


yermekkori felvonulást láttam magam
elôtt, hogy milyen örömmel lengettük a

kis papír nemzetiszínû lobogócskánkat, amit
az iskolában készítettünk. A Petôfi és Kossuth
kokárdákat olyan büszkén tûztük a mel-
lünkre, mintha valami hazafiak lettünk volna.
Negyedik osztályba jártam, mikor március 15-
én ezt a kis verset szavaltam, a hôsök szob-
ránál, ahol ott volt a falu apraja, nagyja.

Március 15. egykor és most…
2015. március 14-e, szombat reggel van. Mivel pihenésem
hosszabbra nyúlt, mint hétköznapokon szokott, 
talán ez okozta azt, hogy gyermekkorom jutott eszembe.

Márciusi esô esik lefele,
fakadoz az új élet zöld levele.
Kivirágzik minden kert a világon,
innen is meg túlnan is a határon.

Magyarország márciusi kertjébe,
gyere pajtás, gyere pajtás, lépjél be.
Egy nagy fa áll a kert kellô közepén,
piros rózsa, fehér rózsa, zöld levél.

Szabadságunk szentelt fája ez a fa,
ezer éve vérzünk, sírunk alatta.
Minden vércsepp piros rózsát virágoz,
a könnycsepp meg fehér szirmú rózsát hoz.

Magyar fiú! Magyar leány!
ne sajnáld, öntözd te is híven ezt a rózsafát.
Virágait hôsi szívvel szeressed,
negyvennyolcas ôseinket kövessed.

Innen is meg túlnan is a határon
kivirágzik minden kert a világon.
Fakadoz az új élet zöld levele,
márciusi esô esik lefele.
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Azt kérdezték a lakosok
MIT KELL TUD NI A TÛZ GYÚJ TÁS 
SZA BÁ LYA I RÓL?

Á 2015. már ci us 5-én új jog sza bály lé pett
élet be. Az Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály -
zat ról szó ló 54/2014. (XII. 5.) BM ren de let
sze rint, a lá bon ál ló nö vény zet, tar ló, a nö -
vény ter mesz tés sel össze füg gés ben és a
bel te rü le ti in gat la nok hasz ná la ta so rán ke -
let ke zett nö vé nyi hul la dék sza bad té ri ége -
té se ti los! A 22/2012. (VI. 04) szá mú ön -
kor mány za ti ren de le tünk ér tel mé ben
azon ban Pi lis Vá ros bel te rü le ti in gat lan ja in
be lül, a szá raz ker ti hul la dék és avar ége -
té sét ok tó ber 01. és áp ri lis 30. kö zöt ti idô -
szak ban, hét köz nap 10.00 és 15.00 óra
kö zött le het el vé gez ni szél csen des idô ben.
Ki vé ve az or szá gos tûz gyúj tá si ti la lom idô -
tar ta mát. A hul la dék nem tar tal maz hat
kom mu ná lis, ill. ipa ri ere de tû hul la dé kot
(mû anyag, gu mi, PVC), ki zá ró lag szá raz
ker ti avar és hul la dék éget he tô el! Ün nep -
na po kon és va sár nap, va la mint má jus
01. és szep tem ber 30. kö zöt ti idô szak -
ban avar és szá raz ker ti hul la dék ége -
té se szi go rú an ti los!

A HÁZ SZÁM HI Á NYA ESE TÉN 
BÜN TET HE TÔ A TU LAJ DO NOS?

Á Az in gat la no kat ház szám mal, vagy hely -
raj zi szám mal kell je löl ni! A ház szám táb lát
az in gat lan tu laj do no sá nak, ke ze lô jé nek,
hasz ná ló já nak kö te les sé ge ki he lyez ni, ez zel
is se gít ve a Men tôk, Tû zol tók, Rend ôr ség,
Köz szol gál ta tók, Pos ta és a Pol gár mes te ri
Hi va tal mun ká ját. A hi ány zó ut ca név táb la
ki he lye zé se, kar ban tar tá sa és pót lá sa az
ön kor mány zat fel ada ta. 
A kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá lya i -
ról és ezek el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez -
mé nye i rôl szó ló 11/2014. (III. 30.) ön kor -
mány za ti ren de let alap ján, aki a ház szám -
táb la ki he lye zé sé re, pót lá sá ra, cse ré jé re,
ill. tisz tán tar tá sá ra vo nat ko zó bár mely ren -
del ke zé sét el mu laszt ja, 150.000 fo rin tig
ter je dô köz igaz ga tá si bír ság gal sújt ha tó.

VOLT-E VA LA MI LYEN VÁL TO ZÁS AZ
EGÉSZ SÉG ÜGYI DOL GO ZÓK KÖ RÉ BEN?

Á 2015. má jus tól az or vo si ren de lô ben
„Vá ran dós gon do zást” tart Dr. Da nis Dá ni el
nô gyó gyász, ren de lé sé re a vé dô nôk nél le -
het be je lent kez ni.

A Vá ro si kis okos ban meg je lent fog or vo si
el ér he tô ség az aláb bi ak sze rint vál to zott:

Dr. Zom borsz ki Mó ni ka 
Te le fon: 06-29/496-105.

2015. áp ri lis tól a fi zi ko te rá pi ás ke ze lés
hoz zá já ru lá si díj fi ze té se az aláb bi ak sze rint
vál to zik: Pi li si ál lan dó lak cím mel ren del -
ke zô biz to sí tott ese té ben 300 Ft/al ka lom,

mely 10 al ka lo mig fi ze ten dô, ezt kö ve tô en
szakorvosi javaslat alapján in gye nes. 
Pi li si ál lan dó lak cím mel nem ren del ke zô
biz to sí tott ese té ben 1500 Ft/al ka lom. 

MIT KELL TEN NEM, 
HA AZ ÖN KOR MÁNY ZA TI ADÓ HA TÓ SÁG
KI VON TA FOR GA LOM BÓL A GÉP KO CSIM?

Á Egy éven tú li gép jár mû adó hát ra lék ese -
tén az ön kor mány za ti adó ha tó ság in téz ke -
dik a gép jár mû for ga lom ból tör té nô ki vo ná -
sa iránt. Az adós te en dô je, hogy az adó ügyi
iro dá ban a hát ra lék össze gé rôl tá jé koz ta -
tást kér, a hát ra lé kát csek ken tör té nô be fi -
ze tés sel vagy átu ta lás sal ren de zi, és ezt
iga zol ja! Az ön kor mány za ti adó ha tó ság ez -
után hi va tal ból in téz ke dik a gép jár mû adó
for ga lom ba tör té nô vissza ál lí tá sá ról, il let ve
ha az adó zó ké ri – a gyor sabb ügy in té zés
vé gett – a ki ál lí tott iga zo lást ré szé re át ad ja,
ame lyet az adó zó nak az ok má nyi ro dá ban
szem élye sen be kell nyúj ta nia.

KIT IL LET MEG A KOM MU NÁ LIS 
ADÓ MEN TES SÉG?

Á Kül te rü le ti in gat lan tu laj do no sa 2.000 Ft
adó ked vez mény re jo go sult az adó évi mér -
té ké bôl, így 17.000 Ft he lyett 15.000 Ft-
ot kell fi zet nie ezen a jog cí men.
A 70 éven fe lü li ma gán sze mély 50%-os
men tes ség ben ré sze sül, de csak ak kor, ha
egye dül él a kom mu ná lis adó val érin tett in -
gat lan ban! Így 8.500 Ft/év, ill. 7.500 Ft/év
a fi ze ten dô adó.

MI A TE EN DÔ, HA EL HALT, 
EL HUL LOTT ÁL LA TOT TA LÁ LUNK?

Á Min den eset ben je lent sék! Mun ka i dô -
ben a köz te rü let-fel ügye lô nek, Nagy Sán -
dor nak a 06-20/771-0398-es te le fon szá -
mon, mun ka idôn kí vül pe dig a me zô rök -
nek, akik gon dos kod nak az ál la ti te te mek
meg fe le lô és szak sze rû el szál lít ta tá sá ról.

MI ÉRT SZÜK SÉ GES 
EB ZÁR LAT ÉS LE GEL TE TÉ SI TI LA LOM
TE LE PÜ LÉ SÜN KÖN?

Á 2013 év szep tem be re és 2015 év már -
ci u sa kö zött, a kör nye zô me gyék te rü le tén
47 ve szett sé gi ese tet áll apí tot tak meg.
A ví rus vö rös ró ká ból, il let ve szar vas mar há -
ból, ôz bôl, kecs ké bôl és ku tyá ból ke rült ki -
mu ta tá sa.
A ró kák ta va szi ve szett ség el le ni orá lis im -
mu ni zá lá sa cél já ból Pi li sen a csa lé tek vak -
ci nák ki szó rá sá nak idô pont já tól szá mí tott
21 na pig, az az 2015.03.28-2015.04.23-
ig eb zár la tot és le gel te té si ti lal mat ren delt
el a Já rá si Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-
El le nôr zô Hi va tal. 

AZ ADÓ SOK ADA TA IT 
KÖZ ZÉ TE SZIK AZ ÚJ SÁG BAN?

Á Igen. A 2003. évi XCII. tör vény 55/B. §-
ának meg fe le lô en a jegy zô, mint ön kor -
mány za ti adó ha tó ság a he lyi adók, va la -
mint a gép jár mû adó vo nat ko zá sá ban a
ma gán sze mé lyek ese té ben az 50.000 fo -
rin tot el érô, nem ma gán sze mé lyek ese té -
ben a 100.000 fo rin tot el érô, 90 na pon
ke resz tül fo lya ma to san fenn ál ló adó tar to -
zás sal ren del ke zô adó zó kat tar tal ma zó, ún.
adós lis tát a „Hír nök” kö vet ke zô lap szá má -
ban, il let ve a hely ben szo ká sos mó don köz -
zé te szi. Bí zunk ben ne, hogy ezál tal ja vul ni
fog az adó fi ze té si mo rál vá ro sunk ban!

HO GYAN TU DUNK A KÉ PÜSZ KFT-NÉL
ÜGYET IN TÉZ NI?

Á So mo di Jó zsef né ügy ve ze tô tá jé koz ta tá -
sa sze rint a díj fi ze tés a díj be sze dôk ré szé re
tör té nô kész pénz fi ze tés sel, vagy átu ta lás -
sal tör tén het. Ezen kí vül le he tô ség van még
a pénz tá ri órák ban szem élye sen fi zet ni a
Rá kóc zi u. 34. sz. iro dá ban.

Pénz tá ri órák: hét fô-szer da, pén tek 8.00-
15.30 óra kö zött, va la mint csü tör tö kön
8.00-18.00 óra kö zött. Hir de tés fel adá sá -
ra is a pénz tá ri órák ban van le he tô ség. 

A ká bel té vé hi ba be je len té sét te le fo non
te he ti meg a kö vet ke zô szá mo kon:
hét köz nap 06-29/420-000, hét vé gén:
06-30/214-2279.

In ter net, ill. te le fon hi ba be je len tés re a
06-26/400-000 te le fon szá mon van le -
he tô ség.

VÁL TO ZOTT A ME ZÔ ÔRÖK 
EL ÉR HE TÔ SÉ GE?

Á 2015. áp ri lis 1-jé tôl a me zô ri szol gá lat
lét szá ma 2 fô re csök kent. 

To vább ra is el ér he tô: 
Be rinsz ki Jó zsef 06-20/221-6203, ill. 

Ho lecz Ró bert 06-20/221-5975 
te le fon szá mon.

MI LYEN SE GÍT SÉ GET, TÁ MO GA TÁST
KAP NAK A LA KOS SÁG TÓL?

Á Több ki sebb-na gyobb fe la ján lást és
ado mányt kaptunk, amit ezú ton is sze ret -
nék meg kö szön ni! 
Így kö szö nöm Sed ró Já nos né Zsu zsi ka
né ni nek a gyö nyö rû vi rá go kat a Pe tô fi
Park ban. 
Ko vács De zsônek az is ko la ré szé re tör té -
nô zon go ra-fe la ján lást. 
Vé gül, de nem utol só sor ban Ku lik Ádám-
nak a Ha le szi szô lô dû lô ben és a Bics kei
ta nyák kör nyé kén lé vô utak kar ban tar tá -
sát, ja ví tá sát!
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Az aláb bi ak ban a Kép vi se lô-tes tü let né hány
dön té sé rôl és az ezek alap ján meg tett in téz -
ke dé sek rôl, a be kö vet ke zô vál to zá sok ról
sze ret nénk tá jé koz tat ni Ol va só in kat:

A POL GÁR MES TE RI HI VA TAL 
2015. ÉVI IGAZ GA TÁ SI SZÜ NE TEI

Á Kép vi se lô – tes tü let ha tá ro za tá nak ér tel -
mé ben a Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal ban – a
köz szol gá la ti tiszt vi se lôk rôl szó ló tör vény
alap ján az aláb bi idô pon tok ban lesz nek
igaz ga tá si szü ne tek:
Nyá ri igaz ga tá si szü net: 2015. jú li us 27.
nap ja – 2015. jú li us 31. nap ja 
Té li igaz ga tá si szü net: 2015. de cem ber
24. nap já tól 2015. de cem ber 31. nap já ig 

KÖZ ÉT KEZ TE TÉ SI FEL ADA TOK 
EL LÁ TÁS RA VO NAT KO ZÓ 
KÖZ BE SZER ZÉ SI EL JÁ RÁS RÓL

Á A Kép vi se lô-tes tü let az 51/2015. (II.
26.) sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val úgy
dön tött, hogy a köz be szer zé sek rôl szó ló
tör vény alap ján a „Köz ét kez te tés el lá tá sa
Pi lis vá ro sá ban” tár gyú szol gál ta tás tár gyá -
ban köz be szer zé si el já rást ír ki.

