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MI LYEN VÁL TO ZÁ SOK TÖR TÉN TEK A
KÉP VI SE LÔ-TES TÜ LET BI ZOTT SÁ GA I BAN
ÉS VE ZE TÉ SÜK BEN?

Á A má jus ha vi ren des ülé sen dön tött a
Kép vi se lô-tes tü let né hány vál to zás ról a bi -
zott ság el nö ki tiszt ség és tag ság te kin te té -
ben. Né meth Ist ván kép vi se lô he lyett a
Pénz ügyi Bi zott ság el nö ki fel ada ta it a jö vô -
ben Csi kós Já nos lát ja el, Ma la Fe renc kép -
vi se lô he lyett a Fej lesz té si Bi zott ság el nö ke
pe dig Né meth Ist ván lett. Dön tés szü le tett
ar ról is, hogy Len gyel Zol tán he lyett az Ok ta -
tá si- Kul tu rá lis és Sport Bi zott ság tag ja
Cze ro ven Ist ván lett.

MI LYEN SZE MÉ LYI VÁL TO ZÁ SOK 
TÖR TÉN TEK A HI VA TAL BAN, 
IL LET VE A VÁ ROS IN TÉZ MÉ NYE I BEN?

Á A Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal al jegy zô je
2015. jú ni us 1-jé tôl Schwe i er né Ju hász
Ka ta lin, akit a 06-29/696-311 te le fon szá -
mon ér he tik el a la ko sok. 

A Ger je For rás Np. Kft-nek is új ügy ve ze tô
igaz ga tó ja van jú ni us 1-jé tôl, Papp Lász ló úr
sze mé lyé ben. 

A me zei ôr szol gá lat tag jai, va la mint te le -
fo nos el ér he tô sé gük: Ho lecz Ró bert (06-20/
221-5975) és Ma gyar Zol tán (06-20/221-
6203).

TÖR TÉNT-E VÁL TO ZÁS 
AZ EGÉSZ SÉ GÜGY BEN?

Á Gaj dos Ist ván né kör ze ti vé dô nô nyug díj ba
vo nult. A me gü re se dett kör ze tet Ba gi né
Szen tes Kin ga vé dô nô he lyet te sí tés sel lát ja
el az 1-es és a 3-as kör zet gon do zot ta it
ugyan azon idô ben. A 2-es kör zet vál to zat la -
nul Pa rá di Ro zá li á hoz tar to zik.

Ter hes ta ná csa dás: ked den 8-11 órá ig,
cse cse mô ta ná csa dás: ked den 14-15
órá ig, szer dán 8-10.30 órá ig. El ér he tô ség
tele fo non 8-16 órá ig: 06-20/237-9934,
06-29/496-587. 

KI KET TÁ MO GAT 2015. ÉV BEN AZ 
ÖN KOR MÁNY ZAT KUL TU RÁ LIS ALAP JA?

Á Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Ok ta tá si-
Kul tu rá lis- és Sport Bi zott sá ga 2015. áp ri lis
hó nap ban el bí rál ta a Kul tu rá lis Alap pá-
lyá za tá ra ér ke zett ké rel me ket és dön tést
ho zott ar ról, hogy az idén a kö vet ke zô ren -
dez vé nye ket, prog ra mo kat és cé lo kat tá-
mo gat ja:

Pi li si Ze nész Egye sü le tet, a 2015. évi
mû kö dés hez szük sé ges esz kö zök, ill. a Ma -
zso rett cso port ré szé re ru hák meg vá sár lá sá -
ban, mind össze sen 350.000 Ft összeg ben.

A Vi dám Ta vasz Klub ál tal ren de zett
Nyug dí jas klu bok re gi o ná lis ta lál ko zó já nak
meg szer ve zé sét 80.000 Ft összeg ben.

Krisz tus Ki rály Ró mai Ka to li kus Plé bá ni át
60.000 Ft összeg ben, a kö zös ség hez tar to zó
gyer me kek nyá ri tá bo ro zá sá nak szervezéséhez.

Pi lis Vá ros Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat ál tal szer ve zett szlo vák nem ze -
ti sé gi és ma gyar ha gyo mány ôr zô nap meg -
ren de zé sét 300.000 Ft összeg gel.

Pi li si Nép- és Gaz da kör Egye sü let ál tal
szep tem ber 5-én meg ren de zés re ke rü lô
szü re ti fel vo nu lás és bál le bo nyo lí tá sát
100.000 Ft összeg gel.

Pi li si Sport és Sza bad idô Egye sü le tet
200.000 Ft összeg gel a VI. Pi lis Vá ro si Nyílt
Nem zet kö zi Kem po Baj nok ság meg ren de zé -
sé nek cél já ra.

A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la „Se gí -
tünk” Ala pít vá nyát a Va la hol Eu ró pá ban c.
elô adás költ sé ge i re 120.000 Ft összeg ben.

A Kis tér sé gi Csa lád se gí tô és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá la tot a 2015. évi Vá ro si
Gyer mek nap ko or di ná lá sa, meg szer ve zé se
költ sé gi re 180.000 Ft összeg ben.

MI LYEN ELÔ RE LÉ PÉS TÖR TÉNT 
A „CSER NAI HA GYA TÉK” ÜGYÉ BEN?

Á A Kép vi se lô-tes tü let má jus vé gén hoz ta
meg a 157/2015. (V.28.) szá mú ha tá ro za -
tát, amely sze rint egye tért az zal, hogy a
Pi li si Lab da rú gó Klub a Pi lis, bel te rü le ti
1025/103 hrsz-ú ön kor mány za ti tu laj don -
ban ál ló in gat la non pá lyá za tot nyújt be Kul -
tu rá lis és Sport csar nok épí té se cél já ból.
A Kép vi se lô-tes tü let fel kér te a pol gár mes -
tert, hogy a pá lyá zat hoz ad jon ki tu laj do no si
hoz zá já ru lást, az aláb bi ak te kin te té ben:

A Ma gyar Ál lam az el nyert tá mo ga tás
össze gé ig 15 év re szó ló an ön ál ló jel zá log jo -
got je gyez tet hes sen be az in gat lan ra és a
lét re jö vô sport csar nok ra sport cé lú hasz no -
sí tás biz to sí tá sa ér de ké ben, és az in gat la -
non a Pi li si Lab da rú gó Klub sport csar no kot
épít hes sen az zal a ki kö tés sel, hogy az el ké -
szü lô lé te sít mé nyen tu laj don jo got nem sze -
rez, az az ön kor mány za tot il le ti. 

A Kép vi se lô-tes tü let úgy dön tött, hogy a
pá lyá zat ön ré szét – a ké sôb bi ek ben meg ítélt
tá mo ga tá si összeg mér té két fi gye lem be vé -
ve – leg fel jebb a Cser nai Pál örök ség ere jé -
ig biz to sít ja, a Pi li si Lab da rú gó Klub er re
a cél ra el kü lö ní tett pénz for gal mi szám lá ján.
Az örök ség mér té kén fe lü li ön rész biz to sí tá -
sát a Kép vi se lô-tes tü let ki zár ta.

HO GYAN SI KE RÜLT A BOR MA RA TON?

Á Amint is mert, te le pü lé sünk is csat la ko zott
eh hez a re mek kez de mé nye zés hez. A fu tók
má jus 30-án, a haj na li órák ban, 4:57 óra -
kor fu tot tak át te le pü lé sün kön, a ko rai órák
el len ére a lel kes he lyi fu tók kis csa pa ta kí -
sér te ôket egy da ra big. A Nem ze ti Bor Ma -
ra to non kö zel 9.000 fu tó, 103 te le pü lés vett
részt, amellyel a leg hosszabb ma ra ton vál tó

vi lág re kor dot ál lí tot ták fel. 257 óra és 5
perc fo lya ma tos fu tás, 2581 km-en, Ma -
gyar or szág mind a 22 bor vi dé kén.

Bal la At ti la, a prog ram igaz ga tó ja gra tu lált
és meg kö szön te Pi lis Vá ros tá mo ga tá sát,
hoz zá ál lá sát és konst ruk tív mun ká ját, mely-
lyel hoz zá já rult, hogy ez az Eu ró pá ban egye -
dü lál ló prog ram si ker rel meg va ló sul jon!

MI LYEN BE JE LEN TÉ SI KÖ TE LE ZETT SÉ GE
VAN A SZÜ LÔ NEK, HA GYER ME KE 
KÜL FÖL DÖN FOG ÓVO DÁ BA, 
VAGY IS KO LÁ BA JÁR NI?

Á A 2011. évi CXC. tör vény 91. §-a sze rint
a tan kö te les ta nu ló ta nul má nya i nak kül föl -
dön tör té nô foly ta tá sát be kell je len te ni a
la kó hely/tar tóz ko dá si hely sze rint il le té kes já -
rá si hi va tal nak, vagy, ha a ta nu ló már ha zai
is ko lá ba be i rat ko zott, az is ko la igaz ga tó já -
nak. A kül föl di ta nul má nyok alatt a ta nu ló
ma gyar or szá gi ta nu lói jog vi szo nya szü ne tel.

Ha az óvo dás ko rú gyer mek az óvo da kö te le -
zett sé gét kül föl dön tel je sí ti, a 20/2012 (VI II.
31) EM MI ren de let 20. §-a (2) be kez dé se ér -
tel mé ben a szü lô kö te les ar ról a be i rat ko zás
ide jé nek utol só ha tár nap ját kö ve tô 15 na pon
be lül írás ban ér te sí te ni a gyer mek la kó he lye/
tar tóz ko dá si he lye sze rint il le té kes jegy zôt.

KÖ SZÖ NET A KEZ DE MÉ NYE ZÉ SÉRT!

Á A Job bik Pi li si Alap szer ve ze te – csat la koz -
va a szü lôk ál tal már jól be vált kez de mé nye -
zés hez – ha gyo mányt kí ván te rem te ni az zal,
hogy min den év ben két-két te rem tisz ta sá gi
fes té sé vel hoz zá já rul a pi li si gyer me kek
ne ve lé si-ok ta tá si kö rül mé nye i nek ja ví tá sá -
hoz. Mo ti vál ni kí ván va ez zel az egyéb pi li si
szer ve ze te ket is, hogy te gyék ezt mind a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko lá ban, mind
a Já té kor szág Óvo da te lep he lye in!

Az el sô két tan ter met 2015. jú ni us 19-én
fes tet ték ki az is ko la Szé che nyi ut cai te lep -
he lyén. Kö szön jük!

ME LYEK A HÁZ HOZ ME NÔ SZE LEK TÍV
HUL LA DÉK GYÛJ TÉS IDÔ PONT JAI?

