fejlesztési elképzelés tervezése is elindult. Komoly gondot okoz az Emeletes Iskolának, hogy a felső

tagozatos gyerekeknek nincs külön tornaterme. Szintén évek óta meglévő igény Pilisen egy olyan „közösségi tér”

vagy „csarnok” építése, amely különböző kulturális és sport rendezvények megrendezésére is alkalmas. Ezeket a
jogos igényeket szeretnénk most egy épületben megvalósítani és ennek tervezését határozta el a Képviselő-testület.
Ez az új „Kulturális, Közösségi és Sport” létesítmény a jelenlegi Piac mögött, a már régóta nem használt
„állatvásár” területén lesz. Egyelőre ezeknek a fejlesztéseknek a terveit készíttetjük el, így készülve a kiírásra
kerülő pályázatokra.
Itt szeretnék gratulálni a Pilisi Labdarúgó Klubnak a 2013-2014-es bajnoki évben elért nagyszerű eredményéhez.
Ötven év után újból döntőt játszott Pilis Csapata a Magyar Amatőr Kupában. Megtisztelő volt látni a Pilisi
Csapatot a Puskás Stadion zöld gyepén a döntőben és felemelő érzés volt nyertes csapatként és kupagyőztesként
tapsolni nekik. Június 7-én a Dózsa György úti pályán is nagyszerű eredménynek örülhetett a pilisi szurkolótábor.
Csapatunk Pest Megye másodosztály bajnokságában aranyérmes lett és így felkerült az első osztályba. Gratulálok
a játékosoknak, a Klub vezetőinek és segítőinek, valamint a pilisi szurkolóknak ezekhez a nagyszerű

eredményekhez.

„Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az
életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit

kimutathatok, vagy akad olyan jó
cselekedet, amivel megkönnyíthetem

bármely embertársam életét, most kell
megtennem, nem késlekedhetem vagy

feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé
nem fogok erre járni.”

William Penn

Egy napon a ti gyerekeitek és unokáitok
épp azt teszik majd, amit mi: néhány száz
mérfölddel nyugatabbra költöznek, hogy

elmeneküljenek, és olyan világot
találjanak, amit még nem rontott meg a
mohóság... De mi lesz, ha elfogy a tér, és

már nem mehetnek tovább?

Wass Albert



3. oldalXX. évf. 3. sz. Hírnök

A „Pilis Városért” Közalapítvány nevében, törvényi kötelezett-
ségünknek eleget téve – melyet a közhasznú szervezetekről szóló,
többször módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. § (1) bekezdése ír
elő – az alábbiakban tesszük meg, a Közalapítvány 2013. évi
működésével összefüggő közhasznúsági jelentésünket:

I. A Közalapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló írásbeli
beszámolója szerint, 2013. január 01-jén 2241 e Ft állt a
Közalapítvány rendelkezésére.
- a Közalapítvány céljaihoz kapcsolódó támogatás a tárgyévben
nem érkezett

- a Közalapítvány számláján jóváírt kamat összege: 1 eFt

2013. évi bevételek összesen: 1 eFt

II. A Közalapítvány pénzeszközeiből 2013. évben az alábbi
kiadások teljesítésére került sor a beszámolási időszakban:
1.) A célzott támogatások átadása 1400 e Ft értékben

megtörtént.
2.) Az OTP Bank Nyrt – 2013. évben, számlavezetésért és a

posta költségek fedezése céljából, - 20 e Ft összeget emelt le a
Közalapítvány bankszámlájáról.

AKözalapítvány 2013. évi összes, teljesített kiadása 1420 e Ft-ot
tett ki.
2013. december 31-én a Közalapítvány rendelkezésére álló
pénzeszköze: 822 e Ft.

III. Ezúton tájékoztatom az Alapítót, a Közalapítvány
Kuratóriumát, valamint a Közalapítvány Ellenőrző Bizottságát,
hogy a „Pilis Városért” Közalapítvány 2013. évben cél szerinti
juttatást nem nyújtott senkinek.
A Közalapítvány tisztségviselői, könyvelője és segítő munkatársai
évek óta önkéntesen, térítés nélkül végzik munkájukat.

IV. szakmai, írásbeli beszámoló
A Közalapítvány kuratóriumának döntései alapján befogadott
támogatási összegeket a támogatók által megjelölt célok - melyek
egyben az alapítvány okiratba foglalt céljai is - megvalósítására
2013. évben 1400 e Ft értékben átadta, a következő pénzügyi évben
2014. évben a fennmaradó 400 e Ft-ot a megjelölt támogatási
célokra fordítja.

A Közalapítvány célja közé tartozott 2013. évben, továbbra is a
jelenlegi játszóterek, sportcélú felületek karbantartása, különösen a
Vatyai úti sportpark területén meglévő játszóeszközök évenkénti
állagmegóvása, karbantartása, továbbá a településen élő lakosság
egészséges életmódra nevelése és egyúttal – összefogva a települési
önkormányzattal, a településen működő, jelentősebb civil,
társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel – a város arculatának
szebbé tétele, a városias fejlődés feltételeinek előbbre vitele, ehhez
kapcsolódóan a település közbiztonsági helyzete javítását szolgáló
működési feltételrendszerének javításan érdekében.

A „Pilis Városért” Közalapítvány
2013. évi közhasznúsági jelentése

Simó Gáborné, a Kuratórium elnöke

§
Jegyzőkönyvi kivonat
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április
24. napján megtartott nyilvános és rendes ülésének
jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, elfogadta az alábbi határozatot:

85/2014. (IV. 24.) sz. önkormányzati határozat
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy 2014. május 1. napjától 2014. október 31. napjáig a
csatornarákötési díj vonatkozásában részletfizetési kedvez-
ményt biztosít azon pilisi ingatlannal rendelkező lakosok
részére, akik 2014. április 30. napjáig nem teljesítették a
szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást.
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtásához
szükséges szerződéseket készítse el és írja alá az alábbiak
szerint:

a.) a szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő díj:
az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzés teljes
költsége,

b.) maximum 2 éves időszak alatti teljesítés a csatorna-
rákötési díj vonatkozásában.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./
pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Szabó Márton polgármester
Határidő: azonnal, a talajterhelési díjról szóló 24/2009.
(VIII. 05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
14/2014. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet hatály-
balépését követően alkalmazható.

Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy

2014. július 21. napjától –
2014. július 25. napjáig

a Polgármesteri Hivatalban

IGAZGATÁSI SZÜNET lesz.
Ebben az időszakban a

Hivatal zárva lesz,
kizárólag halotti anyakönyvi

ügyekben tart ügyeletet !

Az igazgatási szünet utáni első
ügyfélfogadási nap:

2014. június 28. (hétfő),
ügyfélfogadás

ezen a napon: 13-18 óráig.

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni,

vess magot. Ha egy évtizeddel

számolsz, ültess fát! Ha terved egy

életre szól, embert nevelj!”

kínai közmondás
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Tisztelt Pilisi Lakosok!

A termőföld legelterjedtebb hasznosítása formája a
haszonbérlet. Ennek során a földterület tulajdonosa
(haszonbérbe adó) haszonbérleti szerződést köt a föld
művelőjével (haszonbérlő), mely alapján a haszonbérlő
jogosult a föld használatára és hasznainak szedésére, ennek
fejében pedig haszonbért fizet. A bérleti díj megfizetése
jellemzően évente történik, tehát a tulajdonos évi rendszeres
jövedelemhez jut ezáltal, amely akár adómentes is lehet.
Hogy pontosan milyen feltételei vannak az adómentességnek,
illetve milyen adókötelezettségekkel jár, ha ezek nem
teljesülnek, az alábbiakban ismertetjük.

A jövedelemadó szempontjából termőföld haszonbérbeadása
alatt a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszon-
élvezője által egy vagy több évre, írásban kötött meg-
állapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági,
illetve halászati hasznosításra történő földterület-bérbeadást
értjük.

Megállapítható, hogy a haszonbérleti díj megfizetésének,
valamint a megfizetett bérleti díj felhasználásának módja
többféle lehet, mely nagyban befolyásolja az adókötelezett-
séget.

1. Pénzben történő haszonbérleti díj fizetés
Az egyik lehetséges eset, ha a bérlő a haszonbérleti díjat
pénzben fizeti meg. Ebben az esetben akkor adómentes a
bérleti díj, ha haszonbérbe adás alapjául szolgáló
haszonbérleti szerződés határozott időre szól és eléri az 5
évet.
Adóköteles viszont a pénzben megfizetett bérleti díj, ha nem
áll fent az adómentesség feltétele, tehát a szerződés
időtartama nem éri el az 5 évet vagy nem határozott idejű.

Adóköteles bérleti díj esetén két lehetőség állhat fent:
az egyik, ha a bérbevevő kifizetőnek minősül (azaz egyéni
vállalkozó vagy gazdasági társaság). Ekkor az adót a kifizető
levonja a bérleti díjból, bevallja és megfizeti azt.

a másik eset, amikor a bérbevevő nem kifizető (tehát
őstermelő vagy magánszemély) vagy terményben megszerzett
bevételről van szó.

Ekkor a 16 százalékos adót a bérbeadónak kell bevallania
és megfizetnie a föld fekvése szerint illetékes önkormány-
zati adóhatóságnak.
A megfizetés a jövedelem megszerzésének negyedévét
követő hó 12. napjáig esedékes. A bevallást a jövedelem
megszerzését követő év március 20. napjáig kell megtenni.

2. Terményben történő haszonbérleti díj fizetés
Más esetben haszonbérleti díjként terményt (pl. búzát) kap a
bérbeadó. Ha ezt saját maga használja fel, tehát nem adja el,
akkor ugyanazok az adózási szabályok vonatkoznak rá, mint
a pénzben megfizetett haszonbérleti díjra. Adókötelezettség
esetén bevételnek a termény szerzési időpontra megállapított
szokásos piaci értéke minősül. Szerzési érték igazolására
elfogadható a bérbevevő azon igazolása, amelyet a bérleti díj
terményben történő teljesítéséről kiadott.

Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a kapott terményt
a bérbeadó értékesíti. Ekkor már az ingó értékesítés szabályai

vonatkoznak rá. Ebben az esetben a jövedelem meg-
határozása úgy történik, hogy az eladási árból levonjuk a
termény szokásos piaci értékét (melyet a bérlő az
igazolásában feltüntetett) és a megszerzéssel összefüggő
egyéb kiadással, átruházással kapcsolatos költségeket. Ha az
így megállapított jövedelem nem haladja meg a 200 000 Ft-ot,
akkor az adómentes, bevallási kötelezettsége sincs. Viszont,
ha meghaladja ezt az összeget, akkor ezt a jövedelmet 16%-os
személyi jövedelemadó terheli. (Azonban az adó összegéből
32.000 Ft-ot, tehát a 200 000 Ft-ra eső részt nem kell
megfizetni!) A 16%-os adót az állami adóhatóság felé kell a
személyi jövedelemadó bevallásban bevallani és megfizetni,
magánszemélyek esetén május 20-ig.