A GER JE-FOR RÁS KFT. ÉLÉN 
ÚJ ÜGY VE ZE TÔ IGAZ GA TÓ

Á A Kép vi se lô-tes tü let a 68/2015. (II.26.)
sz. ön kor mány za ti ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a tu laj do ná ban ál ló Ger je-For rás
Nonp ro fit Kft. ügy ve ze tô igaz ga tói ál lás he -
lyé re pá lyá za tot hir det meg. Az áp ri li si
rend kí vü li ülé sen a Kép vi se lô-tes tü let meg -
vá lasz tot ta a Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. új
ügy ve ze tô igaz ga tó ját, Papp Lász ló sze mé -
lyé ben.

A Te Szedd! – Ön kén te sen a tisz ta Ma gya ror szá gért
ak ció ma ha zánk leg na gyobb ön kén tes moz gal ma.
Idén im már ötö dik al ka lom mal va ló sul meg. 

sze mét gyûj té si ak ció ke re té ben szer te
az or szág ban „ta va szi nagy ta ka rí ta nak”

a Te Szedd! Ön kén te sei. Azért szer vez zük
meg ezt a moz gal mat min den év ben, hogy
kö zö sen meg tisz tít suk szû kebb-tá gabb kör -
nye ze tün ket. Azt is sze ret nénk, ha mi nél
több em ber ki fe je zés re jut tat ná a ben ne rej -
lô igényt a tisz ta ság ra és fel hagy na a sze -
me te lés sel. Hi szen ha a ku ká ba ke rül a

Képviselô-testület munkájáról

Mi az a TeSzedd?

VÍZ KÁR EL HÁ RÍ TÁ SI TERV 

Á A vá ro sunk víz kár el há rí tá si ter vé nek el -
ké szí té se is fo lya mat ban van. Eh hez kap -
cso ló dó an a bel víz vé del mi in téz ke dé se ket
is mi ha ma rabb meg kell ten ni az ön kor -

mány zat nak. Az utób bi val kap cso la to san el
kell kez de ni a ví zel ve ze tés ren de zé sét, ár -
kok, áte re szek vizs gá la tát, el len ôr zé sét,
ren de zé sét, amely vár ha tó an ko moly for rá -
so kat igé nyel majd.

DÖN TÉ SEK A TE LE PÜ LÉS REN DE ZÉ SI
TERV FE LÜL VIZS GÁ LA TÁ RÓL, 
ELIN DÍ TÁ SÁ RÓL

Á Amint már hírt ad tunk ró la, a Kép vi se lô-
tes tü let úgy dön tött, hogy a te le pü lés ren -
de zé si terv fe lül vizs gá la tá ra ár aján la to kat
kér be. A te le pü lés ren de zé si terv mó do sí -
tá sá nak elô ké szí té se fo lya mat ban van, így
a be ér ke zô aján la tok kö zül a Kép vi se lô-
tes tü let a Pest Terv Kft. aján la tát fo gad ta
el. A te le pü lés ren de zé si terv vel kap cso la -
to san a ké sôb bi ek ben la kos sá gi meg hall -
ga tás ra ke rül majd sor.

ÓVO DA BÔ VÍ TÉS

Á A Kép vi se lô-tes tü let pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni az óvo dai fé rô he lyek to váb bi 25
fé rô hellyel tör té nô ka pa ci tás bô ví té sé re. Az
áp ri lis 16-i csü tör tö ki rend kí vü li ülé sen en -
nek ér tel mé ben meg sza vaz ták a szük sé ges
ön erô össze gét, amely mint egy 8 mil lió fo -
rin tot tesz ki. Amennyi ben a pá lyá zat si ke -
res lesz, ennyi vel hoz zájá ru lunk sa ját ön -
rész ként a be ru há zás hoz, amely az elô ze -
tes költ ség ter vek alap ján mint egy 45 mil lió
fo rin tot tesz majd ki.

DÖN TÉS A DA KÖV ÜGYÉ BEN

Á Az áp ri li si rend kí vü li ülés egyik fôbb
na pi ren di pont ja volt to váb bá an nak meg -
tár gya lá sa, hogy az Ön kor mány za tunk a
Da köv Kft-ben mi lyen mó don fog ja a tu laj -
don ré szét meg emel ni.

UT CA ÁT NE VE ZÉS

Á Tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a
jog sza bá lyi elô írá sok nak meg fe le lô en a Kép -
vi se lô-tes tü let dön tést ho zott, hogy az Er dei
Fe renc ut cát Ko dály Zol tán ut cá ra ne ve zi át.

sze mét, ak kor nincs mit össze szed ni. Emel lett cé lunk az is, hogy
mi nél töb ben rá érez ze nek az ön kén tes ség ízé re. A Te Szedd! idén
is sze re pel nem zet kö zi po ron don: Ma gyar or szág 2014-ben csat la -
ko zott az ak ci ó val a „Let’s Cle an Up Eu ro pe!” el ne ve zé sû, össz-
e u ró pai kez de mé nye zés hez, amit az Eu ró pai Bi zott ság EWWR
LI FE+ prog ram ja ke re té ben szer vez nek meg év rôl év re, és amely -
ben idén szin tén má jus ban sze dik a sze me tet egy szer re, egy hét -

vé gén Eu ró pa pol gá rai.

Pi lis má jus 16-án, szom ba ton csat la ko zik
a prog ram hoz. Vár juk a he lyi in téz mé -
nyek, egye sü le tek, ci vil szer ve ze tek, egy -
há zak je lent ke zé sét má jus 6-áig. To váb bi
rész le te ket a hon la pon és a Fa ce bo o kon
kö zöl jük.
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A hulladékszállításról

A közmunka programról

2015. a védônôk éve

Az utób bi idôk ben fel röp pent té ves hí rek re re a gál va sze -
ret nénk tá jé koz tat ni az Ol va só kat a Pi lis vá ros te rü le tén
tör té nô hul la dék szál lí tás sal kap cso la tos kér dé sek rôl.

A közmunka program 2015 évi I. ciklusa március 1-jétôl
augusztus 31-ig tart. Az önkormányzatunk 80 fôt igényelt
a Munkaügyi Központtól, de sajnos csupán 42 fôre 
kaptunk státuszt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is
csak 3 fôre kapott létszámot, de technikai okok miatt
ôket is az önkormányzat állományába helyezték át.

Idén százéves a Magyar Örökség Díjas védônôi 
szolgálat, a centenárium alkalmából a 

2015. évet jubileumi évnek nyilvánították.

SZE LEK TÍV HUL LA DÉK SZÁL LÍ TÁS
Mint az már köz is mert, jog sza bály vál to zás mi att 2014. ja nu ár 1-je
óta cé günk, a Ger je-For rás Ter mé szet vé del mi, Kör nye zet vé dô Non-
p ro fit Kft, mint köz szol gál ta tó vég zi Pi lis vá ros te rü le tén a sze lek tív
hul la dék gyûj tést. A ré gi jól be vált mód sze ren nem vál toz tat va, meg -
tar tot tuk ha vi egy al ka lom mal, a ház tól tör té nô sze lek tív hul la dék -
szál lí tást, va la mint a hul la dék szi ge tek rend sze res ürí té sét. 
Ta pasz ta la ta ink sze rint a sze lek tív kon té ne rek be na gyon sok kom mu -
ná lis hul la dék ke rül, ezért kér jük Önö ket, hogy a jö vô ben a sze lek tív
szi ge tek re csak az el kü lö ní tet ten gyûj tött hul la dé kot he lyez zék ki!

A sze lek tív gyûj tés kö vet ke zô idô pont jai az aláb bi ak:

A vá ros 4-es sz. fô út tól Ká va fe lé esô ré szén: 05.05., 06.02.,
06.30., 08.04., 09.01., 09.29., 11.03., 12.01. 
A vá ros 4. sz. fô út tól Nyár egy há za fe lé esô ré szén: 05.07.,
06.04., 07.02., 08.06., 09.03., 10.01., 11.05., 12.03.

A sze lek tí ven gyûj tött hul la dék egy ré sze a ceg lé di vá lo ga tó csar nok -
ba ke rül, majd a le vá lo ga tás után a hasz no sí tó hoz, a má sik ré szét
al vál lal ko zónk, az Agó ra Lô rinc Kft. köz vet le nül a hasz no sí tó nak szál -

ol gár mes ter ként több ször je lez tem a Mun ka ügyi Köz pont ban, hogy
vá ro sunk ban 220 re giszt rált je lent ke zô vár a köz mun ka prog ram ban

va ló rész vé tel re. So kan el adó sod tak, na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zött
él nek, éhez nek, re giszt rált mun ka nél kü li ek, akt ív ál láske re sôk, de nem
kap tak mun kát.

En nek is kö szön he tô en 2015. áp ri lis 1-jé tôl újabb 7 fô re kap tunk
stá tuszt, így Pi li sen össze sen már 52 fô ve het részt a köz mun ka
prog ram ban. 

Fô cé lunk nak tart juk, hogy eb ben az év ben se gí te ni sze ret nék
min da zo kon, akik akt ív ko rú el lá tást kap nak és iga zol ni uk kell 30 nap
mun ka vi szonyt. Áp ri lis tól min den hó nap ban 2 fô nek biz to sí tunk
1-1 hó nap mun ka le he tô sé get, ezál tal töb ben is meg sze rez he tik a
szük sé ges jo go sult sá got.

So kan je lent kez nek mun ká ra, akik or vo si lag al kal mat la nok, saj nos
ôket nem fog lal koz tat hat juk.

Itt is sze ret ném fel hív ni a köz mun ka prog ram ban dol go zók fi gyel mét,
hogy a szer zô dés ben fog lal ta kat be kell tar ta ni! A mun ka vál la ló kö te les
idô ben meg je len ni a ki je lölt mun ka he lyen, be teg ség ese tén az nap or vos -
nál je lent kez ni és ér te sí te ni a mun kál ta tót. Mi vel na pi je len tést kell
kül de ni a Mun ka ügyi Köz pont ba, így nem áll mó dunk ban vissza me nô leg
iga zol ni a tá vol lé tet. Az iga zo lat lan na pok ra mun ka bér nem jár. A mun ka -
ve ze tô fel ada ta a mun ka vég zés el len ôr zé se, ô az it tas mun ka vál la ló kat,
a mun ka vég zést meg ta ga dó kat jegy zô köny vez ni kö te les, majd azon na li
in téz ke dés sel meg szün tet jük az érin tett sze mély mun ka vi szo nyát.

Mun ká ra je lent kez ni to vább ra is az Er zsé bet ut cai te lep he lyen le het,
mely hez szük sé ges a sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya va la mint a mun -
ka nél kü li nyil ván tar tó lap.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

z el sô vé dô nôi szol gá lat Or szá gos Ste fá nia Szö vet ség
né ven ala kult és mû kö dött, cé lul tûz ve ki az anya- és

cse cse mô ha lan dó ság csök ken té sét, a sú lyos szo ci ál is
hely zet ja ví tá sát, és min den nek ré vén a nem zet erô sí té sét. 

A „ste fá ni ás” idôk alap ér té kei nem vál toz tak, a se gí tô
at ti tûd meg ma radt, csak a tár sa da lom vál to zott. En nek
meg fe le lô en min dig új ki hí vá sok nak kell meg fe lel nie a
szak má nak. Most a csa lá do kat egy egy ség nek te kint ve,
komp lex szem lé let tel tá mo gat ják a vé dô nôk, s pél dá ul az
if jú ság vé de lem te rén fel kell ven ni ük a har cot a kü lön fé -
le füg gô sé gek kel, a szá mí tó gé pes já té kok kal, az al ko hol -
lal, a do hány zás sal, a ká bí tó sze rek kel.