Á A Nyár egy há za fe lé esô te le pü lés ré szen:
2015. júl. 7., aug. 4., szept. 1., okt. 6.,
nov. 3., dec. 1. A 4-es fôút Ká va fe lé esô te -
le pü lés ré szen: 2015. júl. 2., aug. 6., szept.
3., okt. 1., nov. 5., dec. 3.
(A Hír nök elô zô szá má ban té ve sen je len tek

meg az ada tok, el né zé sü ket kér jük!)

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Azt kérdezték a lakosok
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Regionális nyugdíjas találkozó Pilisen

KITÜNTETETT 
PEDAGÓGUSAINK

Tájékoztató a szelektív 
szigetek megszüntetésérôl

Június 20-án került megrendezésre településünkön a regionális
nyugdíjas klubtalálkozó. A program szervezôje-vendégvárója a Vidám
Tavasz Klub volt, melynek tagjai fiatalos lendülettel, napok óta,
erejüket nem kímélve készültek a nagy eseményre! Szükség is volt
rá, mert vendégek érkeztek Pilisrôl, Albertirsáról, Nyáregyházáról,
Pándról, Dánszentmiklósról, Táborfalváról, Pusztavacsról is. 

ház igaz dák Vra becz Já nos né Ani ka irá -
nyí tá sá val na gyon igé nye sen dí szí tett

szín pad dal, te rí tett asz ta lok kal vár ták a fel -
lé pô klu bok tag ja it, majd a fel lé pé sek al kal -
má val gyö nyö rû vi rág csok ro kat, ked ves
aján dé ko kat és em lék la po kat ad tak át a
sze rep lôk nek. A szín pa don Pin tér Er zsé bet
klub pat ro ná ló ve zet te a mû sort és mu tat ta
be a ven dé ge ket.

Ilyen lel kes szer ve zés, fel kész ülés lát tán
pol gár mes te ri kö szön tôm ben csak a di csé -
ret és el is me rés sza va it tud tam ki fe jez ni!

Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi ház szer ve zé -
sé ben, a pe da gó gus nap ala kal má ból a ha gyo má nyok hoz

hí ven a te le pü lé sünk pe da gó gus kö zös sé gét együtt kö szön töt te a
vá ros ve ze tés. Az is ré gi ha gyo mány im már, hogy ezen az al kal -
mon a Kép vi se lô-tes tü let ki tün te tô cí met ado má nyoz a pi li si óvo -
da pe da gó gu sok, ta ní tók, tan árok kö zül az ar ra ér de mes nek.

Az in téz mé nyük ja vas la tá ra, a Kép vi se lô-tes tü let dön té se ér -
tel mé ben, az idei év ben Pi lis Vá ros Ki vá ló Pe da gó gu sa ki tün -
te tô cí met Bor gu lya Pál né, a Já té kor szág óvo da pe da gó gu sa,
az Ezüst Toll dí jat Csil ló né Gál Zsu zsan na, a Gu bá nyi Ká roly
Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gu sa kap ta, ki vá ló ma gas szín vo na lú
szak mai mun ká já ért. 

Eb ben az év ben Ka u lák Ta más jó vol tá ból 2 kü lön dí jat ad tunk
át. A For tu ná ra bíz tuk a vá lasz tást, Mol nár né Pol gár Ju dit és Ko -
vács Pé ter let tek a fe la ján lott masszázs utal vá nyok sze ren csés
nyer te sei. Gra tu lá lunk a dí ja zot tak nak!

Az óvó né nik nek, daj kák nak, a ta ní tó né nik nek és bá csik nak,
a ta nár nôk nek és ta nár urak nak pe dig, min den volt, je len le gi és
le en dô ta nít vá nyuk ne vé ben kö szön jük egész éves mun ká ju kat,
sze re te tü ket, amellyel vá ro sunk jö vô jé hez, fej lô dé sé hez nap
mint nap, csend ben hoz zá já rul nak!

SZERK. 2

hul la dék ról szó ló 2012. évi CLXXXV. tör vény 43. § (1)
be kez dés d) pont ja ér tel mé ben hul la dékgyûjtô szi get csak

ki e gé szítô meg ol dás ként, elsôsor ban olyan sû rûn la kott te le -
pü lés ré sze ken al kal maz ha tó, ahol az el kü lö ní tet ten gyûj tött
ház tar tá si hul la dék ház hoz me nô gyûjté se és el szál lí tá sa nem
biz to sít ha tó.

To váb bá a hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta tás vég zé sé nek
fel té te le irôl szó ló 385/2014. (XII.31.) kor mány ren de let 4. §-a
sza bá lyoz za, hogy az adott hul la dékgyûjtô edé nyek be mi lyen
hul la dé kot sza bad, ill. ti los el he lyez ni.

Mi vel Pi lis Vá ros te rü le tén több olyan hul la dékgyûjtô szi get is
van, amely nek a tör vény ér tel mé ben lét jo go sult sá ga nincs, ill.
a kor mány ren de let tel szem ben az edé nye ket nem az elôírás -
nak meg fe lelôen hasz nál ja a la kos ság egy ré sze, így a Ger je-
For rás Nonp ro fit Kft, mint a hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta -
tá sért fe lelôs gaz da sá gi tár sas ág 2015. jú li us 1-jé tôl a vá ros
bel te rü le tén ta lál ha tó hul la dékgyûjtô szi ge te ket meg szün te ti. 

Fel mé rést kö vetôen és a jog sza bá lyi elôírá sok nak meg fe lel ve
a hul la dék sze lek tív gyûjté sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben új, a
jo gos igé nyek nek meg fe lelô szi ge tek ke rül nek ki je lö lés re.

GER JE-FOR RÁS NONP RO FIT KFT. 2

Azt az örö möt, ame lyet érez tem ami att,
hogy a ne he zebb kö rül mé nyek el len ére a
ré gi ónk ból 10 klub vesz részt az idei pi li si
ta lál ko zón. A klu bok tag jai na gyon fon tos
fel ada tot vál lal tak: ápol ják te le pü lé se ik ha -
gyo má nya it, el hoz zák ne künk a nép vi se le -
tü ket, is mert és ke vés bé is mert nép da la i -
kat és ápol ják a te le pü lé se ink kö zöt ti kap -
cso la to kat. 

Min de zért ér zett há lá mat a szín pa don, a
klu bok ve ze tô i nek – tisz te le tem je lé ül –
áta dott vi rá gok kal is igye kez tem ki fe jez ni.

Kü lön öröm volt szá mom ra, hogy szü le tés -
nap ja al kal má ból a Vi dám Ta vasz Klub ve -
ze tô jét, Ani kát is kö szönt het tem. 

A to váb bi ak ban, a vá ros ne vé ben Len -
gyel Zol tán al pol gár mes ter és Sed ró Já nos
Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat el nö ke
is üd vö zöl te a ven dé ge ket, majd ezt kö ve -
tô en szín pad ra lép tek a klu bok.

A sok gya kor lás, ké szü lô dés meg hoz ta a
gyü möl csét! A dél elôt ti prog ram so rán ren -
ge teg elô adást, szín vo na las mû sort lát -
hat tunk az ama tôr nyug dí jas elô adók tól,
mellyel iga zán em lé ke ze tes sé tet ték va la -
mennyi je len lé vô szá má ra ezt a na pot.

A dé li fi nom ebé det kö ve tô en tán cos
mu lat ság és tom bo la zár ta a programot.

Kö szö nöm szé pen a meg hí vást és gra tu -
lá lok a ren dez vény meg szer ve zé sé hez, le -
bo nyo lí tá sá hoz! 

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

A

A
A
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„Hálózat a közösségért 2014-2015”
ÁRAMDÍJ FIZETÉST SEGÍTÔ PROGRAM

A FAKIVÁGÁSOKRÓL Közétkezést érintô változások
2015. június 1-jétôl

Az EDF DÉ MÁSZ és Ma gyar Mál tai
Sze re tet szol gá lat tá mo ga tá si pá -
lyá za tot hir det az áram díj meg fi ze -
té sé vel küz dô ház tar tá sok meg se -
gí té sé re az EDF DÉ MÁSZ szol gál -
ta tá si te rü le tén.

PÁ LYÁ ZA TI FEL TÉ TE LEK

Pá lyá za tot nyújt hat be az, aki:
• szo ci ál isan rá szo ru ló és ne héz anya gi

hely zet ben le vô, 
• élet vi tel sze rû en az EDF DÉ MÁSZ szol gál -

ta tá si te rü le tén a meg pá lyá zott fo gyasz -
tá si he lyen él,

• az EDF DÉ MÁSZ-nál hát ra lé kot hal mo -
zott fel, vagy ne he zen fi ze ti meg az áram -
szám lá ját,

• az EDF DÉ MÁSZ-tól kap ta/kap ja az ára -
mot, mint egye te mes szol gál ta tó tól,

• a fo gyasz tá si hely la kó in gat lan, (nem gaz-
da sá gi lé te sít mény, mun ka te lep, stb.).

So kak nak a mai na pig prob lé mát okoz, hogy a bel te rü le ten
és kül te rü le ten tör té nô fa ki vá gás sal kap cso la tban ki hez
for dul ja nak, mit kell, hogy be sze rez ze nek. Eh hez sze ret -
nénk egy kis se gít sé get nyúj ta ni, hogy el ke rül he tô le gyen
a hely szí ni bír ság, ill. a sza bály sér té si el já rás.

In gat la non be lül a fák ki vá gá sá hoz a fák vé del mé nek he lyi sza bá -
lya i ról, il let ve a fa pót lá si kö te le zett ség rôl a 18/2012. (VI. 04.) ön kor -
mány za ti ren de let alap ján kell en ged élyt kér ni, amit a pol gár mes ter ad
ki. A sa ját vagy más in gat la ná ban, in gó sá gá ban a fa ki vá gás sal oko zott
ká ro kért hely tál lá si kö te le zett ség a tu laj do nost ter he li.

A köz te rü le ten lé vô fás szá rú nö vé nyek ki vá gá sát a fás szá rú nö vény
he lye sze rint il le té kes jegy zô en ged élye zi a 346/2008. (XII. 30.) Korm.
ren de let alap ján. Az en ged ély ki adá sá ra irá nyu ló ké re lem a Pol gár mes te ri
Hi va tal ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat ványon nyújt ha tó be. 

A kül te rü le ten meg ter mett fá su lás ból tör té nô fa ki ter me lés is en ge-
d ély, vagy be je len tés kö te les. Ezt so kan nem tud ják, ill. té ve sen ér tel me zik,
emi att több el já rás is volt. A fá su lás nem csak er dô nyil ván tar tá sú te rü le -
ten ala kul hat ki, ha nem le ge lôn, ré ten, szán tón, de még kül te rü le ti úton
is. A ké rel met az il le té kes Er dé sze ti ha tó ság hoz kell el jut tat ni, meg fe le lô
mel lék le tek be csa to lá sá val. A tu laj do nos az on nan meg kül dött hoz zá já ru -
lás, vagy en ged ély bir to ká ban vé gez het csak fa ki ter me lést a meg fe le lô jog -
sza bá lyi elô írá sok be tar tá sa mel lett.