Terményben történő kifizetés esetén gyakran előfordul, hogy
a kifizető a szerződés szerinti terménynél kevesebbet ad ki,
arra hivatkozva, hogy az átadott termény után általános
forgalmi adót kell fizetnie. Azaz megpróbálja a bérbeadóra
hárítani adóterheit. Azonban áfa fizetési kötelezettsége ez
esetben kizárólag a bérlőnek van!

Mindezek alapján a megfelelő szerződés megkötésével
biztosítható az adómentesség, akár pénzben, akár terményben
történik a bérleti díj megfizetése.

Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés
5 éven belül megszűnik a korábban meg nem fizetett adót
késedelmi pótlékkal növelt összegben meg kell fizetni.
Természetesen a szerződő feleken kívül álló okok, valamint a
haszonbérleti szerződés azonnali hatállyal történő fel-
mondása ez alól kivételt képez (ilyen például egy vis maior
eset).

Ezek tehát a termőföld bérbeadás adózására vonatkozó
legfontosabb tudnivalók és határidők. Látható, hogy mind a
tulajdonosnak, mint a bérlőnek érdeke a megfelelő
haszonbérleti szerződés megkötése, amivel akár az adó-
mentesség is biztosítható. Azonban érdemes tisztában lenni a
kapcsolódó adózási szabályokkal, hogy minden esetben a
jogszabályoknak megfelelőn tudjon cselekedni.

HASZONBÉRLET TÁJÉKOZTATÓ
bevallási kötelezettségről

dr. Magyar János György, aljegyző

Számítógép Álom 2014
számítógépet kapnak rászoruló családok gyermekei

A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és
esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén
2014-ben is ötven rászoruló családban élő, 10-14 év közötti
gyerek kap komplett (használt, de még jó állapotú)
számítógépet. A támogatásra jelentkezhet minden olyan
10-14 év közötti gyermek (tanára által), akinek 2 vagy több
kiskorú testvére van, tanulmányi átlaga a 4-est eléri,
otthonában nincs használható számítógép.
A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével
lehet is pályázni!

A jelentkezések beküldési címe: MÁTRIX Közhasznú
Alapítvány "Számítógép Álom 2014.", 6701 Szeged, PF:
929.

A támogatói programra a
jelentkezési határidő: 2014. július 4.

További információk: 06-20/620-5210, melyen minden
hétköznap 9-11 óra között kérhető a programról információ.
E-mail cím: matrix@zug.hu.
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A történészek szerint száz évvel
ezelőtt, 1914. július 28-án kezdődött
az első világháború. Errő l az
eseményről nagyon sok mindent
hallhattunk eddig, de a háborút
kiváltó okokat, sokszor akarva vagy
akaratlanul elferdítve, szinte csak a
győztesek szemszögéből mutatták
be. Ebben a rövid cikkben szeretnék
néhány olyan tényt az olvasó elé
tárni, amelyek ismeretében talán
másképpen látják a történelem e
tragikus szakaszát és a háborút lezáró
Trianoni békediktátumot.
Legtöbbször a háború kiváltó okának
az 1914. június 28-án Szarajevóban
elkövetett merényletet tekintik. Tény,
hogy ez után indultak el azok az
események amelyeket „első világ-
háború” néven ismerünk. A háborút
lezáró fegyverszüneti dokumentum-
okban, majd később a Trianoni
diktátumban a győztes nagyhatalmak
Magyarországot, mint - véleményük
szerint -, a háborút kirobbantó
országot büntették a legjobban.
Nézzünk vissza a történelembe és
néhány esemény felidézésével vizs-
gáljuk meg, hogy tényleg Magyar-
ország, vagy az Osztrák-Magyar
Monarchia a felelős-e.
A XIX. század második felében
jelentősen megváltozott Európa
térképe és az országok közötti
hatalmi viszony. 1861-ben az Itáliai
Államok egyesülésével létrejött az
egységes Olaszország és 1871-ben a
franciák legyőzése után Bismarck
sikerre vitte a harminckilenc német
királyság, fejedelemség és város-
állam egyesítését, létrehozva a
Német császárságot. Lotaringia az
1871-es frankfurti békében Elzás-
szal együtt a Német Császársághoz
került. Ezt Franciaország nem tudta
megbocsátani és szövetségest
keresett. Oroszország a Balkánon
kívánt terjeszkedni, 1878 március-
ában Törökországgal békét kötött,
mert Konstantinápolyt nem tudta
elfoglalni az angol hadihajók meg-
jelenése, valamint az Osztrák-
Magyar diplomácia hathatós fel-
lépése miatt. Így Oroszország a
Balkánon szembe került az Osztrák-

Magyar monarchiával, valamint a
vele szövetséges Németországgal is.
A franciák és az oroszok közeledése
1888-ban kezdődött, amely 1892-ben
a francia-orosz szövetség létre-
hozását eredményezte. Németország
így két nagyhatalom közé szorult. A
XIX. század végén Anglia szövet-
séget ajánlott Németország részére
az orosz és francia közeledés ellen-
súlyozására. Az 1899-ben kezdődött
dél-afrikai válságban azonban
Vilmos császár a búrokat támogatta
az angolokkal szemben. „Anglia
elszigetelve, elhagyatva és megaláz-
va, biztonságában fenyegetve érezte
magát. Vele szemben egy új tengeri
és világhatalom alakult, mely az ő
szövetségére nem látszott reflek-
tálni.” (A világháború története,
Franklin-Társulat, 19. o.). Anglia
más szövetségest keresett.
A Panama-csatornát az USA-nak
engedte át, ezért egy rendkívül fontos
ígéretet kapott, amely szerint Nagy-
Britanniát háború esetén az Egyesült
Államok segíteni fogja. Ebből is
látszik, hogy az Egyesült Államok
egyáltalán nem volt semleges még a
háború elején sem.
Oroszország a távol keleten súlyos
vereséget szenvedett Japántól, ezt
követően csapatait onnan vissza-
vonva szinte teljes haderejét Német-
ország és Ausztria-Magyarország
határára helyezte át. A feszültség
egyre nőtt.
1904. április 8-án Anglia és Francia-
ország szövetségre lép (entente
cordiale), amely alapján Egyiptom
Angliáé, Marokkó - az 1880-as
Madridi szerződést felrúgva - Franci-
aországé lett volna. Ezt a kétoldalú
megállapodást Német-ország nem
ismerte el és kiállt Marokkó függ-
etlensége mellett. Erre Delcasse
francia külügyminiszter a kabinet
ülésén hadüzenetet javasolt Német-
ország ellen (1905. június 6-án), amit
akkor még nem fogadtak el.
1908-ban az angol-francia szövet-
séghez csatlakozott Oroszország
(Triple Entente). Ekkor, a balkáni
rendezéskor Ausztria-Magyar-
országnak ígért Boszniát ténylegesen
annektálta a császárság. Erre Orosz-
ország mozgósított és a Boszniát

magának követelő Szerbia oldalán
kész volt Ausztria-Magyarországot
megtámadni. A háborút akkor
Németország hathatós fellépése,
valamint a franciák és az angolok
idegenkedése akadályozta meg. A
balkánon azonban több háború is
kitört, amelyek a Balkáni Szövetség
létrejöttével Oroszország törekvéseit
segítették, ugyanakkor nagyon
előnytelen helyzetbe hozták az
Osztrák-Magyar Monarchiát és
Németországot is.
Az eddig leírtakból is látható, hogy a
XX. század elején a világban és
Európában is sok háború volt, amely-
ek szint bármelyike kezdete lehetett

volna egy nagyobb háborúnak. A
nagyhatalmak igyekeztek érdekeik-
nek megfelelően alakítani a világot.
Ebben Magyarországnak szinte
semmilyen szerepe nem volt, annál is
inkább, mert nem volt független
állam, hiszen az Osztrák-Magyar
monarchia részeként a külügyek és a
hadügyek Bécsben dőltek el.
Természetesen egy ilyen rövid írás
nem alkalmas minden összefüggés
vizsgálatára, de arra talán igen, hogy
az antanthoz tartozó nagyhatalmak,
de különösen Oroszország már rég
készültek a háborúra és csak az ürügy
hiányzott. A szarajevói merénylet
nem az oka, inkább a következménye
volt a háborús készülődésnek.

Száz éve történt

Sz.M.
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Iskolánk május 31-én tartotta a már hagyománnyá vált
Gubányi Gálát, melyet idén jótékonysági rendezvényként
hirdettünk meg.
Célunk telephelyeink technikai fejlesztése, korszerűsítése. A
belépők helyett felajánlott adományokból és a büfék
bevételéből 245 900 Ft jött össze. Ezúton is köszönjük a
felajánlásokat és a szülők által készített süteményeket,

amelyeket a
büfékben
árusítottunk.
(Osztályonként két-
három tálca
süteményt kaptunk,
amelyek nagy
segítséget jelentettek
a változatos kínálat
kialakításában.)
Egy iskolai gála fő
célkitűzése az iskola
kulturális értékeinek

bemutatása, közvetítése. Idén is szerettünk volna ízelítőt adni
azokból a szellemi és tárgyi kincseinkből, melyekkel
rendelkezünk.
A táncos - zenés produkciók mellett felléptek vers- és
prózamondóink, énekeseink és a Pilisi Zeneiskola
növendékei. (Köszönjük a Pilisi Zeneiskola vezetőinek -
Solymosi Sebestyénnek és Hacheleva Ludmillának -
segítségét a gála repertoárjának összeállításában.)
A két felvonásos előadás végig telt ház előtt zajlott. A
fegyelmezett nézőközönség figyelmét műsorunk elejétől a
végéig lekötötte. A visszajelzések alapján a közönség
színvonalasnak tartotta a látottakat. A fellépők részéről a
produkciókat hosszas gyakorlás és megmérettetések előzték
meg. Így nagy izgalommal várták a fellépést. A gálán való
szereplést kiváltságnak érzik a gyerekek, mivel itt "ország-
világ" előtt bemutathatják tehetségüket. Ezért felelős-
ségünknek tartjuk - és a jövőben is erre fogunk törekedni -,
hogy a Gubányi Gálán minden kategóriában a lehető
legszínvonalasabb produkciókat prezentáljuk. Ez értéket
jelent fellépőnek, nézőnek és kulturális értéket a városnak.
Az előadásnak a Szabadság téri telephely adott otthont, ahol
az év során - a szülői munkaközösségnek köszönhetően -
megújult folyosókon, a gyermekek kézimunkáiból készült
kiállítás adta a gála képzőművészeti hátterét.
Ennek a kiállításnak egyik gyöngyszeme az Olasz - Magyar
Baráti Kör pályázatára beérkezett pályaművekből készült
tabló volt. Az érdeklődők megtekinthették olasz testvér-
városunk - Piazza al Serchio - iskolás gyermekeinek rajzait
városukról és ennek tükrében készült alkotásokat Pilisről,
melyeket a mi iskolásaink rajzoltak, festettek.
A pályázat résztvevői a gála végén emlékérmet kaptak, a
díjazottak pedig értékes ajándékokat vehettek át Oroszné
Fehér Edittől, az OMBK képviselőjétől. (A pályázati díjakat
pilisi vállalkozók felajánlásainak köszönhetjük. Játéksziget
Hobby Bolt, GajdánéAnita, Csikós könyvesbolt).
Az idei rendezvényünk igazolta, hogy Gubányi Károly
nevével fémjelzett iskolai gála méltó helyet tölt be a város
kulturális eseményeinek sorában, teret biztosítva Pilis
polgárainak a közös, színvonalas szórakozáshoz.