A vé dô nôi mun ka nem lát vá nyos, hisz min dig egy-egy
sze mély re, csa lád ra irá nyul. A vé dô nôk szá má ra a szak mai
el is me rés mel lett az is igen fon tos, hogy a csa lá dok elé ge -
det tek le gye nek, érez zék, hogy a vé dô nôk ér tük dol goz nak.

A vé dô nôk hosszú évek óta nyúj ta nak se gít sé get a leg -
fon to sabb élet sza ka szok ban: a gyer mek vá rás alatt, az új -
szü lött fog adá sa kor, a csa lá di élet ki a la kí tá sá nál, tá mo gat -
ják a csa lá do kat a gye re kek óvo dá ba, is ko lá ba me ne te lé -
nél. Je len van nak mind az alap-, mind a sza kel lá tás ban. 

Pi li sen a há rom vé dô nôi kör ze tet Gaj dos Ist ván né
Ma ri ann és Ba gi né Szen tes Kin ga, va la mint he lyet te sí -
tés sel Pa rá di Ro zá lia lát ja el. Is ko la vé dô nônk Ne mes
Nor bert né Ka ti.

Ál do za tos mun ká ju kat meg kö szön ve kö szönt jük most
vé dô nô in ket. To váb bi jó egész sé get, ki tar tást kí vá nunk!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

lít ja be. Így pró bá lunk az eu ró pai nor mák nak meg fe lel ve, mi nél több
hul la dé kot vissza for gat ni az új ra hasz no sí tó rend szer be. 

A KOM MU NÁ LIS HUL LA DÉK RÓL
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy az ide vo nat ko zó, 385/2014. (XII.31.)
sz. Kor mány ren de let nem kö te le zi a köz szol gál ta tót gyûj tô e dény
biz to sí tá sá ra! A jog sza bály 7. §(1) sze rint: „A ve gyes hul la dék szab -
vá nyos gyûj tô e dény ben tör té nô gyûj té sé hez a köz szol gál ta tó nak
biz to sí ta nia kell azt, hogy az in gat lan hasz ná ló leg alább 2 kü lön bö zô
ûr mér té kû gyûj tô e dény kö zül vá laszt has son.”
Az el múlt idô szak ban a te le pü lé si kom mu ná lis hul la dék be gyûj té sét
– a gya ko ri mû sza ki prob lé mák mi att – sok eset ben saj nos nem
tud tuk a dél elôt ti órák ban el vé gez ni, így az ké sô es tig el hú zó dott.
Kér jük Önö ket, hogy ha son ló eset ben hagy ják kint a hul la dék gyûj tô
edé nye ket, mert azok ból az ak tu á lis szál lí tá si na pon min den kép pen
el szál lí tás ra ke rül a hul la dék!

A ZÖLD HUL LA DÉK RÓL
A zöld hul la dék be gyûj té sét cé günk to vább ra sem tud ja meg ol da ni.
Kér jük Önö ket, hogy a ker tek ben kép zô dött fü vet, le ve let, stb. kom-
p osz tál ják!
Ke res sük an nak a mód ját, hogy a fák met szé sé bôl ke let ke zett
zöld hul la dé kot kö te gel ve, meg fe le lô hossz ra le vág va át ve gyük. Ez zel
kap cso lat ban az ak tu a li tá sok ról a hon la pun kon adunk tá jé koz ta tást.
Meg ér té sü ket és tü rel mü ket kö szön jük!

GER JE-FOR RÁS NONP RO FIT KFT. VE ZE TÔ SÉ GE 2
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Már ci us 15-én a vá ro si ün nep sé get kö ve tô en, 15 óra kor a Pe tô fi
Park ban együtt sza val tuk el a „Nem ze ti Dalt”, hi szen vá ro sunk
csat la ko zott az „Élô lánc az 1848-49-es sza bad ság harc hô se i nek
em lé ké re” el ne ve zé sû or szá gos prog ram hoz. 
Már ci us 15-e az össze fo gás jel ké pe, ek kor vál tak a ma gya rok
iga zi, a szó mai ér tel mé ben vett nem zet té. Ezt az össze fo gást
kí ván ta meg je le ní te ni a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Nem ze ti Ren -
dez vény szer ve zô Hi va ta la, a több száz te le pü lés be vo ná sá val
szer ve zett kö zös él ménnyel.

Már ci us 16-a mos tan tól a ma gyar zász ló és cí mer nap ja.
Idén el ôször, e je les dá tum mél tó ke re tet adott mind azon em be -
rek, kö zös sé gek és em lé kük elôtt va ló fô haj tás nak, akik e zász ló
és cí mer alatt har col va éle tü ket, sza bad sá gu kat ad ták a ma gyar
nem ze tért, vagy e zász ló és cí mer tisz te le te mi att szen ved tek bár -
mi lyen sé rel met vagy hát rányt.

Má jus 3-án ün ne pel jük az éde sa nyá kat, nagy ma má kat. Az
anyák meg ün nep lé sé nek tör té ne te az óko ri Gö rög or szág ba nyú -
lik vissza. Ak ko ri ban ta va szi ün nep sé ge ket tar tot tak Rhe á nak, az
is te nek any já nak, és ve le együtt az éde sa nyák tisz te le té re. „Ma -
gyar or szá gon 1925-ben a Ma gyar If jú sá gi Vö rös ke reszt tar tot ta az
el sô ün ne pet, a má ju si Má ria-tisz te let ha gyo má nya i val össze kap -
csol va. 1928-ban már mi nisz te ri ren de let so rol ta a hi va ta los is ko -
lai ün nep élyek kö zé az Anyák nap ját. Ma gyar or szág ra az ün nep
öt le tét Pet ri Pál né, egy ál lam tit kár fe le sé ge hoz ta Ame ri ká ból és
a leg el sô Anyák Na pi ün nep sé get 1925. már ci us 8-án a MÁV gép -
gyár fog lal koz ta tó já ban mun kás gye re kek nek tar tot ták. A gon do -

end kí vül csa lá di as han gu la tú ren dez vé -
nyen ve he tett részt az, aki el fo gad ta a

meg hí vást és áp ri lis 10-én el lá to ga tott a Pol -
gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben meg ren de -
zett köl té sze ti na pi iro dal mi est re. 

Az ün ne pi mû sor a bol dog ság ver sek re
épült, me lyek kö zött hall hat tunk ter mé szet -
hez, sze re lem hez és a bor hoz kap cso ló dó
ver se ket is. Az est ház igaz dá ja Gyur kity
Ka ta volt, meg ze né sí tett ver se ket éne kelt a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la ta ná ri kó -
ru sa – Ge re ben Tí mea, Tö rök Éva, Va róc zi
Zsu zsa – va la mint Gyur kity Ka ta. Gi tá ron

Nem ze ti Bor Ma ra ton a 2015-ös év
egyik leg na gyobb or szá gos kö zös -

sé gi ren dez vé nye és egy ben a leg hosz-
szabb ma ra ton vál tó vi lág re kord kí sér le te
is. A fu tás Ha jós ról raj tol má jus 23-án és
ide is ér ke zik vissza jú ni us 2-án.

A fu tók Ma gyar or szág 102 te le pü lé sét
érint ve, a nap hu szon négy órá já ban,
meg sza kí tás nél kül, 11 na pon át 2573
km-t tel je sí te nek, és ez a fu tás érin ti te -
le pü lé sün ket is! Az át ha la dó vi lág re -
kord kí sér let me zô nyé hez a he lyi la ko -
sok, di á kok sza ba don csat la koz hat nak
és Pi lis köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül
együtt fut hat nak ve lük!

A to váb bi rész le tek rôl, a me zôny vár -
ha tó meg ér ke zé sé rôl és az eh hez kap cso -
ló dó egyéb prog ra mok ról a pi lis.hu hon -
la pon és fa ce bo o kon tá jé ko zód hat nak.

kí sért Práczky Ká roly, a ver sek han gu la tá -
hoz il lô, ki vá lóbb nál ki vá lóbb bo rok ki vá -
lasz tá sát és be mu ta tá sát pe dig Né meth Ti ha -
mér nak kö szön het tük.

Azok a sze ren csé sek, akik ott vol tak, egy
olyan bol dog han gu la tú „rend ha gyó ma gyar
órán” töl tôd het tek fel, amely min den ki szá -
má ra meg mu tat ta, hogy ki csit más – ol dott
meg kö ze lí tés ben – az iro da lom ho gyan
vál hat ter mé sze te seb bé, a köl té szet, a ver -
sek ho gyan ke rül het nek sok kal kö ze lebb
hoz zánk.

E-L. 2

Ünnepek mögöttünk, ünnepek elôttünk

A költészet napja Pilisen
A Ma gyar Írók Szö vet sé ge 1963-ban ve tet te fel, hogy min den év
áp ri lis 11-e Jó zsef At ti la szü le té sé nek nap ja le gyen ha zánk ban a
„Köl té szet Nap ja”. Az ese ményt el ôször 1964-ben ren dez ték meg,
az óta min den év ben elô adá sok, fel ol va sá sok, vers mon dó ver se nyek
ke re té ben em lé ke zünk meg or szág szer te a köl té szet rôl, köl tôk rôl,
írók ról és ter mé sze te sen Jó zsef At ti lá ról. 

la tot a Ma gyar If jú sá gi Vö rös ke reszt ve ze tôi ka rol ták fel és meg -
tet ték az elô ké szü le te ket az Anyák nap ja or szá gos be ve ze té sé re.
(For rás: wi ki pé dia). 
Az Anyák Nap ja, az éde sa nyák és nagy ma mák kö szön té se ma
ün ne pe ink kö zött fon tos he lyet fog lal el. Az idén se fe led kez -
zünk, meg ró luk! Kö szönt sük a még köz tünk élô sze ret te in ket
for ró öle lés sel, szép szó val, vi rág gal, egy-egy hall ha tat lan vers
so ra i val. Azok ra pe dig, akik nek már csak az em lé ke él ve lünk,
gon dol junk há lás sze re tet tel!

Má jus 31-e a gyer me kek nap ja, amely egy nem zet kö zi ün -
nep. A Nem zet kö zi Gye rek na pot 1920-ban tar tot ták meg el ô-
ször Tö rök or szág ban, majd az ENSZ kez de mé nye zé sé re ter jedt
el job ban. Ma gyar or szá gon 1931-ben tar tot ták meg el ôször, ak -
kor még gyer mek hét né ven, de 1950 óta már csak egy na pos ün -
nep és ez min dig má jus utol só va sár nap já ra esik. Cél ja, hogy
fel hív ja az em be rek, a vi lág fi gyel mét a gyer me kek jo ga i ra,
hely ze té re. Vá ro sunk ban sem fe led ke zünk meg e nap ról.

Pi li sen má jus 30-án a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos is ko la Sza bad ság té -
ri te lep he lyén 10 órá tól kez dô dik a „Gu bá nyi gá la”. Ezt kö ve tô en 15
óra kor a szín pa don in gye nes gyer me ke lô a dást tart a Ka ti ca bo gár ka
Csa pat. Ze nés in te rak tív gye rek mû sort lát ha tunk Szak csi La ka tos
Ben ja min, Pet ro vics Ma ri ann, Ná dor Dá vid elô adó mû vé szek kel. 
A Pi ac té ren 13-18 órá ig a Kis tér sé gi Csa lád se gí tô és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat pi li si tag in téz mé nye szer ve zi a pi li si gyer mek na pi prog -
ra mo kat. A prog ra mok ról to váb bi rész le tes in for má ci ó kat pla ká to -
kon, és az in ter ne ten ol vas hat nak az ér dek lô dôk.
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A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei

Új lépcsôfok a Pilisi Labdarúgó Klub életében
Klu bunk tör té ne te fon tos ál lo má sá hoz ér ke zett, hi szen együtt -
mû kö dé si meg áll apo dást kö tött a Fe renc vá ro si Tor na Club bal,
mely óri á si le he tô ség je lent szá munk ra.