Er dô ben jog sze rû en vé gez he tô fa ki ter me lés meg kez dé se elôtt – a fá sí tás
és sza bad ren del ke zé sû er dô ki vé te lé vel – a jo go sult er dé sze ti szak sze -
mély zet kö te les az er dô gaz dál ko dót, vagy meg bí zott ját tá jé koz tat ni az
el vég zen dô mun ka fo lya mat ról, és a tá jé koz ta tás ról er dô rész le ten ként
az er dé sze ti ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal rend sze re sí tett, és a hon lap ján
köz zé tett mûve le ti lap for ma nyom tat ványt ki ál lí ta ni.

Fá sí tás ban ter ve zett fa ki ter me lést az er dé sze ti ha tó ság köz pon ti szer ve
ál tal rend sze re sí tett, és a hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá nyon kell
elô ze te sen be je len te ni az er dé sze ti ha tó ság hoz.

A Kép vi se lô-tes tü let 2015.05.28-i ülé sén fo gad ta el Pi lis
Vá ros Ön kor mány za tá nak a köz ét ke zés igény be vé te lé rôl
és a fi ze ten dô té rí té si dí jak ról szó ló 18/2015. (V.28.) sz.
ön kor mány za ti ren de le tét.

2015.06.01. nap já tól ha tály ba lé pô ren de let ér tel mé ben az
ét ke zé si té rí té si díj meg fi ze té se 2015.09.01. nap já tól a tárgy-

hó te kin te té ben elô re tör té nik. Amennyi ben az ét ke zé si té rí té si díj
be fi ze té se a ha tár idô ig nem tör té nik meg, ak kor – ki vé ve az óvo dai
fi ze tôs ét ke zô ket – a szol gál ta tás nyúj tá sa a fi ze té si ha tár idôt kö -
ve tô má so dik hó nap tól nem ve he tô igény be, egé szen ad dig, amíg
a fi ze tés re kö te le zett a díj hát ra lé kát nem ren de zi. To váb bá mind a
fi ze tôs, mind az in gye nes ét ke zôk ese té ben, ha be teg ség vagy más
in dok mi att az ét ke zés nem ke rül igény be vé tel re, azt a szü lô  köte-
les az in téz mény felé je lez ni (be teg ség ese tén: az ét ke zés ben ré -
sze sü lô tá vol ma ra dá sát kö ve tô el sô nap 9 órá ig, egyéb ok ese té -
ben: a tá vol ma ra dást meg elô zô nap 9 órá ig). Az ét ke zé si díj fi ze tés
alól a kö te le zett csak ak kor men te sül, ha a be je len té si kö te le zett -
sé gé nek az em lí tett mó don ele get tett. El len ke zô eset ben a hi ány -
zást kö ve tô má so dik ta ní tá si/ne ve lé si nap tól az ét ke zés szü ne tel -
te tés re ke rül, ill. az ét kez te tés a hi ány zást kö ve tô má so dik ta ní-
tá si/ne ve lé si nap tól meg szün te tés re ke rül. Az ét ke zés új ból igény-
lé sét a szü lô az ese dé kes sé get meg elô zô nap 9 órá ig kö te les
be je len te ni az in téz mény ve ze tô által kijelölt személynek. Díj hát ra -
lék ese té ben az ön kor mány zat a tar to zás ki e gyen lí té sé hez rész let -
fi ze té si le he tô sé get biz to sít, amennyi ben a kö te le zett ez zel nem él,
ill. a rész let fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get – ki vé ve az
óvo dai fi ze tôs ét ke zô ket –, úgy a rész let fi ze té si kö te le zett ség nem
tel je sí tést kö ve tô hó nap tól a szol gál ta tás nem ve he tô igény be egé -
szen ad dig, amíg a díj hát ra lék nem ke rül ren de zés re. 
Tá jé koz ta tás: Pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci ál is Cso port ja, tel.:
29/696-316, e-ma il: szo ci a lis@pi lis.hu

Tá mo ga tás kér he tô: 
• az EDF DÉ MÁSZ Zrt-nél nyil ván tar tott

tar to zá sok ren de zé sé re (rész szám la, el -
szá mo ló szám la), 

• hát ra lék men tes ség meg tar tá sá ra fix
össze gû tá mo ga tás.  

PÁ LYÁ ZA TOT AZ ALÁB BI 
KA TE GÓ RI ÁK BAN AD HAT BE:

HÁT RA LÉ KOS:
• ki kap csolt fo gyasz tó,
• hát ra lé kos fo gyasz tó,
• elô re fi ze tô mé rô vel ren del ke zô hát ra lé -

kos fo gyasz tó.

A tá mo ga tás mér té ke a hát ra lék nagy sá gá -
tól függ és leg fel jebb a fe lét vál lal ja át a
Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat, de a leg -
ma ga sabb tá mo ga tás 150 ezer Ft. 12 ha -
vi rész let fi ze tést le het kér ni az ön rész ren -
de zé sé hez, de a tör lesz tô rész let nem le het
ki sebb, mint 5 ezer Ft.

HÁT RA LÉK MEN TES:
• rend sze re sen fi ze tô, ne héz szo ci ál is hely -

zet ben le vô fo gyasz tó, 
• elô re fi ze tô mé rô vel ren del ke zô hát ra lék -

men tes fo gyasz tó. 

3 rész let ben kap hat össze sen 15, il let ve 9
ezer Ft elô re meg ha tá ro zott össze gû tá mo -
ga tást jó vá í rás ként a tá mo ga tott pá lyá zó,
amennyi ben me gôr zi hát ra lék men tes sé gét
2015 de cem be ré ig. 

Pá lyá za tot be nyúj ta ni 2015. szep tem ber
15-ig le het (ki vé ve, aki rend sze re sen fi ze tô
fo gyasz tó, vagy hát ra lék men tes elô re fi ze tô
mé rô vel ren del ke zô fo gyasz tó. Eb ben az
eset ben ha ma rabb le zár juk, il let ve sza ka -
szol juk a pá lyá zást) a ha lo zat.mal tai.hu
we bol da lon ke resz tül.

A prog ram ról bô vebb in for má ci ót a 
ha lo zat.mal tai.hu 

in ter ne tes ol da lon ta lál hat.
A prog ram el ér he tô sé gei: 
te le fon: 06-1-3914-757, 

e-ma il cím: ha lo zat@mal tai.hu

A
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Vége a 2014-15-ös tanévnek. A Gubányi iskola tanévzáró ünnepélyein a legered-
ményesebb pilisi diákok teljesítményükért jutalomkönyvet, oklevelet vehettek át az
intézményvezetô asszonytól. A „Kálmán Bringa 19 BT” ismételten 1-1 db kerékpárt
ajánlott fel a legtöbb Gubányi pontot gyûjtô tanulóknak. Az A2 Nyelvstúdió
képviseltében Rizmajer Andrea pedig 30.000 Ft értékû nyelvi táborozási lehetôséget
biztosított a kitûnô tanulók közül kisorsolt két szerencsés gyermeknek.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

ol gár mes ter ként na gyon fon tos nak ér zem,
hogy a te het sé get, ki tar tást el is mer jük, ér -

té kel jük, ezért az al só ta go za tos ki tû nô ta nu lók
kö zött ju ta lom ként 1-1 db 10.000 Ft ér té kû
vá sár lá si utal ványt sor sol tam ki, va la mint a
fel sô ta go za tos ki vá ló ta nu lók meg hí vást kap -
tak a Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé be, ahol
egy kis be szél ge tés mel lett sa ját ké szí té sû sü -
te ménnyel ven dé gel tem meg ôket.

Gra tu lá lok a ki vá ló ta nul má nyi ered mé nyek -
hez, a ver se nye ken va ló si ke res rész vé te lek -
hez! Mi u tán a gye re kek nek és pe da gó gu sa ik -
nak fon tos az el is me rés, az aláb bi ak ban el ol -
vas hat ják, kik re is le he tünk mél tán büsz kék. 

A szün idô re jó pi he nést kí vá nok!

KI TÛ NÔ TA NU LÓK:

1.a: Ko vács Ra mó na, Do mosz lai Do ri na, 
Mo kánsz ki Esz ter Dó ra, Pol gár Kit ti, 
Ta kács Zsó fia, Mag da Bri git ta.

1.b: Szun di Krisz ti na Pet ra, Ba ra bás Bog lár ka,
Bu ri án Zsó fia, Csák Má té Ti bor, Csi kós
Lí via Dzsesszi ka, Csor dás Ben já min, 
Dó ra Bi an ka.

1.c: Lu kács Re gi na Zsó fia, Mor va Ka ta, Sü tô
Lász ló Ábel, Hor váth Blan ka, Sán dor 
Nó ra, Dó sa Ben ce, Tóth Dá ni el, Da nó
Erik, Var ga Dó ra, Op ra-Bó di Zsom bor,
Föl des Dá vid Lász ló, Ihász Ben ce.

1.e: Pa tak fal vi Dó ra.
2.a: Bánsz ki Eme se Fló ra, Ke szeg Jan ka, 

Ra da sics Vi o la Zsu zsan na, Gál Ka ta, Kosz ta
Ju li an na, Kiss Ber na dett, Kis Le ven te,
Bor gu lya Em ma, Fo dor Em ma Ve ro ni ka,
Ka ku szi Pé ter, Zef fer Si mon, La sán Má té.

2.b: Sze be lé di Zol tán, Fa za kas Nó ra, 
Csa já gi La u ra, La ka tos Bog lár ka.

2.c: Gu gyin Ra mó na Szil via, Er dôs Eme se Éva,
Gyô ri Zsó fia, Pál Zsa nett Ré ka, Tóth Li li
Em ma, Tóth Zi ta Pál ma, Ba ra nyai Ákos, 
Gál Zsom bor, Czin kóc zi Jáz min.

2.d: Já kói Ben ce, Fal vai Dá vid Jó zsef, 
Hor váth Ri ta, No votny Lot ti Bi an ka, 
Do hos Vi vi en, Ko tyinsz ki Zsó fia, 
Ká sa Krisz ti án, Kra hul csán Ale xand ra
Zsu zsan na, Pá lin kás Zol tán Lász ló.