Gubányi Károly Általános Iskola hírei

Vezetőség

Május 5-9-ig nyílt napok keretében ismerkedhettek meg az
érdeklődő szülők mindennapi életünkkel.
A Madarak és Fák napjára (május 10.) többféle módon
hívtuk fel a gyermekek figyelmét: óriásplakát készítés,
növény-ültetés, barkácsolás, kézműves foglalkozások, stb.
A jó idő beköszöntével családos csoportkirándulásokat
szerveztek óvodapedagógusaink.
A csoportok ellátogattak a jászberényi Állatkertbe, az
abonyi Vadasparkba, a szolnoki Repülő Múzeumba;
Nőtincsre az Élményparkba, a Fővárosi Állatkertbe, a
budakeszi Vadasparkba, a budapesti Minicity Játszóházba,
valamint dunai hajókiránduláson vettek részt.
Az óvodai beiratkozás a 2014/2015. nevelési évre május 05-
09. időszakban megtörtént.
Elsősorban azoknak a gyermekeknek a jelentkezését vártuk,
akik 2014. augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket,
illetve a 2014/2015. nevelési év során töltik be a 3.
életévüket.
Május hónapban voltak a könyvtárlátogatások, valamint a
csoportfényképezések.
2014. május 24-én, a pilisi piactéren került megrendezésre a
Városi Gyermeknap, melyen az óvoda dolgozói is aktívan
részt vettek.
Játékország Óvodában 2014. május 30-án délután gyermek-
napi programokkal vártuk a szülőket és a gyerekeket: zenés,
táncos gyerekműsor, légvár, arcfestés, népi játékok,
kézműves és mozgásos foglalkozások, zsákbamacska.
2014. június 6-án délután búcsúztak el nagycsoportosaink
az óvodától, június 7-én tartottuk a csoportokban az évzárót,
amelyen az év közben tanult verseket, meséket, dalokat,
körjátékokat adták elő a gyermekek.

Ovis hírek

Nagyné Sztyehlik Anna, óvodapedagógus

Intézményünk tervezett nyári takarítási
szünete:

Hétszínvilág Székhely óvoda:
2014. június 30. - 2014. július 25.

Nyitás: 2014. július 28.
Meserét Tagóvoda:

2014. július 14. - 2014. augusztus 08.
Nyitás 2014. augusztus 11.
Gesztenyéskert Tagóvoda:

2014. július 14. - 2014. augusztus 08.
Nyitás 2014. augusztus 11.

2014. július 14-től 2014. július 25-ig
mindhárom óvoda zárva tart.

A nyári zárva tartás ideje alatt a szülő kérheti a
város másik, nyitva tartó óvodájában
gyermeke ellátását, két hét időtartamra.
A nyári hónapokra kívánunk mindenkinek
élményekben gazdag, tartalmas pihenést, a
szeptemberben kezdődő új nevelési évben
pedig várunk szeretettel minden régi és új
óvodást.
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Április közepétől az intézmény életében változás történt, az
intézmény vezetője Pogány György felmentési idejét tölti
és október 1-jétől nyugdíjba vonul. Pogány György 2006.
szeptember 1-je óta dolgozott a könyvtár, majd az
intézmény összevonása után a könyvtár és közösségi ház
vezetőjeként. Rendezvényei, előadásai mindig nagy
élményt jelentettek a pilisi lakosok és természetesen a
könyvtár olvasói számára is. Köszönjük ezt a színvonalas
munkát és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Májusban több óvodás csoport látogatott el a könyvtárba.A
gyerekek kedvükre válogathattak a szebbnél szebb
mesekönyvek között. A részletes könyvtári ismertető után
diavetítéssel kedveskedtünk a gyerekeknek, amit nagyon
élveztek.
Június 4-én megemlékezést tartottunk a Trianoni
emlékműnél. A megemlékezésen beszédet mondott Szabó
Márton Polgármester úr, a műsort a Pilisi Zenész Egyesület
készítette, Solymosi Sebestyén vezetésével. A verseket
Ubrankovics Vera és Csordás Daniella szavalta.
Június 6-án Pedagógus Napot tartottunk a Polgármesteri
Hivatal dísztermében, amelynek keretében átadták a kiváló
pedagógusnak járó díjakat. Idén a „Pilis Város Kiváló
Pedagógusa” kitüntető címet Feketéné Simon Mária kapta,
az „Ezüst toll – díjat” pedig Hanákné Reis Marianna. A
pedagógusokat köszöntötte Pintér Erzsébet, a műsorban
felléptek a Pilisi Zeneiskola növendékei és tanárai,
Hacheleva Ludmilla vezetésével. Gratulálunk a díjakhoz!
Köszönjük Ludmillának a felkészítést és a sok segítséget!
Petróczy Ilona pilisi költőnő versei megjelentek a Szó-
kincs 2014 című antológiában, ebből az alkalomból író-
olvasó találkozót szervezünk 2014. június 27-én 18 órakor
a könyvtár olvasótermében, ahol megismerkedhetnek Ilona
életével és verseivel. Mindenkit sok szeretettel várunk!
Augusztus 3-án 19 órakor mindenkit szeretettel várunk a
Beleznay-Nyáry Kastély udvarára a Nyári-Nyáry Muzsika
következő koncertjére. A rendezvényen fellép a Pilisi
Zenész Egyesület Solymosi Sebestyén vezetésével,
valamint Myrtill és a Swinguistique. Jegyek a helyszínen
kaphatók.
Továbbra is várjuk a gyerekektől a rajzokat a „Nekem
tetszett, olvasd el Te is!” olvasási versenyünkre. A rajzokat
leadhatjátok a könyvtárban szeptember 13-áig.
Szeptemberben a Népmese Napján a legszebb rajzokat
készítő gyerekeket, csoportokat megjutalmazzuk. A
rajzokból készített kiállítás megtekinthető a közösségi
házban szeptember 29. - október 4. között. A mesekönyv és
ifjúsági könyv ajánlónkat megnézhetitek a facebook
oldalunkon.
Továbbra is várjuk az első világháborús emlékeket az őszre
tervezett kiállításhoz. Várjuk azokat a képeket, tárgyakat,
amelyek az első világháború idején készültek. A tárgyakat
és fényképeket leadhatják a könyvtárba (Pilis, Kávai u. 1.)
vagy a közösségi házban (Pilis, Dózsa Gy. u. 2.).
Mindenkinek jó pihenést és jó olvasást kívánunk a nyári
szünidőre!

Malikné Turcsek Zsuzsanna

2014. május 16-án 18 órakor a Városháza dísztermében egy
meghitt zenei esten Myrtill és Pintér Tibor adott jótékonysági
koncertet.
Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2006-ban alapították meg
duójukat, azóta két saját albumot adtak ki. Az első 'Same as
you' című album megjelenését követően 2006-ban a
németországi Völklingenben megrendezett “Voice & Guitar”
nemzetközi versenyen a legjobb nyolc közé kerültek.A 'Same
as you'-t 2007-ben az év jazz lemeze kategóriában Fonogram-
díjra jelölték. 2009-ben a duó már Londonban turnézott, ahol
a legnépszerűbb londoni jazzklubokban szerepelt nagy
sikerrel. Ez adta az alapját a 'True Colors' című lemezüknek.
Ez a kettős zenei formáció már ismerős lehet Ella Fitzgerald
& Joe Pass vagy Tuck & Patti világhírű előadóktól. A
műsorban számos dal hallható a fenti előadóktól, a jazz
örökzöldeken át a populáris dalok feldolgozásáig. Az ének-
gitár felállás bravúros játékot, gazdag és improvizatív
előadásmódot kíván meg és különleges zenei élményt ad.
Micheller Myrtill a lendületes jazznóták és a finom balladák
kiemelkedő képviselője, aki nem csak előadóként, hanem
oktatóként is meghatározó szereplő a hazai zenei életben.
Miután elvégezte a jazz tanszakot, a legkülönfélébb stílusok
nagyjai fedezték fel különleges énekhangját, dolgozott
többek között a Bergendy Szalonzenekarral, Hevesi
Tamással, Gerendás Péterrel, Cserháti Zsuzsával, Roy és
Ádámmal és a Benkó Dixieland Banddel. Több mint negyven
felvételen hallhatjuk, ezek között van három saját szóló-
albuma is.
Akoncert a pilisi zeneiskola javára jótékonysági céllal került
megrendezésre. Köszönjük Myrtillnek és Pintér Tibornak,
hogy fellépésükkel, és a közönségnek, hogy a jegyek
megvásárlásával segítették a zeneiskola működését.

Jótékonysági koncert
a zeneiskola javára

A Kármán József Városi Könyvtár és
Közösségi Ház hírei

MEGHÍVÓ
A Szüreti felvonulás és bál

nyitótáncának próbái
2014. július 5-én 10 órakor

kezdődnek a piactéren!
Ezt követően minden szombaton

10 órakor tartjuk a próbákat.
ÚJ ZENE, ÚJ TÁNC!

Minden fiatalt szeretettel várunk!
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A futball csodája évtizedeken át elkíséri az embert. Még
akkor is, ha nem profi, hanem csak amatőrként rajong a
labdáért. Ha valaki beleszeret ebbe a játékba, sosem
szabadul.
Erre gondolhattunk, amikor a Biatorbágy-Pilis Amatőr
Kupadöntőt Földvárszki Károly, Föci bácsi kezdőrúgása
vezethette fel. Ő ugyanis játszott 1964-ben e sorozat
fináléjában, akkor a Szabad Föld-kupáért csatázott a

pilisi csapat. Gyöngyösi Károly, aki annak idején szintén
játszott a Népstadionban, majd sok éven át vezetőként
szolgálta a klubot, ma is ott van a meccseken. Öt évtized
– és a futball szeretete semmit sem csökkent.
Az amatőrök mostani fináléját, az Amatőr Kupát a Pilisi
LK nyerte, amely megdobogtatta városunk szívét.
Ennek apropóján készítettem interjút Föci bácsival és
Gyöngyösi Károllyal, valamint a mérkőzés legjobb
játékosával, Malik Gáborral.