Már ci us 5-én tar tot tuk az Ol vass Ve lünk! cí mû ve tél ke dô 2.
for du ló ját. A csa pa tok nagy lel ke se dés sel kezd tek ne ki a fel ada-
tok nak. A for du ló nyer te se a BDS csa pat lett: Lu kács Bog lár ka,
Sán dor Sá ra és Bach Do ri na 3. osz tá lyos ta nu lók sze mé lyé ben.
Gra tu lá lunk! 
Már ci us 6-án Me se ko sár-me se dél utánt tar tot tunk, ahol a gye re -
kek meg is mer ked het tek a Bré mai mu zsi ku sok kal, Bo gyó val és
Ba bó cá val és más me se hô sök kel. 
Már ci us 27-én kéz mû ves fog lal ko zá sun kon a hús vé ti ün ne pek re
ké szü lôd tünk, nyu szi kat, to já so kat és to jás tar tó kat ké szí tet tünk. 
Az idei év ben ün ne pel jük Pi lis vá ros sá ava tá sá nak 10. év for du ló -
ját. E ke rek év for du ló al kal má val idén a Könyv tá ri es ték ren dez -
vény so ro za ton be lül Pi lis múlt ját és je le nét is mer tet jük meg a ren -
dez vé nyek re el lá to ga tó ér dek lô dôk kel. Az el sô be szél ge tés re már -
ci us 27-én 18 óra kor ke rült sor a könyv tár ol va só ter mé ben, ahol
meg is mer ked het tünk a Be lez nay csa lád tör té ne té vel. A be szél ge -
tést Sza bó Zol tán ve zet te. 
A he ti két al ka lom mal hét fôn és csü tör tö kön 17-19-óra kö zött
tart juk a „Net re fel N@gyi” cí mû tan fo lya munkat, amely nagy
si ker nek ör vend!

Az együtt mû kö dés ér tel mé ben a Fe renc -
vá ros pro fesszi o ná lis se gít sé get nyújt klu -
bunk nak. Edzô ink és csa pa ta ink kép vi se lôi
meg hí vást kap tak az FTC ta va szi szak mai
nap já ra, ahol egy kon zul tá ció ke re té ben
jut hat nak hoz zá vál to za tos szak mai öt le tek -
hez, il let ve to vább kép zô anya gok hoz.

Ez a kap cso lat azon ban nem csak ve ze tô -
ink szá má ra elô nyös, hi szen fi a tal kor osz tá -
lya ink – az U9, U11, U13 és U16-os csa -
pa ta ink – ál ta la le he tô sé get kap nak, hogy
en nek a ní vós klub nak a csa pa ta i val
játssza nak edzô mér kô zé se ket, mind vá ro -
sunk ban, mind pe dig a Nép li get ben, ahol
nyu gat-eu ró pai kö rül mé nyek vár ják majd
já té ko sa in kat. Emel lett a leg te het sé ge sebb
ki vá lasz tott fi a tal ja ink a Nép li ge ti Edzô köz -

pont ban edz het nek, ahol a Fra di után pót -
lás sal fog lal ko zó szak em be rei fi gye lem mel
kí sé rik ôket, hogy vá laszt has sa nak kö zü lük,
így a pi li si gyer me kek egye nes ágon ke rül -
het nek az FTC után pót lás ke re té be.

A baj nok ság ta va szi for du ló já ban lab da -
rú gó csa pa ta ink mind egyi ke ja vá ban küzd a
si ke re kért. El sô szá mú csa pa tunk re mek
ta va szi raj tot vett, így már két he lyet si ke -
rült ja ví ta ni po zí ci ó ján, to vább küzd ve a mi -
nél jobb ered mé nyért. Má so dik szá mú fel -
nôtt csa pa tunk szin tén to vább re me kel,
köz tük egy re több ifi já té kos kap le he tô sé -
get. U21-es csa pa tunk az ôszi sze zon vé -
gez té vel ma ga sabb szint re ke rült, ahol a
cél a mi nél jobb hely tál lás. U16-os csa pa -
tunk a kö zép me zôny bôl igyek szik mi nél
jobb he lye zés re fel jut ni.

Klu bunk idén ta vasszal is szer vez Bo zsik
tor nát, il let ve fesz ti vált, és csa pa ta ink ter -
mé sze te sen részt vesz nek más vá ro sok
ha son ló ren dez vé nye in is.

Kér jük, kí sér jék fi gye lem mel to váb bi hí -
re in ket, a klu bunk éle té vel kap cso la tos in -
for má ci ó kat, ese mé nye ket a fo lya ma to san
fris sü lô www.pi li silk.hu we bol da lon, és kö -
ves se nek min ket a fa ce bo o kon is!

PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

Áp ri lis ban és má jus ban is szá mos prog ram mal vár juk az ér -
dek lô dô ket, me lyek kö zül a még elôt tünk ál lók a kö vet ke zôk:

áp ri lis 20. 17 óra: Pet ró Zsu zsan na ipar mû vész és Par lag Ist ván
szob rász mû vész ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja (kö zös sé gi ház)

áp ri lis 25. má jus 9. és má jus 23. 9 óra: Tár sas já ték Klub
(könyv tár)

áp ri lis 24. és má jus 29. 17 óra: Kéz mû ves fog lal ko zás (könyv tár)

áp ri lis 24. és má jus 29. 18 óra: Könyv tá ri Es ték (könyv tár)

má jus 7. 16 óra: Ol vass Ve lünk Ve tél ke dô 4. for du ló ja (könyv tár)

má jus 8. 17 óra: Me se dél után (könyv tár)

má jus 30. 15 óra: Ka ti ca bo gár ka ze nés, in te rak tív gyer mek -
mû sor (Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la tor na ter me).

Prog ram ja ink ról rész le te sen tá jé ko zód hat nak a könyv tár ban (Ká vai
út 1.), a konyv tar.pi lis.hu hon la pon, vagy az in téz mény fa ce bo ok
ol da lán.

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2 in téz mény ve ze tô
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A PILISI LK 2014/2015-ÖS SZEZON TAVASZI MÉRKÔZÉSEI
Csap. Dátum Nap Kezdés Hazai – Vendég
U16 ápr. 25. Szombat 14:30 Pilisi LK U16 – Albertirsa SE U16
FN 2 ápr. 25. Szombat 16:30 Pilisi LK 2 – Sülysáp KSK 2
U21 máj. 3. Vasárnap 14:30 Pilisi LK U21 – Tápiószele SE U21
FN 1 máj. 3. Vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda – Nagykôrösi Kinizsi TL FC
U16 máj. 10. Vasárnap 14:30 Pilisi LK U16 – Nagykôrösi FC U16
FN 2 máj. 10. Vasárnap 16:30 Pilisi LK 2 – Nagykôrösi TFC 2
U21 máj. 17. Vasárnap 15:00 Pilisi LK U21 – Albertirsa SE U21
FN 1 máj. 17. Vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda – Érdi VSE
FN 2 máj. 24. Vasárnap 17:00 Pilisi LK 2 – Farmos SE
FN 2 máj. 30. Szombat 17:00 Pilisi LK 2 – Mendei LSE
U16 máj. 31. Vasárnap 15:00 Pilisi LK U16 – Sülysáp KSK U16
FN 1 máj. 31. Vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda – Dabas-Gyón FC
FN 2 jún. 7. Vasárnap 17:00 Pilisi LK 2 – Pánd KSK



ÉL JE NEK A MÁR CI U SI IF JAK! 
Már ci us 13-án is ko lánk is meg em lé ke zett
az 1848-as ese mé nyek rôl. A fel sô sök re -
mek mû so rát az ének ka runk gyö nyö rû elô -
adá sa ke re tez te, me lyet di ák ja ink az ese -
mé nyek hez il lô mél tó ság gal néz ték vé gig.
Kö szön jük a szín vo na las mû sort a fel sô ta -
go za tos di ák ja ink nak és fel ké szí tô ta ná ra ik -
nak Csil ló né Gál Zsu zsan na, Tö rök Éva és
Ge re ben Tí mea sze mé lyé ben.

„A PI LI SI TISZ TA BÚ ZA” 
Már ci us 4-én dél után a Kos suth ut cai te lep -
hely ének ter mé bôl an gya li gye rek han gok
szû rôd tek ki, ugyan is ezen a dél utá non ren -
dez ték meg a fel sô sök nép da lé nek lô ver se -
nyét. A bá tor je lent ke zôk egy tôl egyig gyö -
nyö rû nép da lo kat vá lasz tot tak, és ad tak elô
a ma rok nyi kö zön ség nek. 
Vé gül a zsû ri hosszú gon dol ko dás után
ered ményt hir de tett: 
5-6-os kor cso port: I. Bo tos Dá vid 5.d és
Fo dor Gyô zô 5.d, II. Tol ler Eme se 6.b, III.
Bor dács Ar nold 6.c. 
7-8-os kor cso port: I. Bor dács Ro land 7.c és
Ze len ka Ta más 8.c, II. Szál kai Jan ka 7.c.
A szer ve zé sért kö szö net jár Jan sik Il di kó és
Ge re ben Tí mea ta nár né nik nek. 

BÓ LYAI BUMMMM! 
A ta vasz is mét bô vel ke dik ta nul má nyi ver se -
nyek ben. (Or chi dea, He lye sí rá si ver seny, Ol -
vass Ve lünk, Tör té ne lem Há zi ver seny, Bo lyai
ter mé szet tu do má nyos ver seny). Si ke re ink -
rôl a fo lya ma to san meg úju ló hon la pun kon
tá jé ko zód hat nak.

SZAK KÖ RÖK A SZA BAD BAN
A jó idô be kö szön té vel vég re új ra be in dul tak
az al sós sza bad té ri szak kö rök a Zöld-szak -
kör és a Tú ra szak kör. El sô kör ben rög tön a
Do li na fe lé vet tük utun kat, ahol a Pá lin kás
ta nyá nál „el akad tunk” a sok szép és ér de -
kes lát ni va ló nak és fi nom kós to lók nak kö -
szön he tô en. Amíg mi Pá lin kás Sa nyi bá csi -
ék ven dég sze re te tét él vez tük, ad dig a Zöld-
szak kö rö sök el te ker tek Al ber tir sá ig. Két hét -
tel ké sôbb vi szont a Tú ra szak kö rö sök tet ték
meg ugya nezt az utat csak gya log. Pon to -
sab ban a fe lét, mi vel oda fe lé vo na toz tunk,
majd Al ber tir sá ról in dul tunk vissza Pi lis re. 

SI KE RES JÁT SZÓ DÉL UTÁN 
AZ AL SÓ TA GO ZA TON 
Már ci us 20-án a Szé che nyi ut cai és a Sza -
bad ság té ri te lep he lye in ken, iz gal mas ját -
szó dél utá non ve het tek részt a le en dô el -

Az elmúlt idôszakban, iskolánkban számos különleges programban
és eseményben volt részük a gyerekeknek és felnôtteknek.
Ezekbôl szeretnénk most ízelítôt adni, a részletekért látogassanak
el iskolánk www.gubanyi.hu honlapjára!

sô sök és szü le ik. A más fél óra fog lal ko zás
a Szé che nyi ut cá ban kör já ték kal, dal ta nu -
lás sal és egy ara nyos kis bá rány el ké szí té -
sé vel telt.
A Sza bad ság té ren a lá to ga tók a Há rom pil -
lan gó me sé jét ele ve ní tet ték fel. Há rom tan -
te rem ben há rom kü lön bö zô fog lal ko zás sal
ta lál koz hat tak az óvo dá sok. A fe hér tu li pá -
nok ter mé ben – Tün de né ni és Va len ti na né -
ni ter mé ben – egy kör já té kot ta nul tak és el -
ké szít het tek egy vi dám kis vi rág tün dért.
Majd a sár ga tu li pán ter mé ben – Ti mi né ni -
nél – mon dó ká kat ta nul tak és egy na pocs -
kás könyv jel zôt ké szí tet tek. Vé gül a pi ros tu -
li pán ter mé ben – Zsu zsa né ni nél – báb já ték
mel lett meg hall gat hat ták az egész tör té ne -
tet, ez után itt ki csi, ce ru za vég re il leszt he tô
pil lan gót ké szí tet tek.

A ZÁSZ LÓ HA ZA TÉRT! 
1935. ja nu ár 15-én el hunyt Gu bá nyi Ká roly.
A vi lág já ró pi li si po li hisz tor majd mind egyik
kon ti nens re el lá to ga tott, egyet ki vé ve. Meg -
for dult Eu ró pá ban, Ázsi á ban, Ame ri ká ban
és Auszt rá li á ban, de Af ri ká ba nem ju tott el.
Ke rek nyolc van esz ten dô el tel té vel, 2015.
ja nu ár 16-án to vább foly tat ta uta zá sát és
meg tör tént a cso da: Gu bá nyi Ká roly el ér te
Af ri kát!
Ho gyan is tör tént? Amint, már ja nu á ri cik -
künk ben be szá mol tunk, az is ko la ér te sült
ar ról, hogy a Bu da pest-Ba ma ko Ra lin részt
vesz egy he lyi ér de kelt sé gû cso port, a Sed -
ro Te am. Ez a csa lá di vál lal ko zás (Mi si, Iza,
Zsó fi, Vi ki, Ábel) töb bek kö zött ado má nyo -
kat is szál lí tott ne héz sor ban élô af ri kai em -
be rek nek. Iza köz ben já rá sá ra vál lal ták, hogy
az ál ta lunk össze gyûj tött já té ko kat elv iszik
nyu gat-af ri kai gyer me kek nek. Al sós ta nu ló -
ink lel kes gyûj tés be kezd tek és je len tôs
mennyi sé gû já té kot hoz tak be az in du lás
nap já ra. A be ra ko dás után ün nep élye sen
át ad tuk az is ko la zász lót és a kon voj el in dult
Ba ma ko ba!
Gu bá nyi Ká roly tet te i hez mél tón, a ne vét vi -
se lô is ko la foly tat ta a ha gyo mányt: egy ne -
mes ügy mel lé állt és épí tô, jó szán dék kal
„uta zott” tá vo li föld ré szek re! Kö szön jük Izá -
nak és a Sed ró csa lád nak, hogy le he tô vé
tet ték ezt ne künk.