2.e: Ha lász Ber ta lan Kor nél.
3.a: Lu kács Bog lár ka, Sán dor Sá ra, 

Tóth Csil la Ré ka, Sza bó Vik tó ria, 
Már ta Vi vi en Jáz min, Ma kó Bar ba ra.

3.c: Riz ma jer Me lissza Er zsé bet, 
He ge dûs Krisz ti na, Szeg vá ri Dó ra.

3.d: Szi lá gyi Kit ti, Hen rich Vi vi en, Ko tyinsz ki
Má té Zsolt, Si mó La u ra, Orosz An na, 
Sza bó Em ma Má ria.

4.a: Sel men ti Dá vid, Er dé lyi Ist ván, Tóth 
Bar na bás, Bog dány Ale xand ra, Jusz tin
Ádám, Bánsz ki Eni kô Esz ter, Bar nai 
Sza bi na, Pa ta ki Zol tán, Gal bács Nor bert.

4.b: Gu lyás Do mi nik, Fa ze kas Ger gô, Na gyi dai
Li li Jáz min, Er dôs Esz ter Sá ra, Da rá nyi
Ka mil la Za fi ra, Kol lár Bo tond, Mor va 
Bo tond, Far kas Im re, Gál Sza bolcs,
Szun di Ad ri enn.

4.d: De ák Dó ra Zsó fia, Gor ni csar Pat rik.
4.e: Ste i li Erik.
5.a: Jusz tin Pé ter, Ka pu vá ri Pé ter.
5.b: Ter jei Márk Krisz ti án.
5.c: Nagy Bál int, Mol nár Li li, La sán Bar ba ra,

Pri belsz ki Fan ni Csen ge, Lacz kó Le ven te
Bál int.

5.d: Po rub csánsz ki Áron, Fo dor Gyô zô Be ne dek,
Kuk lis Bar na bás, Kri zsán Pé ter, Czé kus
Ben ce, Szlu ka Kit ti, Ocz tós Ri chárd.

6.a: Fo dor Ber ta He le na, Mol nár Vil mos, 
Pá lin kás Esz ter, Czir besz Ni ko let ta, Ko vács
Zsa nett, Pál Fe renc Kris tóf, Szi jjár tó La u ra.

6.b: Csé ke Bi an ka, Si mó Do rottya, Szeg vá ri
Ben ce, Csá ti Már ton, Ka csics Han na.

6.c: Korb Zsom bor.
7.a: Bar nai Szin tia, Nagy Ka ta lin.
7.c: Tóth Ni ko lett.
7.d: Pri belsz ki Dor ka Ad ri enn, 

Nagy Ber na dett, Pol gár Hen ri ett.
8.b: Ub ran ko vics Ve ra.
8.c: Tóth Ri chárd, Gáb risch Ani ta.
8.d: Pá lin kás Vi vi en, Ter jei Nor bert Zsolt.

VER SE NYE RED MÉ NYEK:

Me gyei Di á ko lim pia ma ga sug rás:
Je rus ka Pet ra or szá gos dön tô
Me gyei Di á ko lim pia 600 m fu tás:
Szlu ka Kit ti 8. hely
Al ber tir sai Tes se dik fu tó ver seny
2,3 km: csa pat arany érem;
Kor cso por tos 1. hely: Me nich Jo han na, 
Ár vai Ben ce, Riz ma jer Zol tán; 
2. hely: Me nich Krisz ti án, Föld vársz ki Ágo ta;
3. hely: Szál kai Jan ka.
5 km: kor cso por tos 1. hely: Ár vai Ben ce, 
2. hely: Riz ma jer Zol tán.
Mo no ri Kör ze ti Me gyei Me zei fu tó ver seny: 
III. kor cso port – csa pat 3. he lye zés: 
Me nich Jo han na (egyé ni 3. hely), 
Csé ke Bi an ka, Tóth Anett, Ber nu la Vik tó ria.
IV. kor cso port – csa pat 2. he lye zés: Szál kai
Jan ka (egyé ni 2. hely), Ka csán di Fan ni, 
Du chaj Zsó fia, Ub ran ko vics Ve ra.
III. kor cso port – csa pat 2. he lye zés: Kri zsán
Pé ter, Szeg vá ri Ben ce, Pin tér Si mon (egyé ni
2. hely), Ár vai Ben ce (egyé ni 1. hely).
IV. kor cso port – csa pat 1. he lye zés: Riz ma jer
Zol tán (egyé ni 1. hely), Pin tér Zol tán, 

Pér csi Le ven te, Dom bai Dá vid (egyé ni 
3. hely), Gyi me si György, Bor dács Ro land.
Me gyei Me zei fu tó ver seny Tá pi ó sze csô:
Ár vai Ben ce 3. hely.
Or szá gos Dön tô me zei fu tás ban:
Ár vai Ben ce 22. hely.
GU KA Me zei fu tó ver seny:
Sa ját kor cso port já ban 1. he lyen vég zett: 
Me nich Jo han na, Ka csán di Fan ni, 
Ár vai Ben ce, Riz majer Zol tán.
Ut cai fu tó ver se nyek (SPAR Mi ni ma ra ton
és ma ra ton ka 3,5 és 7 km, 
Vi vi cit ta Vá ros vé dô fu tás 2,5 és 7 km):
az is ko la 100 ta nu ló ja és 10 pe da gó gu sa
vett részt szé pen helyt áll va.
Mé hecs ke ma te ma ti ka me gyei ver seny:
3. hely He ge dûs Krisz ti na, 
5. hely Szeg vá ri Dó ra, 6. hely Sán dor Sá ra.
Szö veg ma nó szö ve gér tés me gyei 
ver seny: 1. hely Szeg vá ri Dó ra, 
7. hely Tóth Csil la Ré ka.
Kör ze ti he lye sí ró ver seny, Mo nor:
2. hely Szeg vá ri Dó ra.
Me gyei Kör nye ze tis me ret (Zöld bé ka) 
ver seny: 8. hely Na gyi dai Li li Jáz min.
Komp lex Me gyei Ta nul má nyi Ver seny:
9. hely De ák Dó ra Zsó fia.
Könyv tá ri pá lyá zat „Az én ka rá cso nyom”:
1. hely Er dôs Esz ter, 2. hely Szeg vá ri Dó ra,
He ge dûs Krisz ti na, 3. hely Né meth Ger gely,
kü lön díj ban ré sze sült Riz majer Me lissza.
Or szá gos Tör té ne lem Le ve le zôs Ver seny:
2. hely Ko vács Ta más Fe renc, 5. hely Nagy
Ber na dett, 9. hely Mol nár Vil mos.
Mo no ri er dei Toll for ga tó ver seny fi zi ká ból:
Tóth Ri chárd 2. hely.
Kos suth La jos Gim ná zi um, Ceg léd an gol
nyel vi ver seny: Ub ran ko vics Ve ra 2. hely.
An gol le ve le zô ver seny: Ko vács Ist ván 
Dá ni el 1. hely, Kol lár Kit ti 3. hely, Ka pu vá ri
Pé ter 4. hely, Ko vács Ta más Fe renc 5. hely,
Mol nár Vil mos 7. hely.
Tes se dik Sá mu el me se mon dó és 
nép da lé nek lé si ver seny, Al ber tir sa:
Me se mon dás kü lön díj Ma kó Bar ba ra, 
ének Ele kes Eve lin 3. hely.
Va sa di Vers- és Pró za mon dó ver seny:
1-2 évf.: Csor dás Ben já min 1. hely, 
Dó ra Bi an ka 2. hely,
3-4 évf.: kü lön dí jas Na gyi dai Li li Jáz min, 
5-6. évf.: Pál Fe renc Kris tóf 3. hely, 
Gál Ba lázs 4. hely, Tej fel Dá vid Ala dár 5. hely,
Ter jei Márk 6. hely.
Her man Ot tó Or szá gos Ter mé szet-
tu do má nyi Ver seny: Ka pu vá ri Pé ter 5. hely, 
Mol nár Vil mos 11. hely.
Bo lyai Ter mé szet tu do má nyi Csa pat ver seny:
5. év fo lyam csa pa ta 11. hely: Nagy Bál int,
Ka pu vá ri Pé ter, Jusz tin Pé ter, Er dé lyi Szi dó nia.
Bo lyai Ma te ma ti ka Csa pat ver seny:
8. év fo lyam csa pa ta 8. hely: Tóth Ri chárd,
Pér csi Le ven te, Jan ko vics Pé ter, Ter jei Nor bert.
4. év fo lyam csa pa ta 20. hely: Zsá ni Má té,
Mor va Bo tond, Ko lár Bo tond, Jusz tin Ádám.
Ka zinczy Szép Ma gyar Be széd Te rü le ti
Ver seny: Si mó Do rottya 3. hely, Pál Fe renc
Kris tóf 4. hely, Nagy Ber na dett 5. hely, 
Ko vács Ist ván Dá vid 6. hely.

P
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Ismét eredményes évet zárt a Pilisi Labdarúgó Klub
Megállíthatatlanul fejlôdik a pilisi labdarúgás, amelynek ered-
ményeképpen idén is bajnokot avathattunk. Akikre most a leg-
büszkébbek vagyunk: a 2014 ôszén újonnan alakult második
számú felnôtt csapatunk hihetetlen teljesítményt nyújtva nyerte
meg a bajnokságot a Megye III. osztályban!

in den vá ra ko zást fe lül múlt a Singl jár
Krisz ti án edzô ke ze alatt ala kult csa -

pat, hi szen már a sze zon utol só elôt ti for -
du ló ját kö ve tô en biz tos baj nok ként üd vö -
zöl het tük ôket. Ôszi me ga la ku lá suk kor sen -
ki sem szá mí tott ilyen ki vá ló ered mény re,
azon ban az idô elô re ha lad tá val az újonc
csa pat fo lya ma to san bi zo nyí tott, így a baj -
nok ság utol só idô sza ká ban már min den ki
gyô zel met várt tô lük, ezál tal a csa pat nak az
ez zel pár hu za mo san ki a la ku ló egy re na -
gyobb nyo más sal is meg kel lett küz de nie.

Singl jár Krisz ti án, a csa pat edzô je így nyi -
lat ko zott a gyô ze lem után:

„Olyan tet tet haj tott vég re a csa pat, ami -

re sen ki sem gon dolt a baj nok ság kez de te -

kor, de ren ge teg mun ká val, ki tar tás sal,

küz de lem mel és na gyon nagy szív vel meg -

va ló sí tot tuk az ál ma in kat. Kö szö nöm, kö -

szö nöm, kö szö nöm és még egy szer kö szö -

nöm! Kö szö nöm, hogy ilyen CSO DÁ LA TOS

JÁ TÉ KO SOK AL KOT JÁK A CSA PA TOT! Kö szö -

nöm, hogy ilyen cso dá la tos klub nak le he -

tünk a tag jai! Kö szö nöm min den egyes ve -

ze tô nek, hogy bi zal mat sza vaz tak ne künk,

se gí tet tek, mel let tünk áll tak, és lét re hoz ták

ta valy nyá ron a csa pa tot. Vé ge ze tül kö szö -

nöm a szur ko ló ink nak – akik a me gye leg -

jobb szur ko lói –, hogy egész év ben buz dí -

tot ták a csa pa tot és cso dá la tos han gu la tot

te rem tet tek a mér kô zé se ken, fan tasz ti kus

él mé nyek kel gaz da gí tot ták a csa pa tot a

mér kô zé sek utá ni ün nep lé sek al kal má val.”