Részlet a 2014. május 23-án megjelent Sport-
szelet c. újság „Ötven éve a pályán volt, idén
vezetőként részese a döntőnek” c. cikkéből

„Az idén július 26-án a 70. életévét betöltő
Gyöngyösi Károly nagy idők nagy tanúja a
Pilisi LK-nál. Nem túlzás, a neve összeforrt a
helyi labdarúgóklubbal, amelynek immár
1957, azaz 13 esztendős kora óta
a tagja, hiszen ekkor kezdett
futballozni az egyesület színei-
ben.
Az azt követő években, sőt inkább
évtizedekben végigjárta azt a
bizonyos szamárlétrát: a játékos-
ként eltöltött évek után előbb
edzőként (akadt időszak, amikor
két csapatot is irányított egyszer-
re), majd technikai vezetőként is
szolgálta klubját, amelynek jelen-
leg elnökségi tagja.
Gyöngyösi Károly az aktív játékot 1977-ben
fejezete be, edzőként pedig egészen 2003-ig
dolgozott. Mindvégig hű maradt szeretett
klubjához, amelynek színeiben fél évszázaddal
ezelőtt, 1964. november 7-én ő is szerepelt az
akkori Népstadionban, a mai Puskás Ferenc
Stadionban megrendezett Budaörs elleni – végül
2-1-re elveszített – Szabad Föld Kupa-döntőben.
Gyöngyösi Károly példamutató tevékenységét az
MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége 2012.
december 17-én „Pest megye labdarúgásáért”
kitüntetéssel ismerte el.Afél évszázaddal ezelőtti
finálé kapcsán kértük őt, hogy elevenítse fel az
akkori emlékeit, s egyúttal latolgassa a maiak
esélyeit.
- Milyen élményeket őriz a csaknem fél évszázad-
dal (!) ezelőtti, 1964-es döntőről?
Csodálatos dolog volt, hogy eljutottunk odáig, és

bejutottunk a fináléba. Hatalmas élmény volt sok
néző előtt játszani, utánunk a Győri ETO és a
Budapesti Honvéd játszotta a Magyar Nép-
köztársasági Kupa döntőjét, amelyet mi is ott
maradtunk megnézni. Életre szóló emlék
számomra és az akkori csapattársak számára is az
a nap, még akkor is, ha 2-1-es vereséget
szenvedtünk a Budaörstől.

-Melyik poszton szerepelt a pilisi együt-
tesben?
Centerhalf voltam. Az igazat megvall-
va, az akkori edzőnk, Polgár György
bizony – érzésem szerint – kissé
elszúrta az összeállítást a döntőben,
mivel két olyan játékost is a csapatba
állított, akik addig alig-alig szerepeltek
a Pilisben.

-Hol, mely, bajnokságban szerepelt
akkoriban Pilis?

A megyei I. osztályban játszottunk,
ahol a középmezőny tagjai voltunk. <…>
-Ugorjunk vissza a jelenkorba! Mit vár a
maiaktól a május 25-ei, Biatorbágy elleni
döntőben?
Fiatalos, hajtós, jó kis társaság a miénk, vannak
persze rutinos játékosaink is, akik képesek
meccseket eldönteni. Nem láttam ugyan játszani
mostanában a Biatorbágyot, de azt tudom, hogy
korábban NB I-es labdarúgók is vannak a
keretükben, tehát nyilván erős, jó csapatról van
szó. Egyetlen találkozón azonban minden
előfordulhat, főleg úgy, hogy tudomásom szerint
már mintegy 600 szurkolónk regisztrált és vett
jegyet a döntőre. Remélem, az utódok miattuk,
értük is küzdve megnyerik majd a kupát, ha már
nekünk nem jött össze 50 évvel ezelőtt…”

Gyöngyösi Károly

Az Amatőr Kupa résztvevőivel beszélgettem
Lasán Judit:

***
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Földvárszki Károly imádja a futballt. Az Amatőr Kupa-döntőn
fiatalosan, lendületesen végezte a kezdőrúgást.

Milyen érzés volt 50 év múltán ismét
a Puskás-Stadion zöld gyepére
lépni?A Pilisi futball-mezben a
kezdő rúgást elvégezni?
Elmondhatatlan! Szinte felfog-
hatatlan, hogy ezt újra átélhettem. 50
év után újra ott lehettem abban a
stadionban, ahol egykor a nagy
mérkőzést játszottuk. Abban a
stadionban, amelynek építésében én

magam is dolgoztam egyébként - akkoriban társadalmi munka
keretében.
Hogy én végezhetem a kezdőrúgást, meglepetés volt számomra. Két
nappal a mérkőzés előtt tudtam meg, hogy ilyen nagy megtisztel-
tetésben lesz részem.
Kovács Feri hozta a jó hírt.Amikor becsengetett, már azt hittem, hogy
valami baj van, egészen megijedtem. A kezembe adta az MLSZ-től
érkezett levelet, azonnal fel sem fogtam, hogy mit olvasok.
De nagyon boldog voltam és nagy megtiszteltetés számomra.
Acsapattal együtt öltöztem, aztán kimentünk a pályára, meghallgattuk
a himnuszt, megtörtént a kapuválasztás. Lekezeltem a bírókkal, majd
elvégeztem a kezdő rúgást. Aztán elköszöntem és állítólag nagyon
gyorsan leszaladtam a pályáról, talán gyorsabban is, mint kellett
volna. Még aggódtak is értem.
De hát nem is csoda, teljesen magával ragadott az élmény. Nagyon
sokat jelent ez számomra.

Különleges belépővel érkezett a mérkőzésre?
A meccs kezdete előtt nagyon izgultam, hogy fogunk bejutni, hiszen
nem hogy különleges, de semmilyen belépőm nem volt.
De Kovács Laci megnyugtatott, nem kell aggódni. No, úgy is volt.
Fantasztikus volt a fogadtatás, amelyben részesültem!
A főkapun engedtek be, már ez is nagy dolog! Egy csinos hölgy
köszöntött minket és a csuklónkra tette a VIP-s karszalagot, aztán
felmentünk azon a meredek lépcsőn a tribünre.
Ott aztán volt terülj-terülj asztalkám. Kovács Laci vendégelte meg a
csapatot, ő biztosította számukra a jól megérdemelt vacsorát.

Biztosan találkozott régi ismerősökkel!
A felső tribünön, a VIP páholyból nézhettem a mérkőzést. Nagy
élmény volt számomra! Minden nap eszembe jut az a sok jó kívánság,
a gratuláció.
Mellettem ült a mesteredző Csank János, valamint Kozma István, az
Újpest középhátvédje. Találkozhattam a régi ismerősökkel,
beszélgethettem az akkori csapatok edzőivel. És az új generációval,
például a válogatott balszélsővel, Dzsudzsák Balázzsal is.
Sok kedves szót kaptam Berzi Sándortól, a Magyar Labdarúgó
Szövetség alelnökétől is.

A pilisi csapatnak elismerten sok szurkolója van. Karcsi bácsiékat is
ilyen sokan biztatták?
Pilisen a mi időnkben is sok szurkoló volt. Az 50-es évek elején 2
forint 50 fillér volt egy belépő a pilisi meccsre. Emlékszem, a
Tokoddal játszottunk, a mérkőzés után Rikeveisz Jani bácsi, a
pénztáros örömmel újságolta, hogy ennyi pénzünk még sosem volt:
tízezer Ft gyűlt össze! Rengeteg szurkoló volt azon a meccsen, többen,
mint az NB I-es mérkőzéseken.
Amikor nagy csapatokkal játszottunk, mint például Balatonfüreddel,
Nyergesújfaluval, Komárommal, Pilisvörösvárral, Szentendrével,
Csepellel, akkor a szomszéd településekről, Albertirsáról,
Nyáregyházáról kerékpárral jöttek a futballrajongók. Főleg ha
rangadó volt, zengett, zúgott az egész környék a szurkolóktól.
Nagyon jó csapatunk volt az 50-es években: Varga Öcsi, Horváth
Gyuszi, Gyöngyösi Karcsi, Kurucz Jancsi, Kresják János, Losó Feri,
Holánszki Feri, Földvárszki Pista, Pintér Károly, Beretzky Lajos,
Csikós Misi, Jákfalvi Misi. Ma is szívesen emlékszem a csapat-
társakra, sajnos már sokan nem élnek közülük.
Tavaly ősszel a Budaörsiek megvendégeltek minket, meghívtak

bennünket egy kis nosztalgiázásra. Jól eső érzés volt együtt
visszagondolni a nagy mérkőzésre, de sajnos már sokan nem lehettek
jelen..

Úgy tudom, Karcsi bácsi minden évben megvendégeli a focistákat a
hegyeki pincéjében!
Ha csak tehetem, minden mérkőzésüket megnézem és végig-
szurkolom. Vannak kivételek, most például a dédunokám keresztelője
miatt kihagytam egy meccset, de ilyen ritkán adódik, mondhatom, 99
százalékban kilátogatok a futballpályára.
Közben bejött Karcsi bácsi felesége, Kati néni és megjegyezte: „És ne
felejtsd elmondani Karcsi, hogy milyen jól éreztük magunkat a
hétvégén a lagziban! A focisták körben táncoltak és tapsoltak, mi
pedig a kör közepén roptuk..”
Igen, nagyon sok szeretet kapok a focista fiúktól. Úgy érzem,
tisztelnek és becsülnek a futballista múltam miatt.
Nagy élményt jelent számomra a pilisi focisták játékát látni, szurkolni
nekik. Ezt az örömöt, a sok élményt próbálom viszonozni nekik azzal,
hogy vejemmel, Földvárszki Jánossal megvendégelem őket. Jó látni,
hogy jól érzik magukat.