MEG ME NE KÜLT A NYÁ RI SZÜ NET! 
A sza ba du lós já té kok az utób bi idô ben igen
nép sze rû vé vál tak a fel nôt tek kö ré ben, és
egy idô után a ki seb bek is rá kap tak er re a
kü lön le ges já ték ra. A lé nye ge, hogy egy be -
zárt szo bá ból iga zi csa pat mun ká val, egy óra

alatt kell ki jut ni fel ada tok, il let ve rejt vé nyek
meg ol dá sá nak se gít sé gé vel. A fel ada to kért
kü lön bö zô kó do kat kap nak a cso port ta gok,
és a já ték vé gén ez a kód a kul csa a ki ju tás
zá rá nak. 

A mo no ri Szte ré nyi Jó zsef Is ko la 25 éves ju -
bi le u má nak al kal má ból ilyen já té kot szer ve -
zett a kör nye zô te le pü lé sek ál ta lá nos is ko lá -
i nak. Ide min den is ko lá ból egy csa pat jut hat
to vább a há zi ver senyt kö ve tô en. A há zi ver -
senyt is a szte ré nyi sek ren dez ték, így már-
ci us 19-én el lá to ga tott hoz zánk há rom di ák
egy ne ve lô kí sé re té ben, akik a 3 há rom fôs
csa pa tot ko or di nál ták.

A részt ve vôk fel ada ta az volt, hogy a gye re -
kek a rejt vé nye ket meg old va jus sa nak ki a
ter mek bôl, mert csak ak kor me ne kül meg
a nyá ri szü net, ha ez si ke rül ne ki! Min den ki
meg nyu god hat, ugyan is a gu bá nyis di á kok
szu per hôs ként vi sel ked tek, és meg men tet -
ték a nyá ri szü ne tün ket! Huhhh... 

A hôs csa pa tok tag jai: Ka sa Ti bi bá csi ve ze -
té sé vel Ka csán di Fan ni, Szál kai Jan ka és
Tóth Ni ko lett he te dik osz tá lyos ta nu lók. Ko -
vács Pé ter bá csi szin tén he te di kes csa pa tot
in dí tott, mely nek tag jai Bar nai Szin tia, Len -
gyel fal vi Me lit ta és Pri belsz ki Dor ka vol tak.
A har ma dik, ve gyes csa pa tot Vá lóc zi Zsu zsa
né ni in dí tot ta, mely ben a ha to di kos Csé ke
Bi an ka és Szeg vá ri Ben ce, il let ve a he te di -
kes Ko reny Ba bett in dult.

Re kor di dô alatt, 23 per cen be lül Pé ter bá csi
csa pa ta sza ba dult ki el sô ként, így ôk ju tot -
tak to vább a mo no ri for du ló ba. Itt már Pé ter
bá csi is a csa pat tag ja ként ver se nyez het.

IS KO LÁNK 3. D OSZ TÁ LYA RÉSZT VESZ
AZ MW IS KO LA BÚ TOR PÁ LYÁ ZA TÁN! 
Ez egy sza va zós a pá lyá zat, ahol a fô nye re -
mény egy 200x100-as ke rá mia táb la. Aki
te he ti, áp ri lis 30-ig sza vaz zon a fa ce bo ok-ra
fel töl tött al bum ra a kö vet ke zô lin ken:
https://www.fa ce bo ok.com/me dia/set/?set
=a.1427021964275185.1073741851.1
384469511863764ôty pe=1
Fon tos, hogy csak az al bum ra le a dott sza va -
za tok ér vé nye sek! Kö szön jük min den ki tá -
mo ga tó sza va za tát!
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Új utcai szociális munkás Pilisen

Meg ér ke zett a ta vasz és az év -
szak el sô je len tôs ün ne pe már -
ci us 15. A ked ve zôt len idô já rás
mi att az ün nep utá ni na pon sé -
tál tunk el a Pe tô fi park ba, ahol
el he lyez tük a gye re kek ál tal
ké szí tett zász ló kat, vi rá go kat. 

é tá ink al kal má val le he tô ség volt
meg fi gyel ni és meg ta pasz tal ni a ta -

vasz hoz ta vál to zá so kat a ter mé szet ben:
a vi rá gok nyi la do zá sát (kró kusz, ibo lya,
hó vi rág), a ter mé szet éb re dé sét, a ma da -
rak csi cser gé sét. 
Eb ben a hó nap ban is meg lep tük a gye re ke -
ket az Eu ró pai Gyer mek szín ház „Mak ranc -
ka” cí mû in te rak tív elô adá sá val, mely nek
költ sé gét óvo dá ink ala pít vá nyai té rí tet ték.
A Víz mo dul ban ki emelt fi gyel met ka pott a
Víz vi lág nap ja (már ci us 22.), amely al ka -
lom ból óvo dá ink kü lön bö zô mó don hív ták
fel a gye re kek fi gyel mét a víz fon tos sá gá ra.

Óvo dá sa ink moz gá sos te vé keny sé ge ken
ke resz tül bô ví tet ték is me re te i ket a víz rôl
(vi zes já té kok, ve tél ke dôk, ta lá lós kér dé -
sek, ki rán du lás a Ger jé hez, mon tázs kép
ké szí té se). 

„Víz!
se ízed nincs,

se szí ned,
se za ma tod,
nem le het,

meg ha tá roz ni té ged,
meg íz lel nek,

anél kül,hogy meg is mer né nek.
Nem szük sé ges vagy az élet ben,

ma ga az élet vagy!”
(Exu péry)

A Já té kor szág Óvo da idén is vár ta az új
gyer me ke ket és szü le i ket nyílt-nap ja i ra:
2015. már ci us 23-25. kö zött. Ek kor a le -
en dô óvo dá sok és a szü le ik meg is mer ked -
het tek óvo dá ink kal, a cso por tok kal és az
óvo da pe da gó gu sok kal, ez zel is könnyeb bé
té ve az óvo dai be szok ta tást. Idén is mind
há rom óvo dá ban a ta ní tók ré szé re nyílt-na -
po kat szer vez tünk. Ren dez vé nye ink kel sze -

á jé koz tat juk Önö ket, hogy a Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze te ál tal
fenn tar tott és mû köd te tett Pi lis Ut cai Gon do zó Szol gá la tot 2015. már ci us 25-étôl

Rácz Edit ut cai szo ci ál is mun kás lát ja el.

Ügy fél fog adás: hét fô és csü tör tök: 14-16 óra kö zött
a Pi lis, Dó zsa György u. 33. szám alatt.

Te le fon: 06-70/933-8191.

A Szol gá lat ál tal el lá tott fel ada tok a kö vet ke zôk: az ut cai szo ci ál is mun ka ke re -
té ben biz to sí ta ni kell az ut cán tar tóz ko dó haj lék ta lan sze mély hely ze té nek, élet kö rül -
mé nye i nek fi gye lem mel kí sé ré sét, szük ség ese tén el lá tá sá nak kez de mé nye zé sét,
il let ve az el lá tás biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó in téz ke dés meg té te lét.
A to váb bi ter vek kö zött sze re pel, hogy éven te két szer ta vasszal és ôs szel sze ret nénk
össze han golt ru ha a do mány ak ci ót tar ta ni, ahol a la kos ság ál tal is fe la ján lott ado má -
nyok ki osz tás ra ke rül né nek.

MA GYAR VÖ RÖS KE RESZT MUN KA TÁR SAI

ret nénk könnyí te ni az óvo da, is ko la át me -
ne tén, a gyer me kek nek és maj da ni ta ní tó -
ik nak pe dig le he tô sé get biz to sí ta ni az
újabb együtt lét re, is mer ke dés re.
Ha gyo má nya ink hoz hí ven idén ta vasszal is
el lá to gat tunk a Ger je-part ra és a Csil ló Lo -
va sis ko lá ba.
Már ci us vé gén – áp ri lis ele jén fog adó
órák ke re tén be lül a szü lôk tá jé koz ta tást
kap tak gyer me kük fej lô dé sé rôl. A ne ve lé si
év to váb bi ak tu á lis prog ram ja i ról szü lôi ér -
te kez le te ken ad tunk fel vi lá go sí tást. 
Áp ri lis ele je a hús vé ti ké szü lô dés je gyé -
ben telt. Mun ka dél után, ját szó dél elôtt ke -
re tén be lül a szü lôk kel és a gye re kek kel
kö zö sen han go lód tunk az ün nep re: hús vé ti
de ko rá ció ké szí té se, to jás fes tés-dí szí tés
kü lön bö zô tech ni kák kal.
Áp ri lis 22-én a Föld Nap ja kap csán egy
té má hoz fû zô dô te vé keny sé ge ken ke resz tül
ala kít juk ki a gyer me kek ben a kör nye zet -
tu da tos ma ga tar tást.

GÁS PÁR AD ÉL KA 2 óvo da pe da gó gus 

www.pilis.hu 9INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

S

T

HÍRNÖK

Óvodai hírek

ÓVO DAI
BE I RAT KO ZÁS

zú ton tá jé koz tat juk az érin tet te -
ket, hogy mind azon gyer me kek -

nek, akik 2015. aug. 31-ig be töl-
tik a har ma dik élet évü ket, vagy a
2015/16-os ta név ben töl tik be azt,
az óvo dai be íra tás ra az aláb bi idô -
pon tok ban ke rül sor:

2015. má jus 4. 8-18 óra kö zött
2015. má jus 5-7. 8-16 óra kö zött
2015. má jus 9. 8-12 óra kö zött

A be i rat ko zás he lye: Já té kor szág
Óvo da 2721 Pi lis Rá kóc zi út. 42.

A be i rat ko zás pon tos fel té te le i rôl, a
szük sé ges do ku men tu mok ról a hir det -
mé nye ken, va la mint a pi lis.hu hon la -
pon tá jé ko zód hat nak.
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A bam busz tör té ne te
gy szer volt egy gyö nyö rû kert, egy ha tal mas ki rály ság kö -
ze pén. A kert Ura a nap for ró sá gá ban ott szo kott sé tál ni.

Egy ne mes bam busz fa volt a szá má ra a leg szebb és leg sze re -
tet tel je sebb min den nö vény kö zött. Év rôl év re a bam busz nö -
ve ke dett és ke cse sebb, szebb lett. Tud ta jól, hogy ôt az Úr na -
gyon sze re ti, és örö mét le li ben ne. Egy nap a kert Ura el gon -
dol kod va kö ze le dett a fá hoz. A fa von za lom mal és hó do lat tal
haj lí tot ta meg ha tal mas ko ro ná ját a föld fe lé az Úr elôtt. 

Az Úr ezt mond ta ne ki:
– Ked ves bam bu szom! Ne kem szük sé gem van rád.

A bam busz ha tár ta la nul bol dog volt. Most jött el éle te nagy
órá ja, ami ért ô meg lett te remt ve.

–  Uram, kész va gyok! Tégy ve lem, amit csak akarsz. – vá la -
szol ta lel ke sen a bam busz.

Az Úr hang ja ko moly ra vál to zott: 
– Bam busz! Ah hoz, hogy én hasz nál ni tud ja lak té ged, be léd

kell, hogy vág jak. 

A bam busz me gi jedt. 
– En gem meg vág ni? Uram, en gem, akit a kert leg szebb fá já -

vá tett él? Nem, azt nem le het! For dítsd el az örö mö det tô lem,
Uram, de kér lek, ne vágj be lém!

– Ha én nem tu dok be léd vág ni, ak kor én té ged nem tud lak
hasz nál ni – mond ta az Úr.

A kert ben mély csend lett, még a szél is meg állt. Ek kor a
bam busz na gyon las san le haj tot ta a fe jét és ezt sut tog ta: 

– Uram, ha te en gem úgy nem tudsz hasz nál ni, hogy ne vágj
be lém, ak kor tedd, amit akarsz, vágj be lém.

És a bam busz oda ad ta ne ki cso dá la tos ko ro ná ját… Ak kor az
Úr a kö vet ke zôt mond ta: 

– De ne kem az ága i dat is le kell vág nom.

– Ó, Uram óvj meg et tôl, össze tör néd a szép sé ge met, kér lek,
hagyd meg az ága i mat és a le ve le i met! 