A baj no ki cí mért já ró ér me ket és ku pát
az utol só mér kô zést kö ve tô en Si mó Gá bor -
né, vá ro sunk pol gár mes te re és Sá rán né
Ke re pesz ki Ka ta lin, az Ok ta tá si, Kul tu rá lis
és Sport Bi zott ság el nö ke nyúj tot ta át ün -
nep élyes ke re tek kö zött. A vi tat ha tat la nul
meg ér de melt gyô ze lem nek kö szön he tô en a

Pi lis II. az ôszi sze zont már a Me gye II. osz -
tály ban kezd he ti meg.

A ta valy Me gye I. osz tály ba fel ju tó el sô
szá mú fel nôtt csa pa tunk a sta bil kö zép -
me zôny ben, a 8. he lyen zár ta a baj nok sá -
got, ez zel si ke re sen el ér ve az ôs szel meg -
fo gal ma zott cél ját. „A té li iga zo lá sok és a

re mek fel kész ülés ugyan egy si ke res ta vaszt

ered mé nye zett, ez azon ban saj nos ke vés -

nek bi zo nyult az ôszi hi bák ja ví tá sá ra.”

(Len gyel Ár pád, tech ni kai ve ze tô) 

Az U21-es kor osz tály ban na gyon fi a tal
já té ko sok ból ál ló csa pa tunk nak ki tar tó
mun ká val si ke rült ki har col nia a fel sô ház -
ban igen ki vá ló nak szá mí tó 4. he lyet.

„Na gyon büsz ke va gyok a csa pa tom ra,

hi szen vé gig ki tar tó an küz döt tek, és 17

éves át lag élet ko ruk el len ére na gyon szé -

pen sze re pel tek a baj nok ság ban!”

(Mik lós vá ri Já nos, edzô, U21)

U16-os csa pa tunk a köz vet len ri vá li sai
el len gyôz ni tu dott ugyan, de saj nos a sok
bet li mi att ép pen le csú szott a do bo gó ról.
„Ne he zen in dult a baj nok ság, de fo ko za to -

san si ke rült össze csi szo lód ni az öl tö zô ben,

a pá lyán és azon kí vül is.”

(Bál int Csa ba, edzô, U16)

A szin tén egy éves me ga la ku lá sát ün -
nep lô nôi csa pa tunk a kö vet ke zô sze zon -
tól már hi va ta lo san is a Pest me gyei baj -
nok ság sze rep lô je ként mu tat ko zik be.

A Bo zsik prog ram ban sze rep lô U13,
U11, U9 és U7-es csa pa tunk szá mos tor -
nán, il let ve fesz ti vá lon sze re pelt ki vá ló
ered ménnyel, és ami még enn él is fon to -
sabb, ha tal mas öröm mel! A gye re kek szá -
má ra Klu bunk a nyár so rán több idô pont -

ban is szer vez edzô tá bort Ti sza kécs kén, va -
la mint a pi li si sport pá lya te rü le tén, amely -
nek cél ja a gyer me kek össze tar tá sá nak
erô sí té se, jó ked vük meg tar tá sa és az,
hogy a kö vet ke zô sze zont él mé nyek kel fel -
töl tôd ve kezd hes sék meg.

Ahogy ar ról ko ráb ban be szá mol tunk, a
Pi li si LK együtt mû kö dé si meg áll apo dást
kö tött a Fe renc vá ro si Tor na Club bal, amely -
nek ér tel mé ben a Fra di szak mai se gít sé get
nyújt Klu bunk nak, il let ve a kor osz tá lyos
csa pa tok edzô mér kô zé se ket ját sza nak Bu -
da pes ten és itt hon is. A meg áll apo dás ré -
vén Ri deg Bál int, Klu bunk fi a tal já té ko sa az
ôszi fel kész ülést már a Fe renc vá ros iga zolt
já té ko sa ként kezd he ti meg. Bál int si ke re i -
hez sok sze re tet tel gra tu lá lunk!

Ezú ton is sze ret nénk meg kö szön ni Pi lis
Vá ros Ön kor mány za tá nak, tá mo ga tó ink nak
és szur ko ló ink nak, hogy egész év ben mel -
let tünk áll tak és tá mo gat tak min ket mind -
ab ban, ami ben hi szünk, ami ért dol go zunk!

To váb bi hí re in ket, a klu bunk éle té vel
kap cso la tos in for má ci ó kat kér jük, kí -
sér jék fi gye lem mel a fo lya ma to san
fris sü lô www.pi li silk.hu we bol da lon és
a fa ce bo ok ol da lun kon is!

Min den ked ves szur ko lónk nak, sport ba -
rá tunk nak na gyon kel le mes nya rat és jó
pi he nést kí ván a Pi li si LK ve ze tô sé ge!

M

PILISI LABDARÚGÓ KLUB II. – BAJNOK CSAPAT 2014/2015.

Si mó Gá bor né pol gár mes te r és Sá rán né 
Ke re pesz ki Ka ta lin a Sport Bi zott ság el nö ke
átadja a baj no ki cí mért já ró ér me ket és ku pát.
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GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu

ha gyo má nyok tól el té rô en a gá la dél elôtt 10 óra kor kez dô dött.
A ko rai kez dés oka, hogy az is ko la mû so ra a vá ro si gyer mek na pi

ren dez vé nyek so rá ba il lesz ke dett, azo kat nyi tot ta meg. A ren dez vé -
nyek jó idô ren di elosz tá sa le he tô vé tet te a csa lá dok szá má ra, hogy ezt
a na pot gyer me ke ik kel együtt, reg gel tôl es tig szín vo na las, kul tu rá lis
ren dez vé nye ken tölt sék. A né pes né zô kö zön ség elôtt di ák ja ink szám -
ta lan mû sor szám ban mu tat ták be leg jobb tu dá su kat. A 34 pro duk ció
kö zött a kö vet ke zô ka te gó ri ák kép vi sel tet ték ma gu kat: nép tánc, vers
és pró za, ma gyar és an gol nyel vû gyer mek kó rus, mo dern tánc, nép dal,
hang sze res mu zsi ka a ze ne is ko la nö ven dé ke i nek és ta ná ra i nak köz re -
mû kö dé sé vel, egyé ni ének, tár sas tánc, osz tá lyok cso por tos fel lé pé se,
spi ri tu á lé, slam po etry, vé gül – mint egy kö szö net ként – lé pett fel is -
ko lánk pe da gó gus kó ru sa. A mû sor szá mok már az év fo lya mán is bi zo -
nyí tot tak kü lön bö zô meg mé ret te té se ken, és most is nagy si kert arat -
tak, bi zo nyít va a ren ge teg gya kor lás és fá ra do zás ered mé nyét.

El is me rés il le ti min den fel lé pô gyer me kün ket és fel ké szí tô ta ná ra i kat,
va la mint a ren dez vény elô ké szí té se és le bo nyo lí tá sa so rán fá ra do zó
pe da gó gus kol lé gá in kat és tech ni kai dol go zó in kat is. Gra tu lá lunk!

n nek kö szön he tô en is ko lánk negy ven egy
he te dik év fo lya mos ta nu ló ja és öt pe da -

gó gu sa 2015. má jus 18-21-ig er dé lyi ta nul -
má nyi ki rán du lá son ve he tett részt je len tôs
ál la mi tá mo ga tás sal.

A pá lyá zat le he tô sé get nyúj tott ar ra, hogy a
gyer me ke ink meg is mer ked hes se nek a ha tá -
ron túl élô ma gyar kö zös sé gek tag ja i val, kul -
tú rá já val, épí tett és ter mé sze ti örök sé gé vel.
Pá lyá za tunk vá lasz tott té má ja az iro dal mi, il -
let ve tör té nel mi ha gyo má nya ink meg is me ré -
se és ápo lá sa volt, ezért a prog ram és az út -
vo nal össze ál lí tá sá nál ar ra tö re ked tünk, hogy

a gyer me kek mi nél szé le sebb kör ben ta lál -
koz has sa nak a ha tá ron túl fel lel he tô ma gyar
iro dal mi és tör té nel mi ha gyo má nyok ápo ló i -
val. To váb bá al kal muk nyílt ar ra is, hogy el lá -
to gat has sa nak olyan he lyek re, ahol a ma gyar
kul tú ra nagy jai él tek és te vé keny ked tek. 

A négy nap alatt a di ák ja ink meg lá to gat -
ták Nagy vá ra dot, Nagy sza lon tát, Na gye nye -
det és Dé vát, ahol iro dal mi is me re te i ket
fris sí tet ték fel, il let ve bô ví tet ték. Tör té nel -
münk és a ma gyar épí té szet nagy ja i ra pe dig
Ara don, Ma ro sillyén, Vaj da hu nya don és
Gyu la fe hér vá ron em lé kez het tek. 

A ki rán du lás prog ram jai kö zül ter mé sze te -
sen nem hi á nyoz ha tott az sem, hogy a ter -
mé sze ti szép sé gek ben is gyö nyör köd hes se -
nek. Uta zá suk má so dik nap ján a Lip pán ta -
lál ha tó Soly mos vá rá hoz ki rán dul hat tak, ahol
az em bert pró bá ló me re dek meg má szá sa
után fes tôi táj tá rult sze mük elé. A gyer me -
kek kö ré ben na gyon nép sze rû úti cél volt
Tor da, ahol meg cso dál hat ták a Tor dai-ha sa -
dék mo nu men ta li tá sát, majd a tor dai só bá -
nyá ba is el ju tot tak. Itt a szak sze rû ide gen ve -

Má jus 29-én ke rült meg ren de zés re is ko lánk leg ki emel -
ke dôbb kul tu rá lis ese mé nye a Gu bá nyi Gá la. A gá la -
mû sor re per to ár ját idén is a tan év leg szín vo na la sabb
pro duk ci ói ad ták. A mû sor ke re tét há rom ki ál lí tás biz to -
sí tot ta, ame lye ket a lá to ga tók a Sza bad ság té ri épü let
fo lyo só in te kint het tek meg.