Meséljen egy kicsit a pályafutásáról!
1948 nyarán kezdtem focizni. Edzőnk nem volt és mezítláb rúgtuk a
labdát. Ebből a „mezítlábas” csapatból 1949-ben, 18 évesen
felkerültem a megyei I. osztályba. Polgár György vezetésével
megnyertük a bajnokságot, ezzel bekerültünk az NB III-ba.
Emlékszem, az első mérkőzést Pétfürdőn játszottuk.
1950. augusztus 20-án lábtörést szenvedtem, így fél évig nem
játszottam. Ez a mai napig kellemetlen emlék számomra. A kispadról
szemlélni az eseményeket és nem játszani, az maga volt a pokol!
Csernai Pál, akivel együtt kezdtünk focizni, ekkor, 1950 nyarán
hagyta el Pilist. A Szentlőrinci Atléta Klubhoz került, onnan a
Csepelhez, majd disszidált és edzőként dolgozott a Bayern München
csapatánál.
A futballban a mezőnyjátékosok 40 évig játszanak, én is ekkor
hagytam abba a játékot és a későbbiekben edzőként tevékenykedtem.

A Nemzeti Spotban olvashattuk egy Önről szóló cikkben:
„Földvárszki Föci csatár volt, gólerős támadó. Ritka volt az olyan
meccs, amelyen nem talált be az ellenfél kapujába.” Karcsi bácsi
tehetsége vitathatatlan. Volt-e lehetősége a továbblépésre?
Hívtak ide is, oda is, nagy futballisták is csalogattak. Szojka Feri, aki a
magyar válogatott Puskással egy csapatban játszott, Toldi Miklós, aki
ifiben az MTK-nál volt, majd az NB I-es Salgótarjánban játszott - ide
én kísértem el a próbajátékára! Az akkor NB I-es Szolnoki MÁV is
invitált az ifjúsági csapatába. A tehetségem megvolt hozzá, hogy
feljebb lépjek, de több dolog is visszatartott.
Egy szem gyerek voltam. A szüleim nem szívesen engedtek és nem
volt olyan személy, aki hatni tudott volna rájuk. Édesanyám
különösen ragaszkodott hozzám.
Aztán nagyon jó munkahelyem lett. A pilisi hizlaldában nagy
megelégedéssel, 35 évet dolgoztam. Egyébként a csapat 90 százaléka
itt kapott munkát. Göbölyös Ferenc, a hizlalda vezetője nagyon
szerette a focit és támogatta a csapatot, mindig igyekezett a kedvünkre
tenni. Edzés után tejet, zsömlét, finom vacsorát kaptunk. Ő
biztosította például az öltözőkben télen a tüzifát.
De nem bántam meg soha, hogy maradtam Pilisen. Hiszen a csapatban
az összetartozás és az összhang a fontos. És örök barátságok születtek.
Egy csapat akkor igazán jó, ha baráti kapcsolat van a játékosok között.
Egymásért akkor tudnak harcolni.
Egy dolgot azonban bánok. Hogy nem vezettem naplót. Sok szép
élményem fűződik a futballhoz, de egyes dolgokra már nem
emlékszem. Rengeteg izgalmas történetet olvashatnánk most benne,
jó lenne felidézni a régi szép emlékeket.
Biztosan bekerülne a naplómba május 25-e is, az a nap, amikor egy
nem is remélt álmom teljesült. Köszönöm azoknak, akik ezt lehetővé
tették számomra!

Karcsi bácsi, jó egészséget kívánok Önnek és azt, hogy sok hasonló,
szép napot éljen meg!
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A kezdő rúgás előtt

A győztes gól

Az öröm első pillanata
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A fényképeket köszönjük Princz Mihálynak!

Az öröm
pillanatai a

Puskás
Stadionban

és itthon
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AMEZŐNYLEGJOBBJA: MALIK GÁBOR

Csank János a magyar labdarúgó-válogatott egykori
szövetségi kaptánya, a Vác
jelenlegi edzője - a
Ferencváros, a Videoton, a
Győr és a Zalaegerszeg
korábbi trénere - a mérkőzés
szakkomentátoraként a
mezőny legjobbjának
választott. A SportSzelet című

újságban megjelent riportban
olvashattuk a rólad szóló
jellemzését. Véleménye szerint
egyértelműen kiemelkedtél a
mezőnyből, meglepően
kombinatív játékoddal, a
remek cselekkel, passzokkal és
a védekezésből is kivetted a
részed.

Mit jelent számodra, hogy egy neves szakember téged
választott a meccs emberének?

Megtisztelő és jóleső érzés számomra Csank János
nyilatkozata. Sok dicséretet kaptam a mérkőzés után, de
úgy hiszem, egy neves szakember pozitív véleménye az
igazi elismerés.

Itt szeretném azonban megjegyezni, hogy a csapat minden
tagja jól játszott, együtt, egymásért küzdöttünk. Bátran
állítom, mindannyian száz százalékot nyújtottunk.
Kiemelném azonban Kurucsai Milánt, aki nem csupán a
győztes góllal járult hozzá a meccs végeredményéhez,
hanem véleményem szerint a játék során kimagaslóan
teljesített.

A mérkőzés után, a sajtóban megjelent cikkek ismeretében
Édesanyáddal beszélgettem és elmondta, mennyire büszke
rád a család. Hatalmas öröm volt számukra, hogy az
eredményjelző táblán olvashatták a neved, az eseménnyel
kapcsolatos sajtóanyagokat több példányban is őrzik.
Nos, nem csupán a családod, a barátok büszkék Rád, a
Pilisiek nevében elmondhatom, hogy mindannyian
el ismerően gondolunk a mérkőzésen nyúj to t t
teljesítményedre, amelyhez ezúton is szívből gratulálok.

Milyen érzés volt megnyerni, a magasba emelni a kupát?
Kinek ajánlod a győzelmet?

Először is köszönöm szépen a gratulációt! Büszkeséggel
tölt el, hogy örömet tudtam okozni a családomnak, a
szurkolóinknak, és ahogy te is elmondtad, szinte minden
pilisi lakosnak. A kupa megszerzése és azt követő
ünneplés leírhatatlan öröm volt számomra. Hatalmas
élmény és felejthetetlen emlék, ezt az egész csapat
nevében mondhatom.

A győzelmet, a jó játékot Édesapámnak ajánlom, aki most
is - mint mindig - mellettem állt, akinek bíztatása jobb
teljesítményre buzdít.

Különleges élményt jelenthetett számotokra, hogy a
Puskás Ferenc Stadionban játszhattatok. De azt

gondolom, mindez fele ekkora élmény lett volna, ha nem
halljátok a szurkolók biztatását, ha nem láthatjátok a
zászlókat, molinókat. A Pilisi Szurkolók kitettek magukért!

Milyen pluszt jelentett a csapat számára a
szépszámú szurkolói bíztatás?

Amatőr csapatként a Puskás Ferenc Stadion
gyepére lépni nem mindennapi dolog, hiszen ez
kevés sportolónak adatik meg. Nagyon nagy dolog
számomra, hogy idáig eljuthattunk. A csapatot
elkísérő 800 szurkolónk buzdítása pedig hatalmas
pluszt adott a teljesítményemhez, a játékhoz.

Fantasztikus élmény volt látni a bíztató zászlókat és
transzparenseket, az éljenző közönséget. És ez nem
csupán erre a játékra igaz, hanem az összes bajnoki
mérkőzésre. A szurkolóink mindig velünk vannak,
elkísérnek minket, így az idegenbeli meccseken is
otthon érezhetjük magunkat. Ez mindig erőt és
kitartást ad számunkra.

Sok pilisit megérintett a kupagyőzelem. A legnép-
szerűbb közösségi portálon rengetegen megosztották és
„lájkolták” a mérkőzésen készült képeket, az ünneplés
pilla-natait. A fotók alatt olvashattam, sokan ismeretlenül
is gratuláltak. Kerepeszki Zoli elmondta, milyen sokat
jelent ez számára, számotokra. Azt mesélte, még az utcán
is megállították ismerősök, ismeretlenek, hogy gratulál-
janak és elmondják, milyen örömet szereztetek az
embereknek! Kisfia, Barnus is megjegyezte, hogy ő is
szurkolt a meccsen és nagyon büszke az édesapjára.

Egész Pilist felrázta a győzelmetek, talán nem túlzás azt
mondani, mindenki egy kicsit magáénak érezte a kupát.

Hogyan vélekedsz erről?

Csak ismételni tudom magam, elmondhatatlan jó érzés
volt ezt az egészet átélni. Nekem is rengetegen gratuláltak,
személyesen, telefonon, facebookon.. Olyan emberek,
akik elismert nevek a magyar labdarúgásban, olyanok is,
akiket nem is ismertem! Ekkora sikerről, ha szabad így
fogalmaznom, nem is álmodtunk!

A sok elismerés mindenképp megerősített abban, hogy a
Pilisi LK tett valamit Pilisért, hogy öregbíthettük városunk
hírnevét.

Lengyel Zolival beszélgettem a minap és ő is hasonlóan
fogalmazott. Véleménye szerit az Amatőr Kupa elnyerése
nagy „reklám” Pilis Város számára, a győzelem sok
futball-kedvelő emberrel megismertette Pilis nevét. Az
első díj pénznyereménnyel is járt, de ennél talán fontosabb
lenne további támogatókat, szponzorokat szereznetek.

Mennyire stabil a csapat anyagi helyzete?

Úgy érzem, Zoli bácsi jól fogalmazott. Ez a kupa az
amatőr labdarúgás csúcsa, hiszen több mint 1600
csapatból mi lettünk a legjobbak, amihez persze, jó adag
szerencse is kellett.

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy meg-
köszönjem a Pilisi LK vezetőségének, de legfőképpen

Malik Gábor
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Lengyel Zoli bácsinak az áldozatos munkáját. Nagyon
sokat köszönhetünk neki!

Azt gondolom, aki csupán külső szemlélője a focinak, el
sem tudja képzelni, hogy mennyi energiát igényel ez a
munka. Nem mellesleg, az anyagi háttér megteremtése
sem egyszerű feladat egy klub életben tartásához a mai
labdarúgásban, még ezen a szinten is.

Ahogyan ő nyilatkozott: „Köszönjük mindenkinek, aki
bármit is tett a közösségért, füvet nyírt, pályát locsolt,
zárat javított, festett, vagy legyen szó bármilyen apró
cselekedetről. Mindazoknak, akik igaz szívből segítik a
Pilisi LK-t.”

És köszönjük Föci Karcsi bácsinak a vendégséget is,
amellyel minden évben megajándékoz minket. Ezek az
összejövetelek fontosak a csapat számára, a jó hangulat, a
pályán kívüli beszélgetések összekovácsolnak minket.

Átcsoportosítás miatt átkerültetek a Pest megyei II.
osztályba. Most, hogy megnyertétek a bajnokságot a keleti
csoportban, ezzel visszaléphettetek az I. osztályba.

Mik a tervek a következő bajnokságban, a bent maradás,
vagy esetleg merészebb álmok is megvalósulhatnak?