Ajándék a katolikus lelkinapról
Ka to li kus kö zös sé günk Hús vét ün ne pe fe lé 
kö ze led ve, szo ká sos elô ké szü le ti lel ki nap ján 
az aláb bi kis tör té ne tet, a ke le ti lel ki ség 
egy klasszi kus gyöngy sze mét vá lasz tot ta 
gon do la tin dí tó el mél ke dé sé ül. Jé zus gyak ran
mon dot ta: „Aki nek fü le van, hall ja meg.” 
Ez zel a szán dék kal sze ret ném most min den
ked ves Ol va só fi gyel mé be aján la ni a 
bam busz tör té ne tét. Se gít sen el gon dol kod ni 
és Hús vét ide jén, Pün kösd fe lé ha lad va 
fon tos iga zsá go kat fel is mer ni és ben sô 
ér zé ke ink kel meg hal la ni!

– De hogy ha azo kat nem ve szem el tô led, ak kor én, nem tud -
lak hasz nál ni – vá la szol ta a kert Ura. 

A Nap el ta kar ta ar cát, egy pil lan gó ri ad tan leb bent to va.
A bam busz ek kor ezt sut tog ta: 

– Uram vágd le és vedd el! 

– Bam bu szom, ne kem még töb bet kell ve led meg ten nem.
Szük sé gem van a te tör zsed re és ar ra, hogy me gosszam, mert
csak így tu dom azt hasz nál ni.

A bam busz mi köz ben meg ko pa szo dott tör zsét a föl dig haj -
tot ta, azt mond ta:

– Uram vedd el és oszd szét! 

Így az Úr a kert bam bu szát le vág ta, el vet te a ko ro ná ját, az
ága it és a le ve le it és vé gül a tör zsét is két rész re osz tot ta. Az -
tán fog ta a két rész re vá gott tör zset és sze re tet tel je sen a si va -
ta gon át az él te tô víz for rá sá hoz vit te. Ott le fek tet te na gyon
óva to san a tör zset úgy, hogy a törzs nek a vé ge a for rás sal volt
össze köt te tés ben, a má sik vé ge pe dig el ve zet te a vi zet a ki szá -
radt föld höz. A tisz ta és csil lo gó víz az élet for rá sá ból átöm lött
a bam busz me gosz tott tes tén és rá folyt a szá raz föld re. Ar ra a
föld re, amely már hosszú idô óta vár ta az éle tet adó vi zet. Most
már ma got le he tett be lé el vet ni, és nö vé nye ket ül tet ni. Gaz dag
ter més nôtt be lô le, amely sok em ber éh sé gét csil la pí tot ta.

A bam busz, aki az elôtt a kert leg szebb fá já nak szá mí tott és
a sa ját ned vé bôl élt, most az Úr nak min dent oda a dott, még sa -
ját tör zsét is en ged te meg osz ta ni. És mert üres és ki vájt volt,
tud ta az élet vi zé nek so ha ki nem apa dó tel jes sé gét fel fog ni,
el ve zet ni és érez ni. Igaz, hogy a vi zet nem tar tot ta meg ma gá -
nak, min dig to vább ad ta, ho lott tes te még is min dig be töl tött
volt és te le lett az élet adó víz zel. A meg tört bam busz a há tán
fek ve ki tárt ka rok kal az él te tô for rás hoz kap cso ló dott, és át -
áram lott tes tén az élet adó víz! 

VI RÁGH JÓ ZSEF 2 ró mai ka to li kus plé bá nos

FÖLDESI MIHÁLY

Jusziko a cseresznyéskertben
Ébred a természet, gyökér ereikkel

Életet kutatnak ébredezô fáink.
Megrészegült dongók szállnak a szelekkel,

Apró méh lábain új életet szállít.
Ezüstfácán rikolt, felröppen a réten,
Ablakomon beleng a tavasz illata.

Aranykorong izzik aranysárga égen,
Forr ezer lávaként az élet csillaga.

Sárkányos kimonód kötözd meg, Jusziko!
Yamato földjén a tavasztündér játszik.

Nézd, hogy csillan-villan szélben a kerti tó.
Cseresznye virága zafírkékjén látszik.

A szerzô további mûvei: poet.hu
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l sô sor ban es ti mun ka rend sze rin ti
fel nôt tok ta tás sal fog lal ko zunk. Ez

olyan há rom éves kép zés a 16. élet évét
be töl tött kor osz tály szá má ra, amely
gim ná zi u mi érett sé git ad. Szí ve sen
vesszük azok je lent ke zé sét is, akik kö -
zép is ko lai ta nul má nya i kat meg sza kí tot -
ták, le he tô sé get biz to sí tunk an nak be-
 fe je zé sé re, és a kö zép szin tû érett sé gi
meg szer zé sé re. Vár juk azo kat a fi a ta lo -
kat is, akik ne he zen vi se lik a nap pa li

ta go za tos kö zép is ko lák szi go rú sza bá -
lya it, vagy mun ka mel lett sze ret nék be -
fe jez ni ta nul má nya i kat. 

Min den ta nu lón kat a má sik em ber nek
ki já ró tisz te let tel fo gad juk, fi gye lem be
vé ve azt a tényt, hogy több sé gük mun ka
és csa lád mel lett vég zi ta nul má nya it. 

Mint egy há zi fenn tar tá sú in téz mény,
kü lö nös gon dot for dí tunk a fel nôtt hit tan
érett sé gi re va ló fel ké szí tés re. In téz mé -
nyünk a ta nu lók igé nye sze rint a te le pü -

lés ke resz tyén gyü le ke ze te i vel együtt mû -
köd ve szer vez evan gé li kus, ka to li kus, re -
for má tus hit tan ok ta tást és érett sé git. 

An nak el len ére, hogy vá ro sunk elô zô
kép vi se lô-tes tü le té nek több sé ge nem tá -
mo gat ta egy he lyi fenn tar tá sú gim ná zi -
um mû kö dé sét, Pi li si te lep he lyün kön, a
he lyi ál ta lá nos is ko la Szé che nyi ut cai te -
lep he lyén je len leg 75 di ák ta nul. Kö zü -
lük har min cö ten má jus ban meg kez dik
az érett sé gi vizs gát. Pe da gó gu sa ink nagy
ré sze a fel nôt tok ta tás ban is nagy ta pasz -
ta lat tal ren del ke zô pi li si la kos. Há lá san
kö szö nöm kol lé gá im nak és ta nít vá nya -
im nak, hogy ki tar tot tak mel let tem. Min d-
annyi unk nak si ke res érett sé gi vizs gát
kí vá nok! 

GYUR KITY KA TA LIN 2

in téz mény ve ze tô

A Kálvin iskoláról

Az élet több...

A Kál vin Já nos Re for má tus Gim ná zi um, Ál ta lá nos 
Is ko la és Szak is ko lát 2014-ben ala pí tot ta fenn tar tó ja, 
a Pi li si Re for má tus Egy ház köz ség.

A görög nyelv két szót használ az életre: 
biosz és dzóé. 
A kettô között nagy különbség van.

bi osz szó a föl di éle tet je len ti, azt az éle tet, amit e
test ben a föl dön élünk, azt az éle tet, amely ma gá ban

hor doz za az el mú lást, amely nek min den pil la nat ban vé get
vet het a ha lál. 

Vi szont a dzóé azt az éle tet je len ti, amely re Jé zus sza vai
sze rint az a bi zo nyos kes keny út ve zet, amely a bûn bo csá -
nat tal kez dô dik, és va ló já ban so ha sem fe je zô dik be, mert
az Is ten ben va ló meg bé kélt éle tet je len ti. Az üd vös ség
áll apo tát. 

Ma nap ság az em be rek több sé ge csu pán a föl di lét tel van
el fog lal va. A kéz zel fog ha tó val, a tes ti vel, a mú lan dó val és
nem ve szik ész re, hogy köz ben el ve szí tik az élet tel jes sé -
gét, amit Is ten ké szí tett el Is ten a Ben ne bí zók nak. 

Jé zus több ször is be szél a va ló di élet rôl:  „Ma rad ja tok
én ben nem, és én ti ben ne tek. Aho gyan a szô lô vesszô nem
te rem het gyü möl csöt ma gá tól, ha nem ma rad a szô lô tôn,
úgy ti sem, ha nem ma rad tok én ben nem. Én va gyok a szô -
lô tô, ti a szô lô vesszôk: aki én ben nem ma rad, és én ôben ne,
az te rem sok gyü möl csöt, mert nél kü lem sem mit sem tud tok
cse le ked ni. Ha va la ki nem ma rad én ben nem, ki ve tik, mint
a le met szett vesszôt, és meg szá rad, össze gyûj tik va la -
mennyit, tûz re ve tik és elé ge tik.” Já nos ev. 15,4-6

Egy má sik pél dá zat ban a té koz ló fi ú ról mond ja. Ott ez a
két szó kü lö nös hang súllyal jön elô. Ami kor a ki seb bik fiú
oda áll az ap ja elé, ezt mond ja: „add ki ne kem a va gyon
rám esô ré szét”. Itt a fiú bi o szán van a lé nyeg, a tes ti lé tén,

mert az ne ki „jár”. Mi kor azon ban ez a fiú vissza tér ap já -
hoz, az így ki ált fel: „Ez az én fi am, aki meg halt és fel tá -
ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott.” Lu kács ev. 15,24

Mi ért mond ja, hogy fel tá madt, hi szen élt? Igen, csak hogy
a té koz ló fiú lel ki leg ab ban a pil la nat ban meg halt, mi helyt
be csuk ta ma ga mö gött az atyai ház ka pu ját. Mi helyt vissza -
lé pett oda, és az ap ja vissza fo gad ta, új ra élt. Azt mond ja az
ap ja: fel tá madt, új ra élet re vi rult. Ezt kell meg ér te nünk,
mert ott a dzóé szó sze re pel.

Hi á ba van va la ki nek gaz dag föl di éle te (bi o sza), az még
nem je lent az iga zi (dzoé) éle tet. De ha ezt a Krisz tus ban
va ló éle tet meg kap ta, akár mi lyen nyo mo rú sá ga el len ére is
le het bol dog. Pál apos tol nak szo ros kö zös sé ge volt Jé zus -
sal, de a bi o szá ban nagy hi ány volt. Gyó gyít ha tat lan be teg -
ség, sok te her nyom ta a vál lát, ami meg ne he zí tet te a
mun ká ját. Még is ezt ír ja: „Mert én meg ta nul tam, hogy kö -
rül mé nye im kö zött elé ge dett le gyek. Tu dok szû köl köd ni
és tu dok bô völ köd ni is, egé szen be va gyok avat va min den -
be, jól la kás ba és éhe zés be, a bô völ kö dés be és a nél kü lö -
zés be egya ránt. Min den re van erôm a Krisz tus ban, aki
meg erô sít en gem.

Gon dold át: Te me lyik éle tet tar tod fon to sabb nak? 
Bá to rí ta lak, vá laszd azt, ami rôl Jé zus azt mond ja: „Én élek

és ti is él ni fog tok.”

MOR VA ÁKOS 2 ref. lel kész

Sze ret nénk er rôl a dzo é ról, a va ló ban nagy be tûs ÉLET RÔL
út mu ta tást ad ni. Áp ri lis 20-án, hét fô es te 18 óra kor, 
a re for má tus gyü le ke ze ti te rem ben egy 12 al kal mas 

so ro za tot in dí tunk, KE RESZT-KÉR DÉ SEK cím mel. 
Márk evan gé li u mát vesszük vé gig, elô adá sok és 

kis cso por tos be szél ge té sek se gít sé gé vel. 
Je lent ke zés: 06-30/6373-183, vagy pi lis.ref@gma il.com.  
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Pi lis el ne ve zé se a Pylis nem zet -
ség tôl szár ma zik. A köz ség el sô
is mert bir to ko sa a Pyli si csa lád
volt. 1326-ban ke let ke zett el sô
írá sos em lé künk, egy örök lés rôl
szó ló oki rat, amely Pi lis né ven
em lí ti a te le pü lést. 

i lis 1592-ben la kat lan pusz ta ság volt.
Amint a tö rö köt az or szág te rü le té rôl

ki ûz ték, az el nép te le ne dett bir to kok új ra -
te le pí té sét el kezd ték. Ma gyar és szlo vák
pa rasz tok tö me gei özön löt ték el az el nép -
te le ne dett vi dé ke ket. Az Ir say csa lád el -
kezd te vissza sze rez ni az ôsi bir to ka it.
1696-ban a csa lád meg bíz ta Ir say And rást,
hogy az eg ri káp ta lan nál nyo moz zák ki a
bir to ka ik ra vo nat ko zó ok le ve le ket és má -
sol tas sák le. A csa lád az új szer ze mé nyi bi -
zott ság, ked ve zô bí rá la ta re mé nyé ben
1721-ben Al ber ti fe lét és Pi lis har ma dát, a
csa lád nak tett hû szol gá la tért át en ged te

Gras sal ko vich An tal bu dai ke rü le ti kincs -
tá ri ügyész nek. An tal a pi li si és kör nyék -
be li bir to ka it hú gá nak, Gras sal ko vich Zsu -
zsan ná nak ad ta ho zo mány ként. Ami kor
férj hez ment II. Be lez nay Já nos hoz, a bir -
to ka it át ad ta fér jé nek, aki nek már vol tak
ezen a ré szen bir to kai. Pi lis a Be lez na yak -
nak kö szön he ti az új ra te le pü lést, az ide
köl tö zött el sô te le pe sek leg na gyobb részt
Nóg rád me gyei, szi rá ki evan gé li ku sok vol -
tak. Lel ké szük Apos to li And rás volt. 