Az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô a „HATÁRTALANUL!” címû program
keretében a 2014-es év során pályázatot hirdetett, melyen a Gubányi Károly
Általános Iskola sikeresen pályázott! (Pályázati azonosító: HAT-14-01-0248). 

Meg kell még em lí te ni a há rom ki ál lí tást is, me lyek szin tén ékes
bi zo nyí té kai az ér ték te rem tés nek. Ha gyo má nyos nak mond ha tó
a gyer me kek éves mun ká já ból ál ló te ma ti kus ki ál lí tás, ame lyen a
lá to ga tók al só-, és fel sô ta go za tos di á kok rajz-, gra fi ka-, fest mény-,
ke rá mia-, fo tóal ko tá sa it szem lél het tek meg.

Pár hu za mo san fu tó ter mé szet is me re ti ki ál lí tás az „Ott hon az er dô -
ben” cí mû pá lyá zat ke re té ben lét re ho zott Mi ló Ma nó és ba rá tai
el ne ve zé sû tár lat, amely a nap köz is cso por tok (Sza bad ság tér,
Szé che nyi ut ca), a kéz mû ves szak kö rök, a Ma dár ba rát Szak kör és a
Tú ra Szak kör ál tal ké szí tett mun kák, il let ve prog ra mok éves ter mé -
sét mu tat ja be. A ki ál lí tást szí ne sí tet ték a kü lön bö zô – Ger jé hez
kap cso ló dó – élô he lye ket be mu ta tó élet ké pek, ame lye ket az is ko la
pre pa rá tu ma i nak fel hasz ná lá sá val ren dez tünk be.

A har ma dik, az is ko la múlt já val és jö vô jé vel fog lal ko zó ki ál lí tás –
ter mé sze te sen – ugyan csak is ko lai esz kö zö ket hasz nál fel, de en nek
már jó ré sze a pi li si la ko sok ada ko zá sá ból állt össze. Így si ke rült
be ren dez nünk egy „Múlt is ko lá ja” sar kot, ahol a ’20-as évek tôl a
’80-as éve kig hasz nált tár gya kat, fo tó kat, em lé ke ket ál lí tot tuk ki.
Míg az épü let má sik ré szén a jú ni us ban el he lye zés re ke rü lô idô kap -
szu lá ba szánt raj za in kat, do ku men tu ma in kat, tár gya in kat néz het ték
meg az ér dek lô dôk. Az idô kap szu lát 50 év múl va bont ják majd ki
az ak kor itt dol go zó pe da gó gu sok, itt ta nu ló di á kok. Így te rem tünk
kap cso la tot múlt, je len és jö vô kö zött, amit na gyon fon tos nak tar -
tunk egy is ko la éle té ben, mert, ahogy a ki ál lí tás mot tó ja is hir de ti:
„A jö vô csak a múlt tal együtt épít he tô!”

Kö szö net a ki ál lí tá sok anya gá ért és a meg va ló su lá suk ban
te vé keny ke dô pe da gó gu sa ink nak, tech ni kai mun ka tár sa ink nak!

A

E

Gubányi Gála 2015.

HATÁRTALANUL… Iskolai kirándulás Erdélyben

Kérjük, támogatásával segítse 
a Gubányi Károly Általános Iskola

alapítványainak munkáját!

A Segítünk alapítvány

adószáma: 18676893-1-13

Számlaszáma: 
65100314-10501272

Az Epres alapítvány

adószáma: 18685183-1-13

Számlaszáma: 
11742238-20005045

ze tés után a ta nu lók fel fe dez het ték a mo -
dern föld alat ti lá to ga tó köz pon tot is.

A cso port uta zá sa so rán a Dé vai Szent Fe -
renc Ala pít vány gyer mek ott ho na i ban ka pott
szál lást, így meg is mer ked het tek az ala pít vány
te vé keny sé gé vel, az itt élô gyer me kek ne héz
sor sá val is. Az ot ta ni gye re kek el be szé lé sei
alap ján be te kin tést nyer het tek a ha tá ron tú li
fi a ta lok hét köz nap ja i ba, küz del me i be. 

Bí zunk ben ne, hogy a jö vô ben is le he tô -
sé günk lesz pá lyáz ni ha son ló tá mo ga tás ra,
hi szen min den részt ve vô fe lejt he tet len él -
mé nyek kel tért ha za. 
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Május a kirándulások idôszaka,
amikor is óvodapedagógusaink

családos programokat szerveztek.

cso por tok el lá to gat tak a bu da pes ti
KAC-KAC ját szó ház ba, a Pla ne tá ri um -

ba, a Par la ment be. Ki rán du lást tet tek a
Do li ná ba, a Csil ló Lo va sis ko lá ba de el ju tot -
tak a Ger je Táj vé del mi Te rü let re, a Jász be -
ré nyi Ál lat kert be, a Kecs ke mé ti Va das kert -
be, a Ve re segy há zi Med ve otthon ba, va la mint
a Ka ta lin pusz tai Ki rán du ló köz pont ba is.

A Ma da rak és Fák nap já ra idén is fel hív -
tuk a gyer me kek fi gyel mét. A drá ma te het -
ség mû hely tag jai a té má hoz kap cso ló dó
me se já té kot ad tak elô tár sa ik nak és ki rán -
du lást tet tünk a ter mé szet be, fát ül tet tünk,
hall gat tuk a ma da rak csi cser gé sét.

A könyv tár lá to ga tá sok ra idén is má jus -
ban ke rült sor. Sok gye rek el ôször járt
könyv tár ban, ámu lat tal néz ték a ren ge teg
szí nes és ren de zett köny vet. Zsu zsa né ni
idén is meg lep te az óvo dá sa in kat. Ez al ka -
lom mal a gye re kek be vo ná sá val in te rak tív
me sét ad tak elô. Kö szön jük Zsu zsa né ni -
nek az él ményt!

Má jus 13-án az is ko lá ba ké szü lôk kel el lá -
to gat tunk a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko-
lá ba. A gye re kek iz ga lom mal vár ták, hogy
ta lál koz has sa nak ré gi cso port tár sa ik kal és
be te kin tést nyer hes se nek az is ko lai élet be.

Má jus 29-én tar tot tuk meg óvo dá ink ban
a gyer mek na pot, amely al kal má ból dél után
szí nes prog ra mok so ra vár ta a gye re ke ket
és a szü lô ket: a Gé zen gúz egy üt tes mû so -
ra, a ma zso rett cso port be mu ta tó ja, kéz -
mû ves és moz gá sos fog lal ko zá sok, arc fes -

Nyár
Cserregnek a verebek

Nagy újság van gyerekek!

Kis kertünkben hajnalra

kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!

Mezítláb jár a madár;

ha elvásik a talpa,

felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibong az utca!

Mennyi lányka, fiúcska!

Rétre mennek labdázni

fogócskázni, cicázni.

Gazdag Erzsi

tés, lég vár, lu fi haj to ga tás, zsák ba macs ka,
bü fé volt az, amely a jó han gu lat ról gon -
dos ko dott!

A vá ro si gyer mek nap má jus 30-án ke rült
meg ren de zés re, amely re óvo da pe da gó gu -
sa ink kéz mû ves fog lal ko zás sal ké szül tek.

Jú ni us 4-én dél után a nagy cso por to sa ink
el bú csúz tak az óvo dá tól. A kö zép sôs és kis -
cso por tos gye re kek ver sek kel, da lok kal kö -
szön tek el is ko lá ba ké szü lô tár sa ik tól.

Jú ni us 6-án, az év zá ró ke re tén be lül
a szü lôk is hall hat ták az év fo lya mán ta-
nult ver se ket, da lo kat, me sé ket, da los
já té ko kat.

In téz mé nyünk nyá ri zár va tar tá sá ról a szü -
lôk ko ráb ban, még feb ru ár 15-ig tá jé koz -
ta tást kap tak, de sze ret nénk ezú ton is
fel hív ni a fi gyel mü ket, hogy a tag in téz mé -
nye ink mely idô pont ban lesz nek zár va:

„Hét szín vi lág” szék he lyó vo da: 
2015. jú li us 13. – 2015. au gusz tus 07.

Nyi tás: 2015. au gusz tus 10.

„Me se rét” ta gó vo da:
2015. jú ni us 29. – 2015. jú li us 24.

Nyi tás: 2015. jú li us 27.

„Gesz te nyés kert” ta gó vo da:
2015. jú ni us 29. – 2015. jú li us 24.

Nyi tás: 2015. jú li us 27.

A nyá ri zár va tar tás ide je alatt a vá ros má -
sik, er re a cél ra ki je lölt óvo dá já ban két
hét re óvo dai el lá tást le het igény be ven ni.

2015. jú li us 13-ától 
2015. jú li us 24-éig vi szont 

mind há rom óvo dánk zár va tart!

A nyár ra min den ki nek kel le mes és tar tal -
mas pi he nést kí ván nak az óvo da dol go zói.

NAGY NÉ SZTYEH LIK AN NA 2

A ÓVODAI
HÍREK
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SEM MEL WE IS NAP

z egész sé gügy ben dol go zó kat min den év ben az anyák meg men tô jé nek szü le tés nap -
ján, jú li us el se jén kö szön tik. A Sem mel we is nap az egész ség ügyi dol go zók leg na -

gyobb ün ne pe, az a nap, ame lyen Sem mel we is Ig nác ra em lé ke zünk, a ma gyar or vos -
tu do mány leg na gyobb nem zet kö zi te kin té lyû or vo sának mun kás sá gá ra.

Ezen ne ves nap al kal má ból sze re tet tel kö szön tök min den ked ves Or vost és Szak dol -
go zót, akik Pi li sen, a pi li si e kért dol goz nak! Ezú ton sze ret ném meg kö szön ni fe le lôs, lel -
ki is me ret tel vég zett mun ká ju kat és kí vá nom, hogy tu dá suk leg ja vát ad ják a be te gek nek.
Ki tar tást, hogy a so ka dik mû szak ban is le gyen ere jük, a sok szor ne héz kö rül mé nyek
el len ére is! Kü lön kö szö nöm a mun ká ját min da zok nak, akik vál lal ták az ün nep na pi
szol gá la tot. Mindannyiuknak jó egész sé get és to váb bi ered mé nyes mun kát kí vá nok!

VÉ DÔ NÔI SZOL GÁ LAT CEN TE NÁ RI U MA

dén ün ne pel jük a Ma gyar Örök ség dí jas Ma gyar Vé dô nôi Szol gá lat ala pí tá sá nak
100 éves év for du ló ját, amely ki vá ló al kal mat je lent a szám ve tés re, az ered mé -

nyek be mu ta tá sá ra, a ta pasz ta la tok összeg zé sé re és a ki vá ló mun kát vég zô vé dô -
nôk kö szön té sé re.