Az a véleményem, hogy a megye I. már idén is nagyon
erős volt, de jövőre sokkal keményebb lesz. Ez annak is
betudható, hogy vannak olyan csapatok, akik több tíz-
milliós költségvetésből gazdálkodnak. Úgy gondolom,
hogy 4-5 meghatározó játékost kellene igazolni a
csapatunkhoz és akkor a középmezőny eleje reális cél
lehet. És ez a célkitűzésünk is!

Hogyan látod eddigi pályafutásodat, mik a jövőbeni
terveid?

Úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt elértem az amatőr
labdarúgásban. Kétszer voltam megye II-es bajnok
Pilisen, egyszer megye I-es bajnok Nagykőrösön, és van
egy NB III-as aranyérmem is Monorról. Emellett van két
Pest megyei kupa aranyam szintén Nagykőrösön, és most
lett egy Szabad Föld-kupa aranyam is.

A fent írtak fényében azt hiszem, elégedettnek kellene
lennem a pályafutásommal, de sokszor eszembe jut, hogy
vihettem volna többre a nem amatőr labdarúgásban. Csank
János szavait idézve, sajnálom, hogy az Amatőr Kupa
mérkőzésen nem 24-25 évesen vettem részt, akkor talán
több lehetőségem lett volna a kiugrásra. De ezen már kár
keseregni 30 évesen.

Ami azonban ennél fontosabb számomra, hogy sok barátot
szereztem a pályafutásom során volt, ill. jelenlegi
csapataimból. Játszhattam együtt elismert, neves
játékosokkal, ill. voltak olyan edzőim, akiknek gyerek
fejjel anno még szurkoltam is az Üllői úti szentélyben.
Ezeket a dolgokat nagyra tartom!

Sok sikert kívánok a csapatnak a bajnokságban és még sok
hasonló, felejthetetlen élményt! HAJRÁ PILIS!

Ötven év elteltével újra Amatőr Kupa döntőt
játszhatott a Pilis, ezúttal sikeres mérkőzést tudva
maga mögött.
Pilis eddigi legnagyobb sikere az 1964-ben, azaz
éppen 50 évvel ezelőtti, a Népstadionban játszott,
korábban Szabad Föld Kupának nevezett mér-
kőzésen elért eredmény, ahol csapatunk a döntőig
jutott.
Akkor nem sikerült nyerni a fináléban, azonban a
Puskás Ferenc Stadionban rendezett május 25-i
Amatőr Kupa döntőben Pilis csapata megérdemel-
ten győzte le 2-1-re a megyei első osztályban
érdekelt Biatorbágy együttesét.
A mérkőzés óriási tömegeket mozgatott meg
városunk minden korosztályából, a döntőn közel
800 pilisi szurkoló lelkes összefogással biztatta a
csapatot, hatalmas támogatást nyújtva ezzel
játékosainknak.
Mind a csapat, mind a vezetőség és a szurkolók
számára is felemelő és óriási élmény volt 50 év
elteltével ismét a nagy nyilvánosság előtt játszani
Kupa döntőt, mely a csapat játékosainak és
vezetőségének áldozatos munkájának és ki-
tartásának köszönhető.
Hisszük, hogy pozitív hozzáállással a tisztességes,
becsületes munka előbb vagy utóbb meghozza a
sikert. Kiváló példaként szolgál erre, hogy a csapat
akkor sem tört össze, mikor a tavalyi átszervezés
miatt a szezont az eggyel alacsonyabbszintű
megye másodosztályban volt kénytelen meg-
kezdeni, ahol a bajnokságot kitartó küzdelemmel öt
fordulóval a vége előtt magabiztosan megnyerve
jutott el ismét a megye első osztályba.
Továbbra is egy erős, ütőképes csapatot
tervezünk, és tisztességes helytállással fogunk
küzdeni. Büszkék vagyunk az összesen 163 igazolt
játékost számláló utánpótlás korosztályunkra, ahol
6-tól 21 évesekig minden korosztály szerepel. A
labda-rúgás népszerűségét mutatja városunkban a
Felnőtt második-, és a Nőifocicsapat szervező-
dése.
Céljaink közé tartozik jövőre ezen csapatok
bajnokságban való elindítása. TAO-s pályázatok-
nak köszönhetően új létesítményekben, a meg-
lévőek korszerűsítésében, felújításában, valamint
új sportszerelések- és eszközök beszerzésével
gazdagodott csapatunk. Nyári beruházásunk egy
200 fős fedett tribün létesítése.
Legnagyobb erőnk azonban mindenhová elkísérő
és támogató szurkoló táborunk, akiknek ezt ezúton
is köszönjük!

Újra csúcson a Pilis

Pilisi LK vezetősége
HAJRÁ PILIS!
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2014. június 6-án a Városháza dísztermében tartottuk
a minden évben megünnepelt pedagógusnapot. Az
ünnepi műsorban Hacheleva Ludmilla és Solymosi
Sebestyén zeneiskolai tanárok szervezésével és
közreműködésével - zeneszámokkal és szavalatok-
kal - köszöntötték a zeneiskola növendékei a
pedagógusokat.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében Szabó Márton polgármester a 2014. évi
Pedagógus Nap keretein belül adta át a kitüntetett
pedagógusok részére a díjakat.
Hanákné Reis Marianna pedagógus részére „Ezüst
Toll”-díjat adományozott, Feketéné Simon Mária
pedagógus „Pilis Város Kiváló Pedagógusa”

kitüntető címet kapott.
Gratulálunk a kitüntetetteknek és munkájukhoz
további sikereket kívánunk!

Kitüntetett pedagógusaink

P.I.D.

SZELEKTÍV

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2014. július hónaptól kezdődően a lakossági
hulladékszállítás az alábbiak szerint történik:

a 4 sz. Főút piac felőli részén
minden hónap első keddi napján,

a vasút felőli városrészen
minden hónap első csütörtöki napján.

A lakossági szelektív hulladékszállítás
következő időpontjai:

2014. július 1-je, ill. július 3-a!

Kérjük, hogy a PET
palackokat,
italos dobozokat
tapossák laposra,
illetve a kupakokat NE
csavarják vissza!

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám
árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról
hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon,
hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni.
2012. márciusától Pest megyében már nagyon sokan tudják
erre a választ. Most ők várják leendő társaikat.
Keressük azon 18. életévét betöltött, Pest megyében lakó-,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állam-
polgárokat, akik kedvet éreznek az önkéntes munkához,
szívesen tennének annak érdekében, hogy lakóhelyük
környezete biztonságosabbá váljon, szívesen segítene a
bajba jutott embertársain, szerettein, és a barátain.
Földünk klímája napjainkban folyamatosan változik. A
változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos
csapadékra, vagy a széljárásra. Klímaváltozás történhet a
Földön végbemenő természetes folyamat következ-
ményeként, a bolygót érő külső hatások eredményeképpen,
vagy akár emberi tevékenység folytán.
A Katasztrófavédelmi törvény pontosan definiálja, hogy a
katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden embernek joga
van megismernie a környezetében lévő veszélyforrásokat és
kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófa-
védelemben. Ebben tudnak segítséget nyújtani a
Katasztrófavédelem égisze alatt megalakuló önkéntes
mentőszervezetek, és a települési, területi polgári védelmi
szervezetek.
A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni
akarása példaértékű volt az egész országban. Pest
megyében különösen. Megindult egy új szemlélet. A
katasztrófavédelmi rendszer hatékonyságának növelése
érdekében, a megye reagáló képességének és biztonságának
érdekében megkezdtük a járási önkéntes mentőcsoportok
megalakítását.Amentőcsoportok a járásokban bekövetkező
veszélyekre történő azonnali reagálás érdekében, a
beavatkozó hivatásos erők megerősítésére, katasztrófa-

TOBORZÓ
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veszély, veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetben,
valamint különleges jogrend időszakában a polgári védelmi
feladatok ellátására jönnek létre.
Pest megyében elsőként alakult meg a Pilis Mentő-csoport,
mely a Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi rendel-
tetésű mentőszervezete. Mára már több mint 80 fővel több
speciális szakterületet (vizi mentő, búvár, alpintechnika,
különleges járművek, mentőkutyák, légi felderítés, stb.)
magába foglaló speciális mentőcsapat, mely 2012-ben a
nemzeti minősítő rendszer keretein belül sikeres minősítő
vizsgát is tett. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor,
ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői nem
elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt
a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi
javak védelme indokolttá teszi. A mentőcsoportok igazodva
a 2013. január 1-jétől bevezetett közigazgatási struktúrához,
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai
irányításával, elsősorban saját járásuk területén belül
alkalmazhatók, szükség esetén a szomszédos járásokban, de
veszélyhelyzetben az ország bármely részén bevethetőek.
2013-as évben a Katasztrófavédelem az önkéntesség
irányába indult el, célja a lakosság bevonása a katasztrófa
elhárításba. A beavatkozás még hatékonyabbá tételére
megkezdődtek a járási mentőcsoportok megalakulása. A
járási mentőcsoportok, olyan valamennyi járásban
megalakult önkéntesekből álló csoportok, akik vállalják,
hogy a területükön bekövetkezett káresemények,
katasztrófák esetén, önkéntesen segítséget nyújtanak a
kárfelszámolásban, beavatkozásban.Amentőcsoportok egy
adott szakfeladatra koncentrálva is létrejöhetnek, melyek

területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetként
működnek. Tavalyi évben mind a 18 járásban megalakultak
a mentőcsoportok, ebből 11 csoport rendszerbe is állt, akik
gyakorlatban bizonyíthatták katasztrófa-elhárításban való
alkalmasságukat.
2014.év feladatául tűztük ki, hogy e mentőcsoportok
meglévő létszámát bővítsük. Tekintettel arra, hogy
önkéntesekből álló szerveződésről van szó, így bárki
jelentkezését szívesen fogadjuk, aki be szeretne
kapcsolódni a saját településének védelmében, a helyi
szintű káresemények felszámolásába.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lehetőséget
ad önkénteseknek arra, hogy belépjenek a már megalakított
járási mentőcsoportokba.
Előzetesen jelentkezni, a mellékelt 1. sz. nyilatkozat
kitöltésével és a lakcíméhez legközelebbi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség e-mail címre történő megküldésével
lehet.

Katasztrófavédelmi Kirendeltségek e-mail címei:
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

cegled.kk@katved.gov.hu
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

erd.kk@katved.gov.hu
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

godollo.kk@katved.gov.hu
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

monor.kk@katved.gov.hu
Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

vac.kk@katved.gov.hu

Nagy izgalommal készült a pilisi bölcsőde apraja-nagyja
az április 23-i délutánra.
Április hónapban a bölcsődében gondozott gyermekek
létszáma elérte a 45 főt, ezért itt volt az alkalom arra, hogy
ünnepi keretek között Isten áldását kérjük evangélikus
bölcsődénkre.