A Be lez nay fa mí lia a So mogy me gyei
Be lez ná ról szár ma zik. A csa lád ôse And -
rás II. Fer di nánd ki rály tól ado mányt nyert
Pest me gyé ben, in nen in dult a csa lád fel -
vi rág zá sa.

A kas télyt Gróf Be lez nay Já nos épí tet te
1720 kö rül, olasz épí tô mes te rek kel. Be -
lez nay Já nos 1670-ben szü le tett, elôbb
Rá kóc zi alatt szol gált, mint ka pi tány,
majd ké sôbb ez re des lett. 1711-ben ez re -
det ál lí tott és tá bo ri ran got ka pott a ki -

A Beleznay család rövid története

rály tól, mi vel oko san és vi té zül har colt a
csá szár bi ro dal má nak ér de ké ben. 1735-
ben a Pé ró-fé le láz adás le ve ré sé ben nagy
ér de met szer zett. Részt vett a raj nai s a bel -
gi u mi had já rat ban. 1745-ben a Habs burg-
ház irán ti hû sé ge je lé ül al tá bor na gyi ki -
tün te tés ben ré sze sült. 1754-ben, 84 éves
ko rá ban halt meg. 

A má sik Be lez nay kas tély az ún. sár ga
kas tély volt. Ezt a kas télyt Be lez nay Mik -
lós és ne je, Pod ma nicz ki An na Má ria épí -
tet te. A kas télyt még a 19. sz. 80-as éve i -
ben le bon tot ták, csak a két tor nya és egy
szárny épü le te ma radt meg. Ké sôbb a tor -
nyo kat is le bon tot ták. 

Be lez nay Mik lós Bécs ben, a csá szár vá -
ros ban tag ja volt a ne me si fi a ta lok ból
ál ló test ôr ség nek, akik Má ria Te ré zia ki -
rály nôt véd ték. Már fi a ta lon ge ne rá lis
ran got ka pott. Bá tor sá ga mel lett Mik lós -
nak ha tal mas tu dásszom ja is volt. Ki tû nô -
en be szélt né me tül, szlo vá kul és la ti nul.
Bô ke zû tu do mány pár to lá sá ról volt hí res.
Fe le sé gé ben, Pod ma niczky An na Má ri á -
ban iga zi tá masz ra ta lált, hi szen ô is fon -
tos nak ta lál ta a kul tú rát és az iro dal mat.
A pi li si kas tély a nem ze ti kul tú ra ott ho na
volt. A könyv tá ra 2500 kö te tet bir to kolt.
Va ló szí nû leg Kár mán Jó zsef itt ír ta a
Fan ni ha gyo má nyai cí mû mû vét. Mi u tán

Mik lós meg halt, test vé re, Mi hály örö köl te
meg a kas télyt, aki a csá szá ri lo vas ság ez -
re de se volt. Mi hály há zas sá gá ból öt gyer -
mek szü le tett, a leg is mer tebb Be lez nay
Sá mu el lett. 

Sá mu elt I. Fe renc csá szár 1800 ok tó be ré -
ben bá rói cím re emel te, majd 1805-ben
gró fi mél tó sá got adott ne kik. Pi lis ne ki kö -
szön he ti a me zô vá ro si rang ját és vá sár tar tá -
si jo gát 1805-tôl. Be lez nay Sá mu el el ôször
szin tén a ka to nai pá lyát vá lasz tot ta, majd
ké sôbb Pest vár me gye táb la bí ró ja lett, a
köz ügyek nek szen tel te éle tét. Ke mény,
ma kacs, hir te len ha ra gú em ber volt. Be lez -
nay gróf több em bert va dász pus ká já val
meg se be sí tett, a fi át, fe le sé gét fo lya ma to -
san bán tal maz ta. Sá mu el hí res volt a ki csa -
pon gá sa i ról és a za bo lát lan mu la to zá sa i ról.
A gróf rém tet tei mi att ke ser ves évek vol tak
ezek a pi li si em be rek szá má ra. Kö zel 2000
fôt szám lá ló me zô vá ros ban száz em ber
sem volt, aki el ke rül te vol na a gróf bo to zá -
sát. 1818. jú li us 5-én a gró fot sa ját ha son ló
ne vû fia, aki örö köl te ap ja min den rossz tu -
laj don sá gát, egy ve sze ke dés után agyon lôt -
te. A fi út egy év ra bos ko dás után fej vesz -
tés re ítél ték. Az 1812-ben szü le tett Fe renc -
ben is az ap ja vé re folyt, egy kár tya vesz te -
ség után meg öl te Já nos test vé rét és még a
fe le sé gét is. Fe renc az apó sá nak kö szön -
het te fel men té sét, aki ud va ri ta ná csos volt
– ô meg me ne kí tet te a ha lál tól a ve jét. Ez -
után jó út ra tért, az 1848-as sza bad ság harc -
ban vál lalt sze re pet, mint ön kén tes, majd
ôr mes ter, 1849-ben had nagy, majd fô had -
nagy lett. A ki egye zés után a hon véd egy let
tag ja lett. 1867-ben halt meg. 

Múl tak az évek, egy re múl tak, a Be lez -
nay gró fok is el köl töz tek már va la meny-
nyi en a fé nyes kas tély ból a temp lom alatt
épült sö tét, csen des krip tá juk ba...

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Fel hasz nált iro da lom

Re is Jó zsef: Pi lis vá ros év szá za dai 1. rész. 
(Pi lis, 2005.)
Dr. Bá ró Nyáry Pál: A pi li si öreg kas tély ál ma.
Bu da pest: Fô vá ro si Könyv ki adó, 1939.
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A Felvidékrôl kitelepítettek emléknapja

Gondolatok egy válaszról

Az Or szág gyû lés 86/2012. szá mú ha tá ro za tá ban
áp ri lis 12-ét – a ma gyar la kos ság Fel vi dék rôl
va ló ki te le pí té sé nek kez dô nap ját – or szág gyû lé si
em lék nap pá nyil vá ní tot ta ar ra em lé kez ve, hogy
1947-ben ezen a na pon in dult el az el sô, elû zöt te -
ket szál lí tó vo nat Ma gyar or szág fe lé.

A HÍR NÖK leg utób bi szá má ban hi va ta los vá laszt kap tam az ál lo más
mel lett fel épült GSM-R bá zi sál lo más té má já ban ko ráb ban a pol gár -
mes ter asszony nak kül dött la kos sá gi be ad vány ként ke zelt le ve lem re.
Ami kor ér zé kel tem, hogy az ál lo más te rü le tén egy adó to rony ala po -
zás ké szül, le vél ben for dul tam az il le té kes hez, fel hív va a fi gyel met
az újabb ve szély for rás ra, mely pol gár tár sa in kat fe nye get ni fog ja, ha
majd az oda te le pí ten dô mik ro hul lá mú ál lo mást üzem be he lye zik.

má so dik vi lá gé gés utá n, 1945. áp ri lis 5-én a kas sai kor mány prog -
ram (az új já a la kult Csehsz lo vá ki á ban) a ma gya ro kat és a né me te -

ket kol lek tí van tet te fe le lôs sé az or szág szét esé sé ért. A Be nes-dek ré tu -
mok kö vet kez té ben meg szûnt a ma gyar ság 97 szá za lé ká nak ál lam pol -
gár sá ga, s va gyo nu kat is el ko boz ták. A csehsz lo vák kor mány a tisz ta
szláv ál lam meg te rem té sén dol go zott, ami csak a ma gyar ki sebb ség
fel szá mo lá sá val va ló sul ha tott meg. Mi vel a nagy ha tal mak nem en ged -
élyez ték az egy ol da lú ki te le pí tést, ezért kü lön bö zô mód sze re ket vet tet -
tek be. Ki û zött 36 ezer, 1938 elôtt ma gyar ál lam pol gár ság gal bí ró sze -
mélyt, in ter nál ta a po zso nyi, a kas sai, a ko má ro mi ma gya ro kat és la ká -
sa i kat el ko boz ta, 1945-46 te lén fû tet len mar ha va go nok ban 40-45
ezer ma gyart de por tál tak a cseh or szá gi Szu dé ta-vi dék re. Be in dult a
resz lo va ki zá ció is, ami le he tô sé get adott az év szá za dok so rán el ma gya -
ro so dott szlo vá kok nak az anya nem zet hez va ló vissza té rés re, s ami
prak ti ku san a va gyo nel kob zás tól és ki te le pí tés tôl va ló men te sí tést és az
ál lam pol gá ri jo gok meg szer zé sét ígér te. Az ak ció so rán 423 ezer meg -
fé lem lí tett, fe nye ge tett ma gyar ad ta be kér vé nyét, kö zü lük a ha tó sá gok
327 ez ret nyil vá ní tot tak szlo vák nak.

A fel vi dé ki ma gya ro kat súj tó „nyo más gya kor lás” ré vén a prá gai kor -
mány nak si ke rült a ma gyar kor mányt meg egye zés re kény sze rí te nie a
ha tár mó do sí tás nél kü li la kos ság cse ré rôl. Az 1946. feb ru ár 27-én,
Bu da pes ten alá írt la kos ság cse re-egyez ményt a Ma gyar Par la ment
1946. má jus 14-én cik ke lyez te be.

Az egyez mény ér tel mé ben a csehsz lo vák ha tó sá gok annyi ma gyart
te le pít het tek át Ma gyar or szág ra, amennyi szlo vák ön ként tá vo zott on -
nan. A prá gai kor mány vá ra ko zá sá val el len tét ben mind össze 59 774
szlo vák je lent ke zett át te le pü lés re, míg Szlo vá ki á ból 76 616 ma gyart

szál lí tot tak át Ma gyar or szág ra. A ki te le pí tett ma gya ro kat szál lí tó el sô
sze rel vény 1947. áp ri lis 12-én, az utol só 1949. jú ni us 5-én in dult,
e két idô pont kö zött szin te na pon ta vit ték a ki je lölt csa lá do kat összes
in gó sá guk kal együtt Ma gyar or szág ra.

„El lop ták az apám sír ját
El lop ták az apám sír ját, ha za men nem nem sza bad, 
Nem sza bad már könnye im mel ön töz ni a han to kat. 
Az a bû nöm, hogy ma gyar nak te rem tett a jó Is ten, 
Az ott ho ni te me tô ben már nin csen mit ke res nem.
Nyu godj, nyu godj, Édes apám, az ott ho ni hant alatt, 
Ha za jön még Szu dé ták ról a Te de por tált fi ad.
Lesz még egy szer fel tá ma dás, lesz még egy szer ki ke let, 
Kis üt még az Is ten nap ja a sze gény ma gyar fel ett.”

(Ma gyar je re mi ád, Po zsony, 1995., is me ret len k.)