Te le pü lé sün kön ilyen sze mély re is büsz kék le he tünk! Gaj dos Ist ván nét szem é-
lye sen kö szön töt tem a 100 éves Vé dô nôi Szol gá lat Cen te ná ri u ma, va la mint nyug -
díj ba vo nu lá sa al kal má ból és át ad tam ré szé re Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben
a Ma gyar Örök ség Díj aranyko ro na  ki tû zô jét. 

Sze re tet tel gra tu lá lok a 40 év szol gá lat ban el töl tött ide jé hez és kí vá nok erô ben,
egész ség ben, bol dog ság ban tar tal mas, hosszú nyug dí jas éve ket. Kö szö nöm oda adó
mun ká ját, me lyet hi va tás tu dat tal, szív vel-lé lek kel vég zett!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

2015. jú ni us 18-án tiszt újí tó vá lasz -
tást tar tott a Pi li si Nép- és Gaz da kör.
A kö vet ke zô két esz ten dô ben meg -
újult ve ze tô ség irá nyít ja majd a
mun kát. 

El nök: Lacz kó né Bál int Eri ka.
Al el nö kök: Sá rán Já nos, Dan csok
Gá bor. Pénz tá ros: Ma la Ré ka.

A Gaz da kör min den tag ja ne vé -
ben ezú ton is sze ret ném tisz te let tel
meg kö szön ni a le kö szö nô el nök
asszony nak, Sza bó Már ton né nak az
el múlt 14 év ben vég zett lel ki is me re -
tes mun ká ját!

Sze ret ném meg kö szön ni a bi zal -
mat a Gaz da kör tag ja i nak, amellyel
sze mé lye met meg tisz tel ték, és e ne -
mes fel adat tal meg bíz tak.

A Gaz da kör éle té ben fon tos do log
a ha gyo má nyok meg ôr zé se, ápo lá -
sa. Rend kí vül fon tos nak ér zem, fon -
tos nak tar tom to vább vin ni ezt a ha -
gyo mányt, így pél dá ul a „Szü re ti
bál” prog ram ját, ame lyet az idén
szep tem ber 5-én tar tunk meg.

Min den kit sze re tet tel vá runk a
mu lat ság ra!

LACZ KÓ NÉ BÁL INT ERI KA 2

Pi li si Nép és Gaz da kör el nö ke

Ünnepek az egészségügyben Gazdaköri hírek
„Az egészség nem minden, de az egészség 
nélkül, minden semmi”. (Schopenhauer)

I

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei
ta va szi idô szak ban is szá mos ren dez vénnyel vár tuk az ér dek -
lô dô ket in téz mé nyünk ben és azon kí vül.

Áp ri lis 2-án és má jus 7-én tar tot tuk az „Ol vass Ve lünk!” cí mû ve -
tél ke dô 3-4. for du ló ját. Mind két for du ló nyer te se a BDS csa pat
lett: Lu kács Bog lár ka, Sán dor Sá ra, Bach Do ri na 3. osz tá lyos ta -
nu lók. Gra tu lá lunk!
Áp ri lis 3-án és má jus 8-án Me se ko sár-me se dél utánt tar tot tunk.
Köz re mû kö dött Csor dás Da ni el la.
Áp ri lis 10-én em lé kez tünk meg a Köl té szet nap já ról, amely prog -
ram ról már e lap elô zô szá má ban bô veb ben is ol vas hat tak.
Áp ri lis 20-án Pet ró Zsu zsan na ke rá mi a ter ve zô mû vész, de sign- és
vi zu á lis mû vé szet-ta nár, va la mint Par lag Ist ván ok le ve les szob rász -
mû vész ki ál lí tá sát te kint het te meg a szép szám mal el jött kö zön ség
a Kö zös sé gi Ház ban. Az est fo lya mán meg is mer tük Zsu zsan na és
Ist ván mun kás sá gát, ér de kes tár lat ve ze tés mel lett. 
Áp ri lis 24-én és má jus 29-én a kéz mû ves fog lal ko zá so kon anyák
na pi aján dé ko kat, ké pes la po kat és könyv jel zô ket ké szí tet tünk.
Áp ri lis 24-én és má jus 29-én foly tat tuk a Könyv tá ri es ték so ro -
za tun kat, ahol hí res pi li si e ket is mer het tünk meg a Be lez nay-
kor szak utá ni idôk bôl. A be szél ge tést Sza bó Zol tán ve zet te. 
Má jus 15-én Alak vál tó Fény cím mel Mi sá nyi Oli vér fo tó ki ál lí tá sát
te kint het tük meg a Be lez nay-Nyáry kas tély ban. A mél ta tást Mar ko -
vics Fe renc fo tó mû vész, Ba lázs Bé la dí jas ki vá ló mû vész tar tot ta.
Köz re mû kö dött a Jazz Duó.

Jú ni us 3-án a Pol gár mes te ri Hi va tal Dísz ter mé ben tar tot tuk a
vá ro si Pe da gó gus na pot, ame lyen a pi li si ze ne is ko la ta ná rai és
nö ven dé kei sze re pel tek. 
Jú ni us 4-én Tri a non ra em lé kez tünk a Tri a no ni em lék mû nél, amely
prog ra mun kon a Pi li si Ze nész Egye sü let mû kö dött köz re Soly mo si
Se bes tyén ve zény le té vel. 

NYÁ RI REN DEZ VÉ NYE INK:

Au gusz tus 2-án va sár nap 19 órai kez det tel – a ha gyo má nyok hoz
hí ven – meg ren dez zük a Be lez nay-Nyáry Kas tély ud va rán a
Nyá ri-Nyáry Mu zsi kát.
Fel lé pôk: a Pi li si Ze nész Egye sü let Soly mo si Se bes tyén
ve zény le té vel, va la mint Szu lák And rea és a Ba lázs Ele mér
Gro up. Je gyek a hely szí nen kap ha tók.

Au gusz tus 20-án 9 óra kor a Szent Ist ván Park ban tart juk a vá-
ro si meg em lé ke zést Nem ze ti Ün ne pünk al kal má ból.

Prog ram ja ink ról rész le te sen tá jé ko zód hat nak a könyv tár ban, a
konyv tar.pi lis.hu hon la pon, valamint 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

A

A
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it je len te nek ezek a sza vak most,
fél év vel ké sôbb új ra ol vas va? 

A rég el fe le dett kár tyán meg fo gal -
ma zott jó szán dé kú kí ván ság ból
mennyi va ló sult meg? 

A ka rá cso nyi ün nep kör örö me és az
új esz ten dô kö ze led te ki vá ló al ka lom
meg szó lí ta ni né hány sze ret tün ket, ba rá -
tun kat, is me rô sün ket – be kö szön ni az
éle tük be egy üd vöz let tel és jó kí ván ság -
gal. De mi aka dá lyoz hat na meg új ra és
új ra kí ván ni és kér ni szá muk ra a jót?
Ün nep tôl, al ka lom tól füg get le nül – csak
úgy – meg is mé tel he tem-e akár most,
nyár kö ze led tén vagy bár mi kor – re -
mél ve: ál dá sos és ha té kony lesz – új ra?

Ak kor hát… in dul ja nak a sza vak és
ér je nek cél ba. Fo gad ják sze re tet tel:

Kí vá nok mind nyá junk nak nem csak
„bort, bú zát, bé kes sé get”, ha nem:

Kí vá nom, hogy meg ért sük és el fo -
gad juk ön ma gun kat és egy mást...

Kí vá nom, hogy ve zér lô in du la tunk a
jó in du lat le gyen...

Kí vá nom, hogy amit mon dunk, úgy
ért sék meg má sok, ahogy gon dol tuk...

Kí vá nom, hogy sza vunk min den kor
annyit ér jen, mint ma ga a cse le ke det...

Kí vá nom, hogy ci vi li zá ci ós igé nye -
ink ne kul tu rá lis igény te len sé ge ink bôl
fa kad ja nak...

Kí vá nom, hogy a bol dog sá got ne té -
vesszük össze sem a föl di ja vak, sem
más em ber bir tok lá sá val...

Kí vá nom, hogy a csa lá dok kí ván ják
a gyer me ket...

Kí vá nom, hogy ne a vá gya ink hoz
mér jük a va ló sá got, ha nem a va ló ság -
hoz iga zít suk vá gya in kat...

Kí vá nom, hogy örül ni tud junk an -
nak, amink van, és ne azon bán kód -
junk, amink nincs...

Kí vá nom, hogy a „mi” le gyen nyel -
vünk ben az el sô szem élyes név más...

Kí vá nom, hogy bel sô út ja in kon egy -
re kö ze lebb jus sunk egy más hoz és
Is ten hez...

Kí vá nok (to vább ra is) bol dog (új)
évet ked ves mind nyá juk nak!

VI RÁGH JÓ ZSEF 2

ró mai ka to li kus plé bá nos

JÓKÍVÁNSÁG – ÚJRATÖLTVE

Ôsbizalom vagy ôsbizalmatlanság?

A Pilisi Evangélikus 
Szeretetszolgálat híreiAz esztendô feléhez közeledve elôvettem néhány gondosan

megôrzött „Újévi jókívánság” üzenetet.

Nem rég  be szél get tem va la ki vel és fel me rült a kér dés: 
Mit gon dol Is ten rôl? „Hát, pró bá lok ren de sen él ni. 
Ha baj ban va gyok, imád ko zom...” – volt a vá lasz.
Meg kö szön tem az ôsz in te sé gét, és az óta több ször is eszem be 
jut, va jon há nyan vá la szol ná nak ha son ló an er re a kér dés re?

á nyan mon da nák még: Gon do lom,
hogy van va la mi, vagy va la ki, aki

fe lül rôl lát ja az éle te met, és ami kor már
nincs más se gít ség, ak kor „oda is be a dok
egy kér vényt”, hát ha ez se gít.

Hí vô em ber ként meg erô sí tem ezt a re -
ményt. Mennyei Atyánk va ló ban sok szor
bá to rít min ket, hogy for dul junk Hoz zá,
ha baj van. „5Hívj se gít sé gül en gem a
nyo mo rú ság ide jén!” Zsol tá rok 50,15

De sok kal töb bet ké szí tett el, sok kal ér -
té ke sebb éle tet tud ad ni azok nak, akik
ezt ké rik Tô le.