Délután fél négytől a vendégek körbejárhatták az
épületet, bepillanthattak a csoportok életébe, megcsodál-
hatták a gyermeki szemnek kedves, már belakott, modern,
tágas épületet.

Négy órakor a bölcsisek szívmelengető műsorával vette
kezdetét az ünnepség, majd a továbbiakban Fabiny Tamás
püspöki szentelése, valamint Pángyánszky Ágnes és
Krámer György lelkészek szolgálata következett. Ünnepi
köszöntőt mondott Pilis Város Polgármestere, Szabó
Márton, valamint Buda Annamária a Magyarországi
Evangélikus Országos Iroda Diakóniai Osztályának
vezetője.
A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat által működtetett,
Gólyahír utca 6. szám alatti, a Gerje- forrásvidékén fekvő,
esztétikus épületben négy csoport veszi igénybe az
intézmény bölcsődei alapellátás, illetve időszakos
gyermekfelügyelet szolgáltatásait.
A bölcsődében szakképzett, elhivatott kisgyermek-
nevelők nagy szeretettel és lelkesedéssel gondozzák a
legkisebbeket, ily módon segítve a szülők munkába
állását.Az intézményben gondozható gyermekek életkora
a 20 hetestől 3 éves korig terjed, étkezést a korosztály
minőségi és mennyiségi igényeinek megfelelően, naponta
négyszer biztosítunk.
Szeretettel várjuk a pilisi, monorierdei, nyáregyházi és
kávai családok jelentkezését.
További tájékoztatásért látogasson el hozzánk!

Telefonszámunk: 06/20/283-4749, e-mail:
pilisi.szeretetszolgalat@lutheran.hu

DR. FABINY TAMÁS PÜSPÖK

FELSZENTELTE A PILISI BÖLCSŐDÉT

Bánszki Éva, bölcsődei egység vezető
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Olvasóink írták

Tisztelt Hírnök Olvasók! Engedjék meg,
hogy igen valós és embertársainkat érintő,
globális jelenségről írjak, amely
személyemet már régóta érdekli.
A következő kifejtések lehet, hogy valami
kis célt elérnek, de az is lehet, hogy nem.
Mindenesetre én úgy fogom gondolni és
érezni, hogy valamit tettem azért, hogy
jobban érezzem magam és tiszta legyen a
lelkiismeretem.

Ezért is adtam két olyan átvitt értelmű címet írásomnak,
hiszen mindkettő érdekes és hasonlóan hasznos.
Első fogalmam kifejtése a tékozló ember. Nem tudom, hogy
miért és milyen módon tékozlunk, hisz azt a világot, amit
átmenetileg használunk és kölcsön kaptunk, gátlástalanul
kiaknázzuk, megbecstelenítünk. Arra szinte nem is gondolva,
hogy ezt a bolygót nem csak a most élő embertársainknak
teremtette Isten, hanem az utánunk következő, jövő generáció
számára is. Nagyon rossz nézni és hallani azokat a valós
dolgokat, hogy mennyi fát, állatot pusztít, mennyi tengert és
óceánt szennyez az ember. Szinte eltékozolja és élvezi a
múlandó helyzetét, csak utólag kezd el gondolkozni, hogy mit
is tett, vagy tesz, mikor azt veszi észre, hogy a természet
válaszol a sérelmeire és a bántásaira. Sok olyan hírt,
beszámolót hallunk, hogy milyen ökológiai katasztrófa
történt és követelt emberi életeket, de még lehet, hogy ez is
kevés, hogy tegyünk valamit. Ha egy kicsit lehetek vicces,
akkor csak azt mondanám – idézve a zene bohócot - , ”nem
baj, van másik”. Ez azonban nem így van! Csak egy van, amit
meg kellene becsülni, gondozni, óvni és én szeretném a
gyermekeimnek és a következő generációnak megmutatni a
helyes útirányt. Hogy csak annyit vegyek el a természettől,
amit vissza is tudok adni, pl: olyan formában, hogy ültetek fát,
vagy védem a természetet, a közvetlen környezetemet ápolom.
Remélem lesz az embertársainknak univerzálisan is annyi
esze, hogy lépéseket tegyen a zöld bolygóért, ahol élünk, a
flóráért és a faunáért.
Önpusztító ember. Nem kell, hogy gyilkosság áldozatai
legyünk, amikor saját magunkat öljük lassan, vagy éppen
gyorsan. Hisz azokat a létfontosságú elemeket, ami az élethez
kell, már megmérgeztük - így a földet, a levegőt, a vizeket és az
erdőt. Lassan, de mintha céltudatosan követnénk el ezeket a
hibákat. Azért fogalmazok így, hogy céltudatos, mert
tudomásom szerint homo sapiensek vagyunk, azaz
gondolkodó emberek. Minden ember szereti a tiszta vizet, de
sajnos vannak olyan területei a bolygónknak, ahol ez nem
elérhető és napi problémát jelent a víz-kérdés, a tiszta levegő,
a termőföld - ami az emberek élelmét és ellátását adja. Írtják a
földünk legnagyobb erdejét, az Amazonast, ezzel a lépéssel
mintha azt kéne írnom, hogy az emberek tüdejét kivennénk és
így kéne élni, de tudjuk, hogy bármilyen létfontosságú
szervünkre szükségünk van az életben maradáshoz. Ezzel a
cikkel szeretném felhívni az Olvasók figyelmét - sajnos a
világét nem tudom -, hogy tegyen mindenki az önpusztítás
ellen, hisz már a földünk jelzi, hogy haldoklik! És vele együtt
mi is.

A tékozló és az önpusztító ember

Pintér Zoltán

Nem véletlen, hogy a magyar nyelv életnek is nevezi a búzát, ami a
kenyér legfontosabb alapanyaga. Igen, a búza maga az élet, a kenyér
pedig - egy parasztember régi, szép kifejezésével - a ”szegénység-
kalácsa”.
Az elmúlt évszázadban kapott egy világnapot évente az az étel - a
kenyér, amely majdnem olyan fontos része a világ élelmezésének, mint
a víz, hiszen a kenyér szinte minden ételhez fogyasztható, ám
magában is elégséges ahhoz, hogy az éhező ne szenvedjen tovább.
Szinte minden kultúra ismeri a kenyér valamilyen változatát, mert a
gabona volt az első kultúrnövény, amelyet élelmezése érdekében
"megszelídített"ősünk.
A hagyományos, igazi kenyér valósággal muzsikál, napokig eláll,
fényes a teteje és nincs tele mesterséges adalékanyagokkal - állítják a
vérbeli pékek. A vásárlóközönség mégis az adalékanyagokkal
duplájára felfújt, látszat-friss kenyeret emeli le a bevásárlóközpontok
polcairól - így olcsóbb és mennyivel kényelmesebb. A pékek,
szakácsok szerint viszont ezekből minden hiányzik, ami a kenyér
varázsát adja, és nincs se kelesztve, se virgolva. A slejtolásról nem is
beszélve.
Kulcsfontosságú a liszt, pontosabban a búza minősége. "Akkor még be
tudták érlelni a gabonát"- idézik fel a régi kenyerek minőségét a
mesterek. A nagyüzemi termelés miatt hamarabb, még nem teljesen
éretten aratják le a búzát, különben az érett szemek kipattognának a
kalászból, amikor rámegy a földre a kombájn és a fele termés
odaveszne. Ezért kell lisztkezelő adalékokat adni a kenyérhez -
mondják.
Liszt, só, víz, élesztő és adalék kerül így a kenyérbe, de oda kell
figyelni, hogy nyáron hidegebb, télen melegebb vízzel keverjék be a
tésztát, a kelesztés miatt.
Nem szabadna veszni hagyni! Az emberek manapság nem is tudják,
mit neveztek muzsikáló kenyérnek: amikor kiveszik a kemencéből és a
frissen kisült kenyerek tésztája szinte zümmög, és apró percegések
hallatszanak, amikor cserepessé válik fényesre sült tetejük. Az igazi
kenyérnek illata a kovásztól enyhén savanykás, akár több napig is
eltartható és még akkor sem morzsálódik, fényes és úgynevezett
cserepes a teteje.
Tudatosan őrizve a hagyományos elkészítési módot - mellőzve a káros
adalékanyagokat - ez az egészségre törekvő ember igénye Pilis
városában is ha kenyérről van szó, akár tudomást vesz róla, akár nem.
Sokféle kenyeret lehet kapni, de egészen különböző a minőségük. A
klasszikus technológiával készült kenyérben lévő kovász erjed, érik,
az így keletkező savak és aromák adják az összetéveszthetetlen ízét,
illatát. Ezzel szemben a bevásárlóközpontokban található
pékségekben mennyiségre, gyorsított technológiával dolgoznak, ezért
sok adalékanyagot kevernek bele. Így fújják fel minél nagyobb
térfogatúra a kenyereket, amelyek azonban egy nap után már elvesztik
az élvezeti értéküket, nincs tartásuk, morzsálódnak. Ezek csak addig
finomak, amíg frissek, a jó kenyér nem ilyen nagy, de napokkal később
is szeletelhető és megmarad az íze.
Sajnos, az embereket félrevezették, rászoktatták az olcsó, nagy darab
kenyerekre és ez ellen sokat tenni nem lehet, mégis törekednünk kell,
”vissza a hagyományoshoz”.
Elgondolkodtató adatsor, az utóbbi évek egyik negatív egészségügyi
statisztikája az a sokak által nem ismert tény, amely komoly tanulság
is egyben. A fekvőbeteg intézmények gasztroenterológiai osztályain az
emésztőszervi megbetegedések ugrásszerű növekedése jellemző

napjainkban úgy, hogy a fiatal és középkorú betegek számaránya
jelentős mértékben növekedőben van.
Tehát adódik a következtetés. Gondolkozzunk el a fenti sorokon!
Ragaszkodjunk életünk számos területén a hagyományoshoz, a
természeteshez, így az adalékmentes kenyérhez is, melyek az ismert
pilisi pékségekben készülnek.
Megéri törekednünk minderre. Semmi másért - hiszen ez egy
„megtérülő befektetés az egészségünkbe - egészségünkért”!

Az adalékmentes, hagyományos
módon készült kenyér az
„egészség kovácsa”..

Hadas Jánosné, Pilisi KlímaBarát Kör
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Kihasználva a lehetőséget, ezúton kívánom megköszönni
azoknak, akik eljöttek május 5-én feleségem búcsúz-
tatójára a református Templomba és azoknak is, akik csak
gondolatban lehettek ott.
Köszönet és hála a Tiszteletes Úrnak is, aki szeretettel
köszönt el tőle.
A feleségemmel mindig is éreztük, a pilisiek befogadtak
és az itt eltöltött immár 23 esztendő alatt sikerült jó
benyomást keltenünk és munkánkkal előbbre vittük Pilis
ügyeit. Ez természetesen nem mehetett volna úgy, ha
munkájában nem támogatják.
A zsúfolásig megtelt templom ékes bizonyítéka volt

annak, hogy a feleségem ezután nemcsak nekem fog
hiányozni. Még egyszer köszönöm!
Drága kicsi feleségem nyugodj békében.