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

o ra im el ju tot tak a be ru há zó ig, aki vá la -
szá ban hi vat koz va egy 2004-ben el fo ga -

dott E.U.-s irány elv re biz to sí tott min ket az el -
kö vet ke zô su gár ter he lés elô írt ér ték-alat ti vol -
tá ról. Pol gár mes te rünk vá la sza a szó ban for gó
irat tar tal mát tük rö zi. Be lá tom, Ô nem fo gal -
maz hat meg a hi va ta los tól el té rô vé le ményt,
nem is Ve le kí vá nok vi tá ba száll ni, csu pán a
té nyek kel, de emi att ki csit vissza kell te kin te -
ni! Ma már va ló szí nû sít he tô, hogy a fent hi vat -
ko zott aján lás erô sen túl be csült volt, nem vet -
te fi gye lem be sem azt, hogy meg al ko tá sa kor
az elekt ro mág ne ses te rek erôs sé ge leg alább

két nagy ság rend del (száz szo ro san) na gyob bak
a ré gi jó „bé ke i dô ben” mér tek nél, ami kor csak
a nagy rá dió adók kör nye ze té ben volt olyan
ener gia sû rû ség, ami a la ki he gyi adó kör nye ze -
té ben – el mon dás sze rint – rö vid an ten ná val
vil la nyé gôt tu dott mû köd tet ni. Az ak ko ri or vos -
lás még nem fi gyelt fel az ak kor is nyil ván elô -
for dult és a nagy tér erôs ség gel kap cso lat ba
hoz ha tó be teg sé gek re, ma azon ban már köz -
tu dott, a da ga na tos be teg sé gek nagy fo kú el -
sza po ro dá sá ban az elekt ro mág ne ses su gár zás
ve ze tô sze re pet ját szik. Saj ná la tos, hogy ha -
zánk ban a pro fit ban ér de kelt kö rök be fo lyá sa

mi att a ve szé lyek el hall ga tá sa oly mér té kû,
hogy még az or vo si to vább kép zé sek anya gá -
ban sem sze re pel nek az elekt ro mág ne ses su -
gár „fer tô zé sé vel” kap cso la tos szimp tó mák.
Pe dig föl kel le ne fi gyel ni a ve szély re, mert
nem csak fel nôt tek kö ré ben, de a gyer me kek
kö zött is nagy mér ték ben nôtt a rák el for du lá -
sa a nem hi va ta los sta tisz ti kák sze rint.

A HÍR NÖK ter je del me nem te szi le he tô vé,
hogy most té nyek fel so ro lá sá ba kezd jek, re -
mé lem azon ban, hogy Pi lis pol gá rai egy szer
fe léb red nek Csip ke ró zsi ka ál muk ból, el kez -
de nek oda fi gyel ni éle tü ket, egész sé gü ket fe -
nye ge tô ár tal mak ra és meg töl te nek hall ga tó -
ként egy ter met, ahol kép zett elô adók hív ják
fel fi gyel mü ket, mi re fi gyel jünk, mit vál toz -
tas sunk be rög zött szo ká sa in kon el ke rü len dô
leg alább azt a ve szély for rást, amit el ke rül he -
tünk. Per sze eh hez vá ro sunk ve ze tô i nek se -
gít sé gé re is szük ség lesz.

(A cikk tel jes ter je del mé ben a pi lis.hu
hon la pon ol vas ha tó! fô szerk.)

CSÖL LEI LÁSZ LÓ 2

okl. vil la mos mér nök mû sza ki sza kér tô
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Az idei év feb ru ár és már ci us hó nap ja sem telt el ese -
mé nyek nél kül a Pi li si Rend ôr ôrs il le té kes sé gi te rü le -
tén. 35 elô ál lí tás és 12 el fo gás tör tént, amely mel lett
7 biz ton sá gi in téz ke dés re is sor ke rült.  Az aláb bi ak ban

né hány Pi li sen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rôl és a meg tett in téz -
ke dé sek rôl sze ret nék íze lí tôt ad ni.

n Bün te tô el já rás in dult M. Gyu la bu da pes ti la kos fel je len té se
alap ján is me ret len tet tes el len, aki 2015. év ja nu ár hó nap já ban a
Ha le szi szô lô II. dû lô ben ta lál ha tó kör be ke rí tett in gat la na ud va rá ra
be ment, az ott ta lál ha tó épü let be aj tó be fe szí tés mód sze ré vel be -
ha tolt és on nan ház tar tá si cik ke ket, edé nye ket, ké se ket tu laj do ní -
tott el. A bûn cse lek ménnyel oko zott kár: 200.000 Ft, ron gá lás sal
oko zott kár: 50.000 Ft. Az el kö ve tô K. Ti bor el fo gá sa, va la mint
ôri zet be vé te le meg tör tént, az el tu laj do ní tott tár gyak egy ré sze a
tu laj do nos nagy örö mé re vissza adás ra ke rült.

n Már ci us 08-án a dél utá ni órák ban jár ôr mo bil ra ér ke zett egy
be je len tés, mely sze rint egy a Ho mo ki Szô lô I. dû lô ben lé vô hét vé -
gi ház ból zö rej hal lat szik. A jár ôr szol gá lat a me ga dott cím re per ce -
ken be lül ki ér ke zett, ahol a hét vé gi ház be já ra ti aj ta ja ki volt fe szít -
ve, és az in téz ke dô kol lé gá ink az in gat lan ba bel ép ve össze ké szí tett
cso ma go kat lát tak. Az el kö ve tô D. Fe ren cet a szek rény mel lett el -
búj va ér ték tet ten. El fo gá sát majd elô ál lí tá sát kö ve tô en ôri zet be
vet ték és a Ceg lé di Rend ôr ka pi tány ság fog dá já ba szál lí tot ták a
jár ôrök.

n Bün te tô el já rás in dult R. Jó zsef pi li si la kos fel je len té se alap ján
is me ret len tet tes el len, aki már ci us hó nap ban a Bics kei ta nyá kon
lé vô la kás nak hasz nált hét vé gi há zá ba do log el le ni erô szak al kal -
ma zá sá nak mód sze ré vel be ha tolt, on nan 1 db gáz pa lac kot tu laj -
do ní tott el. A lo pás sal oko zott kár: 15.000 Ft, ron gá lás sal oko zott
kár: 5.000 Ft. A nyo mo zás ada tai alap ján meg ala po zott gya nú

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság il le té -
kes sé gi te rü le tén, Pi li sen ren dez ték
meg áp ri lis 15-én az V. Szak mai Köz -
le ke dés ren dé sze ti Ver seny rend ôri
ka ros for ga lo mi rá nyí tó ver seny szá -
má nak me gyei dön tô jét.

for ga lo mi rá nyí tó ver seny el mé le ti és
gya kor la ti for du ló in 17 Pest me gyei

rend ôr mér te össze szak mai tu dá sát. Az el -
mé le ti teszt lap ered mé nyei mel lett a bí rák
a gya kor la ti ver seny szám ban kü lön pon toz -
ták a szak szerûsé get, a for ga lom di na mi ká -
ját, a moz gás kul tú rát, a moz gás ko or di ná -
ci ót, a for ga lom ban részt ve vôk kel foly ta tott
kom mu ni ká ci ót, az össz ké pet és ter mé sze -
te sen a lát ványt.

A Pest Me gyei Bal eset meg elô zé si Bi zott ság
és a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság mun ka tár -
sai ál do za tos mun ká já nak kö szön he tô en
egy jól szer ve zett és jó han gu la tú ver se nyen
mé ret tet ték meg ma gu kat a ver seny zôk.

Az el sô he lye zett a Szen tend rei Rend ôr ka pi -
tány ság Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tá lyá nak
be osz tott ja, Sza bad Krisz ti na r. tör zsôr mes ter
lett, aki az or szá gos ver se nyen kép vi se li majd
a Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány sá got.

me rült fel, hogy a bûn cse lek ményt R. Jó zsef, N. Ist ván és K. Ár pád
kö vet ték el. Haj na li el fo gá suk kor az el tu laj do ní tott gáz pa lac kot
meg ta lál ták és le fog lal ták, majd a há rom el kö ve tôt ôri zet be vé ve
és a Ceg lé di Rend ôr ka pi tány ság fog dá já ba szál lí tot ták in téz ke dô
kol lé gá ink.

n Bün te tô el já rás in dult Cs. Ti bor né, E. Ló ránt, Cs. At ti la pi li si la -
ko sok fel je len té se alap ján, mert már ci us ele jén a le zárt ál la pot ban
ha gyott ke rék pár ju kat az Or vo si ren de lô elôl, il let ve a MÁV ál lo más
ke rék pár tá ro ló já ból is me ret len tet tes el tu laj do ní totta. Az össze sí -
tett lo pá si kár ér ték: 100.000 Ft, ron gá lá si kár ér ték: 5.000 Ft.
Nyo mo zói mun ka ered mé nye alap ján az el kö ve tô, B. Ti bor elô ál lí -
tá sa meg tör tént, a la ká sá ban tar tott ház ku ta tás al kal má val egy
ke rék pár le fog la lás ra is ke rült, me lyet a tu laj do nos nak vissza szol -
gál tat tunk.

n Ked ves Ol va sók, sze ret ném fel hív ni a fi gyel mü ket, a té li-ta va -
szi átál lás sal kap cso la tos prob lé mák ra. A ta vasz be kö szön té vel – a
vá ro sunk ra egyéb ként is jel lem zô en – meg sza po ro dik az uta kon
köz le ke dô ke rék pá ro sok szá ma. Ké rem a gép jár mû ve ze tô ket, hogy
kel lô kö rül te kin tés sel köz le ked je nek, meg fe le lô ol dal tá vol ság tar tá -
sá val ke rül jék ki ôket. Kü lö nö sen a szür kü le ti, és az es ti órák ban
le gye nek fi gyel me sek, mert a fo ko zott rend ôri in téz ke dé sek el le-
n ére is sok a vi lá gí tás nél kül köz le ke dô ke rék pá ros. En nek meg -
szün te té se ér de ké ben – az or szá gos in téz ke dé sek nek is meg fe le -
lô en – a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôrei na gyobb rend sze res ség gel fog ják
el len ôriz ni a bel te rü le ten köz le ke dô ke rék pá ro so kat!

FON TOS, hogy a hatékony bûnmegelôzésre csak közösen
vagyunk képesek! Kérem, hogy Önök is tegyenek meg min-
den maguktól telhetôt annak érdekében, hogy ne váljanak
bûncselekmény áldozatává, segítsék idôs embertársainkat
és legyenek fokozott figyelemmel a gyerekekre.

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr fô had nagy
a Pi li si Rend ôr ôrs Pa rancs no ka 

Rendôrségi hírek

Megyei Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny Pilisen
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Termék neve Kiszerelési Zsák
egység ár

Dabasi broiler indító morzsázott 30 kg 3450 Ft

Intenzív broiler indító morzsázott 30 kg 4200 Ft

Dabasi broiler nevelô morzsázott 30 kg 3300 Ft

Intenzív broiler nevelô morzsázott 30 kg 4150 Ft

Dabasi broiler befejezô morzsázott 30 kg 3300 Ft

„Arany” tojó táp morzsázott 30 kg 3450 Ft

Árutojó granulált 30 kg 3300 Ft

Kacsa indító granulált 30 kg 4200 Ft

Kacsa nevelô granulált 30 kg 3600 Ft

Kacsa csemege granulált 30 kg 2600 Ft

Intenzív pulyka indító granulált 30 kg 4950 Ft

Pulyka nevelô granulált 30 kg 4150 Ft

Pulyka befejezô granulált 30 kg 3700 Ft

Bárány nevelô granulált 30 kg 3300 Ft

Borjú nevelô 30 kg 3150 Ft

Dabasi malac takarmány aromás dercés 30 kg 2850 Ft

Dabasi malac takarmány aromás granulált 30 kg 3000 Ft

Intenzív malactáp dercés 30 kg 3750 Ft

Szójás dara 30 kg 2700 Ft

Dabasi süldô takarmány aromás dercés 30 kg 2700 Ft

Intenzív szoptatós koca táp dercés 30 kg 3150 Ft

Dabasi hízó dercés 30 kg 2600 Ft

Dabasi hízó granulált 30 kg 2700 Ft

Sertés alap 20%-os dercés 20 kg 5400 Ft

Dabasi süldô 20%-os dercés 20 kg 4750 Ft

Nyúl hízlalótáp granulált 30 kg 3450 Ft

Gyógyszeres nyúltáp granulált 30 kg 3600 Ft

Vitadog Kutyatáp 10 kg: 1750 Ft/zsák.
Pilis, Dánosi út 5. Tel.: 06-29-420-280
Nyitva: hétfô-péntek 8:00-12:00 és 13:00-17:00

szombat: 8:00-12:00

Tappancs Állateledel horgász és Takarmány bolt

BAROMFI

Kacsa

Pulyka

BÁRÁNY
BORJÚ

SERTÉS

NYÚL

FELHÍVÁS
2015. május 1-jén, pénteken, 9 órai kezdettel 
a Pilisi Labdarúgó Klub szervezésében „Csernai
Kupa” Kispályás Labdarúgó Tornát rendezünk.
A tornára 5+1 fôs csapatokkal, csapatonként maximum 
12 fôvel lehet jelentkezni.
Nevezési határidô: 2015. április 28. 
Nevezés módja: A pilisi labdarúgó pályán személyesen, vagy a
klub technikai vezetôjénél, Lengyel Árpádnál a 06-30/594-6461
telefonszámon, illetve a pilisilk@pilisilk.hu email címen. 
Nevezési díj: 12.000 Ft.
A „Csernai Kupa” elsô három helyezettje díjazásra kerül, 
emellett a Pilisi Horgász Egyesület felajánlásából minden 
kedves résztvevôt ebéddel várunk!
Sportbaráti üdvözlettel, Pilisi LK vezetôsége és Pilis Város Önkormányzata