Hálás köszönettel

Imecs László és családja

Kimondhatatlan

És mikor meglátták egymást,
a tágas tér s idő megszelídült,
a tajtékzó folyó elcsendesült,

ismeretlen színek összeforrtak,
sosem volt virágok illatoztak,

minden megállt egy pillanatra.
A végtelen időnek tartalma lett.

S feltornyosultak évezredek.
Ember? Te, hol voltál idáig?
Ősidőktől kerestelek, máig!

A szeme válaszolt, gyönyörűn
áthatolt százezer évgyűrűn.

Génjeimben sokszor láttalak,
katakombák mélyén imádtalak.

/a szerző további művei: Poet.hu/

Földesi MihályA Pilisi Polgárőrség tagfelvételt hirdet!
Szívesen látunk a sorainkban minden

magyar állampolgárt,
aki büntetlen előéletű, tenni akaró

és a 18. életévét betöltötte.
Jelentkezés, felvilágosítás telefonon:

+36-20/665-2690.
Németh István, elnök

A Pilisi Polgárőr Egyesület az adó 1%-ának
felajánlása révén

a következő támogatáshoz jutott:

2010-ben: 205.309 Ft,
2011-ben: 112.996 Ft,
2012-ben: 71.430 Ft.

Köszönjük, hogy támogatásukkal
hozzájárultak a város közbiztonságának növeléséhez!

Pilisi Polgárőr Egyesület vezetősége és tagjai

XX. évf. 3. sz.

„Az emberiséget a szeretet
törvénye uralja. Ha az

erőszak, azaz a gyűlölet
uralkodna már rég kihaltunk

volna. És mégis, a
tragédiája a dolognak, hogy

az úgynevezett civilizált
emberek, és nemzetek úgy

viselkednek, mintha a
társadalom alapja az

erőszak lenne.”

Mahatma Gandhi
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47., tel.: 696-310, fax:
696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 13-18., Sz: 8-12 és 12.30-16.30,
P: 8-12.00.
Polgármester: Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.:Sz:15-
18.
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681,
malaferenc@dunakanyar.net.
Jegyző: Tóth László, 696-311, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12.
Aljegyző: dr. Magyar János György, aljegyzo@pilis.hu, 499-446.
Polgármesteri Iroda, vez.:Koreny Ida, 496-820, titkarsag@pilis.hu.
Gazdálkodási Iroda, vez.: Hajdu Zsoltné, 696-318, penzugy@pilis.hu.
Adóügyi Csoport, vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu.
Szociális Csoport, vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu.
Hatósági Csoport, vez.: Kaszai Anikó, 696-312, igazgatas@pilis.hu.
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326.
Gerje-Forrás Nonprofit Kft.: Rákóczi út 67, tel.: 496-768, e-mail:
gerfor@monornet.hu, üf.: H: 8-12 és 13-18, Sz, Cs.: 8-12.
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2691.
Roma Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. út 47., 06-20/665-2692.
TÁRSHATÓSÁGOK
DAKÖV Kft. Pilisi Üzemig.: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz. tel.: 499-
261, fax: 499-262, víz/csatorna hibabejelentés: 06-80/620-399, e-mail:
ugyfelszolgalat@dakovpilis.hu üf.: H.: 8-12 és 13-20, Sz. Cs: 8-12, K. P.: -.
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, P: 8-12.
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
Járási Hivatal Pilisi Kir.: 2721 Pilis, Kossuth L. út 47. Horváth Istvánné tel.:
696-329 üf.: H: 8-12 és 12.30-16.30., K: 8-12 Sz: 8-12 és 12.30-18.00, Cs:
8-12, P: 8-12, e-mail: horvath.istvanne@monor.pmkh.gov.hu, Csernák Dóra
tel: 696-328 üf.: K, CS, P: 8-12 e-mail: csernak.dora@monor.pmkh.gov.hu.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. út 49., 498-108.
Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat (INO): Kossuth L. út 57., 497-230.
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. út 78-80, 412-852.
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673.
OKTATÁS
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. út 30., 498-123,
gubanyik@gmail.com.
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. út 31., 696-122,
pkastely@freemail.hu.
Játékország Óvoda: Rákóczi út 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com,
www.pilisiovodak.hu.
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: vez: Pogány György,
könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás,
nyomtatás, Internet-használat), Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115,
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1.,
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr.
Tóth Tibor: 696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884,
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883, dr. Zloch Márta: 469-105
Labor: 496-385, Fizikoterápia: 496-347,
Orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül).
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. út 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-0057.
KÖZBIZTONSÁG (107)
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán
r.ftőrm: 06-20/412-2490, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. út 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154.
EGYHÁZAK
Baptista Gyülekezet: Templom u. 6., 06-20/886-0205, Nemeshegyi Zoltán
lelkész,
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. út 34., 498-134, Krámer György
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán,
palmaiz55@gmail.com.
Református Gyülekezet: Rákóczi út 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi út 15., 498-126, Virágh József
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Egyéb szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14.
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651.
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174.
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu.
Piac: Maly András piacfelügyelő 06-20/399-60-70
Démász ügyfélszolgálat: 06-40/822-000
Tigáz ügyfélszolgálat: 06-40/333-338

Nyári-Nyáry Muzsikára

Beleznay-Nyáry Kastély
Fellépők:

Pilisi Zenész Egyesület
Solymosi Sebestyén vezényletével,
Myrtill és a Swinguistique zenekar.

Jegyek a helyszínen kaphatók.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

2014. augusztus 3., 19.00 óra

HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

Kiadja Pilis Város Önkormányzata,
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Felelős kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerkesztő: Lasán Judit 06-29/696-324

e-mail:lasanjudit@pilis.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

Kiadó: Pressman Bt. Dabas
Készült 3500 példányban
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Rendőrségi Hírek

Kerepeszki Ferenc r. főhadnagy., Pilisi Rendőrőrs Parancsnoka

JÁRŐR MOBIL
06-20/7710-411

Tisztelt lakosság!

A 2014-es év április és május hónapja sem
telt el események nélkül. A Pilisi Rendőr-

őrs illetékességi területén 15 előállítás és 9 elfogás
történt, amely mellett 8 biztonsági intézkedésre is sor
került.Az alábbiakban konkrét bűncselekményekről és a
tett intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

Büntetőeljárás indult V. Viktória feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. március 29-én a Pilis,
Csalogány utca 8. szám alatti otthonából - figyelme
elterelésével - eltulajdonította a Sony Xperia M. típusú
mobiltelefonját. A bűncselekménnyel okozott kár:
80.000 Ft. Nyomozás során Tápiószelei lakásáról B.
László előállításra került, gyanúsítottként kihallgatásra,
majd őrizetbe vételére is sor került, folytatólagos
gyanúsított kihallgatása során részletes beismerő
vallomást tett.
Büntetőeljárás indult állampolgári bejelentés alapján,
amely szerint L. Roland pilisi lakost ismeretlen tettes
2014. április 26-án az esti órákban Pilis, Rákóczi út 77.
sz. előtt az utcán egy fa karóval tettleg bántalmazta oly
módon, hogy a fejét megütötte, melynek következtében
a fején nyílt vérző seb keletkezett. A sértettet a kiérkező
mentők további ellátás céljából a Ceglédi Toldy Ferenc
kórházba szállították. Forró nyomos üldözés során az
elkövető K. Károly elfogása megtörtént, őrizetbe
vételére is sor került, majd a Monori Járásbíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.
Büntetőeljárás indult D. Pálné feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, aki 2014. május 17-én 05:30 óra
és 19:00 óra közötti időben a Pilis, Újerdő út 26. szám
alatt lévő bekerített ingatlana udvarára kerítés bontás
módszerével behatolt és onnan eltulajdonított egy
patkánycsapdát. A bűncselekménnyel és rongálással
okozott kár: 5-5.000 Ft.Anyomozás során megállapítást
nyert, hogy az elkövető gyerekkorú L. Gusztáv. Az
eltulajdonított tárgy lefoglalása megtörtént és
tulajdonosának visszaadásra került, így a lopással
okozott kár megtérült.
Büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2014.
április 18-án 13:00 és 17:00 közötti időben Sz. Ferenc
Pilis, Homoki Szőlő II. dűlő 6929/1. sz. alatti lakásából -
a sértett ittas állapotát kihasználva - a lakásból
eltulajdonította a televízióját, légpuskáját, ruházatát, 2
db házimozi rendszert és 2 db mobiltelefonját. A
bűncselekménnyel okozott kár kb. 150.000 Ft. A
nyomozás során az elkövetők, Zs. János, O. Sándor és H.
Roland elfogása megtörtént, gyanúsított kihallgatásuk
után őrizetbe vételükre is sor került, az eltulajdonított
tárgyak részben lefoglalásra kerültek és tulajdonosnak
azok visszaszolgáltatása megtörtént.

Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy lassan

megkezdődik a iskolákban a nyári szünet. Kérem,
nagyobb figyelmet fordítsanak az utakon közlekedő
gyerekekre, kerékpárosokra. Kérem továbbá a gép-
járművezetőket, hogy kellő körültekintéssel közleked-
jenek, megfelelő oldaltávolság tartásával kerüljék ki
őket.

A betakarítási szezon kezdetével - mint minden évben -
előtérbe kerülnek a mezei lopások és a bosszúság,
amelyet a nehézségek árán megtermelt termény
ellopásával az elkövetők okoznak. Több gazdálkodó
hathatósabb rendőri jelenlétet kér a külterületi
szántókra. A Pilisi Rendőrőrs dolgozói a tőlük elvárható
legtöbbet megteszik annak érdekében, hogy a mezei
lopásokat megelőzzék, elkövetőket felderítsék.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen
vagyunk képesek úgy, hogy Önök is tegyenek meg
minden maguktól telhetőt annak érdekében, hogy ne
váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve segítsük és
legyünk figyelemmel idős állampolgárainkra.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése
esetén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a
„járőr mobilt” a 06-20/7710-411-es
mobiltelefonszámon, vagy munkaidőben (ügyelet
hiánya miatt) a -as,Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/498-128
azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 06-
29/410-726, 107illetve a -es telefonszámon.
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss Zoltán r.ftőrm
Úr, elérhetősége: . Fogadóórája minden06/20-228-1511
páros hét csütörtökén 08.00-12.00 óra között kerül
megtartásra a rendőrőrs épületében.



Ballagás 2014