Ô lát ja, hogy az em be rek el sza kad tak
Tô le. Élet vi te lük, gon dol ko dá suk in kább
sa ját ma guk kö rül fo rog, mint a Te rem tô
kö rül. Ezért ké te zer év vel ez elôtt el jött
kö zénk, hogy meg mu tas sa sze re te tét, és
pél dát ad jon ne künk élet rôl, hit rôl, ál do -
zat vál la lás ról. Rá adá sul pe dig a ki fi zet he -

ál to zás tör tént a Pi li si Evan gé li kus Sze re -
tet szol gá lat in téz mény ve ze tôi tiszt sé gé -

ben. Tóth né Mát rai Edit tôl – aki 2013 má ju sá -
tól lát ta el az in téz mény ve ze tôi fel ada to kat –
2015. má jus 1-tôl Il la nicz György vet te át a ve -
ze tôi posz tot. Ezú ton is sze ret nénk meg kö -
szön ni Tóth né Mát rai Edit ál do za tos és ma gas
szak mai szín vo na lon vég zett mun ká ját.

Egyút tal tá jé koz tat juk a pi li si la kos sá got, hogy
Böl csô dénk 2015. jú ni us 29. és jú li us 10.
kö zött két hé tig zár va tart. Ez idô szak után
azon ban sze re tet tel vár juk a kis gyer me ke ket in -
téz mé nyünk be, azo kat, akik már je len leg is böl -
csô dénk be jár nak és az újon nan ér ke zô ket is.
A be i rat ko zás fel té te le i rôl az aláb bi te le fon -
szá mon le het ér dek lôd ni: 06-20/283-4749.

A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat szo ci -
ál is ala pel lá tá si in téz mé nyegy sé ge a nyá ri idô -
szak ban is fo lya ma to san mû kö dik, szol gál ta-
 tá sa ink kal (há zi se gít ség nyúj tás, szo ci ál is ét -
kez te tés, Idô sek Nap pa li Klub ja) kap cso lat ban
in for má ció kér he tô a 06-20/382-6412 te le -
fon szá mon.

IL LA NICZ GYÖRGY 2 in téz mény ve ze tô

tet len (lel ki) tar to zá sun kért is szem élye -
sen tett ele get.

Hin ni Is ten ben te hát azt je len ti: Jé zus
ál tal meg is mer ni és Ve le élô kap cso lat -
ban len ni. Mint az édes apa, vagy az édes -
anya a gyer me ké vel, akit a leg job ban sze -
ret a vi lá gon.

Aki ôszin tén hisz Is ten ben és Ve le éli
az éle tét (24 órá ban), an nak bé kes sé ge
van. Nem kell ag gód nia, nem kell em ber -
fel et ti tel je sít mé nyek kel él nie, mert tud ja,
hogy ami szem élyes ha tá ra in, ké pes sé ge -
in túl van, azt az Úr el fog ja ren dez ni. 

Ha son ló an ah hoz a kis fi ú hoz, aki rôl a
kö vet ke zô tör té net szól: 

Egy pa ran cso lás hoz szo kott, ön fe jû fér -
fi egy fon tos ta lál ko zó ra igye ke zett. Úgy
dön tött, hogy le rö vi dí ti az utat, de rá kel -
lett jön nie, hogy tel je sen el té vedt. Meg kér -
dez te az utat a leg el sô sze mély tôl, akit

meg lá tott – egy kis gye rek tôl. „Fiú, mer re
van Deb re cen?” – kér dez te nyers han gon.
„Nem tu dom” – fe lelt a gye rek ki csit fe-
sz élye zet ten.

„Ak kor hát – pat to gott a fér fi – mi lyen
messze van Haj dú szo bosz ló?”

„Azt sem tu dom” – vá la szolt a fiú.
„Van itt va la ki a kö zel ben, aki meg tud -

ná mon da ni, mer re men jek?” – emel te fel
hang ját a fér fi.

„Nem tu dom” – vont vál lat a fiú.
A fér fi egy re mér ge seb ben kér de zôs kö dött,

ahogy a fiú min den re ugyan azt a vá laszt
ad ta. Vé gül el ve szí tet te a tü rel mét, és rá ri -
vallt: „Hát, nem sok min dent tudsz, igaz?”

Er re, most el ôször, a fiú el mo so lyo dott.
Fel pil lan tott a ka nyar gós ös vény vé gén ál -
ló ház ra, ahon nan hí vo ga tó an in te get tek
az es ti fé nyek, és ahol kis test vé rei ját szot -
tak az ud va ron. A fiú így szólt: „Igaz...
De én nem té ved tem el!”

Kí vá nom, hogy tudd úgy él ni az éle te -
det Is ten nel, olyan bé kes ség gel, mint az a
kis fiú. A töb bit pe dig, ami szük sé ges az
éle ted hez, azt ô meg ad ja.

„Bol dog em ber az, aki az ÚR ba ve ti bi -
zo dal mát.” Zsol tá rok 40,5

MOR VA ÁKOS 2 re for má tus lel kész

M V

H
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n Bün te tô el já rás in dult jár mû ve ze tés bó -
dult ál la pot ban vét ség el kö ve té sé nek meg -
ala po zott gya nú ja mi att K. Fe renc pi li si la -
kos el len. A gya nú sí tot tat az ál ta la ve ze tett
jár mû vel 2015. má jus 30-án az es ti órák -
ban von ták in téz ke dés alá a pi lis rend ôrök.
Az el len ôr zés so rán a jár ôrök nek fel tûnt,
hogy a fér fi za var tan vi sel ke dik, a be szé de
aka do zott, a já rá sa ins ta bil volt, ezért ve le
szem ben al ko hol szon dát al kal maz tak,
mely nek ered mé nye ne ga tív lett. K. Fe -
renc cel szem ben le foly ta tott in téz ke dés so -
rán fel me rült, hogy ká bí tó szer ha tá sa alatt
ve zet te a jár mû vet. A pi li si rend ôrök a gya -
nú sí tot tat elô ál lí tot ták, majd ve le szem ben
drog gyors tesz tet al kal maz tak, mely nek
ered mé nye po zi tív lett. Ezt kö ve tô en el le ne
bün te tô el já rás in dult. 

n Bün te tô el já rás in dult kö zú ti vesz élyez te -
tés bûn tett és se gít ség nyúj tás el mu lasz tá -
sa vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja mi att M. Ger gely 34 éves va sa di
la kos el len, aki a je len le gi ada tok sze rint az
ál ta la ve ze tett sze mély gép ko csi val köz le ke -
dett 2015. már ci us 17-én 21 óra kö rü li
idô ben Va sa don, ami kor a me ne ti ránnyal
el len té tes ol da lon sé tá ló gya lo go so kat
szán dé koz ta meg elôz ni és elé jük ka nya rod -
ni. A 34 éves fér fi a mû ve let so rán há tul ról
el so dor ta mind két gya lo gost. A bal ese tet
kö ve tô en M. Ger gely és uta sa me gál lás és
se gít ség nyúj tás nél kül el hagy ta a hely színt.
Az el gá zolt sér tet tek egyi ke – az igaz ság -
ügyi sza kér tô vé le mé nye alap ján – sú lyos
sé rü lést, míg a má sik sér tett 8 na pon be lül
gyó gyu ló sé rü lést szen ve dett. A Pi li si Ren-
d ôr ôrs mun ka tár sai az el kö ve tôt a bal ese -
tet kö ve tô két órán be lül Va sad egyik ut cá -
já ban el fog ták és a Mo no ri Rend ôr ka pi -
tány ság ra elô ál lí tot ták, ahol a nyo mo zók
gya nú sí tott ként hall gat ták ki. 

n A Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sa 2015. áp -
ri lis 29-én in téz ke dés alá von ta L. Dé nes 37
éves ka zinc bar ci kai la kost. Az el len ôr zés so -
rán a rend ôr meg áll apí tot ta, hogy L. Dé nes
el len a Deb re ce ni Já rás bí ró ság el fo ga tó pa -
ran csot adott ki, ezért ôt a hely szí nen el fog -
ta és az il le té kes bí ró ság elé ál lí tot ta. 

n Bün te tô el já rás in dult lo pás vét ség el kö ve -
té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att Ny.
György 22 éves ócsai la kos el len, aki 2015.
áp ri lis 27-én a haj na li órák ban el tu laj do ní -
tott egy Va sad kül te rü le tén lé vô la kó ház ud -
va rán par ko ló sze mély gép ko csit. A ki ter jedt
adat gyûj tés nek kö szön he tô en a bûn cse lek -

mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó fi a tal fér fit ócsai lak cí mén a pi lisi
rend ôrök el fog ták és elô ál lí tot ták. A rend -
ôrök az el tu laj do ní tott jár mû vet is meg ta lál -
ták és tu laj do no sá nak vissza ad ták. 
A nyo mo zók Ny. Györ gyöt gya nú sí tott ként
ki hall gat ták, majd ôri zet be vet ték. A fér fi az
el já rás so rán sza bad lá bon vé de ke zik, el le -
ne a to váb bi nyo mo zást a Pi li si Rend ôr ôrs
foly tat ja le.

Nyár van, nyár van…
n Itt a nyár, a me leg, a stran dok, a sza bad -
ság, a szün idô. A sza bad ság le he tô sé get
ad sok tar tal mas szó ra ko zás ra, ám ren ge -
teg ve szély for rást is rejt. Vé gig kell hát gon -
dol ni a le he tô sé ge ket, ja va solt meg ter vez ni
a nyá ri prog ra mo kat ar ra vo nat ko zó an,
hogy a pi he nés va ló ban tar tal mas le gyen,
és a re ge ne rá ló dás ról szól jon, ne pe dig a
kár ren de zés, az or vo si ren de lôk lá to ga tá sa

vagy az ügy in té zés ve gye el az ér té kes sza -
bad idôt. A ta pasz ta la tok alap ján a nyá ri hó -
na pok ban fo ko zot tan nô az ál do zat tá vá lás
le he tô sé ge, ezért ki emelt fi gyel met kell for -
dí ta ni a biz ton ság ra, hogy el ke rül jék a kel -
le met len sé ge ket.

Kér jük, fo gad ják meg ta ná csa in kat az
aláb bi ak sze rint:

n Gyer me ke ink a leg fon tos ab bak! A nyár
ele ji bi zo nyít vá nyosz tás kor, amennyi ben az
nem fe lel meg az ott ho ni el vá rá sok nak,

RENDÔRSÉGI HÍREK
Az idei év áp ri lis és má jus hó nap ja sem telt el ese mé nyek 
nél kül, az aláb bi ak ban konk rét bûn cse lek mé nyek rôl és az azt 
kö ve tô rend ôri in téz ke dé sek rôl sze ret nék be szá mol ni.

PEST MEGYEI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG
Monori Rendôrkapitányság

Pilisi Rendôrôrs
2721 Pilis, Luther tér 12. Tel.: 06 /29/ 498-128 BM: 30-134

elô for dul hat, hogy a gyer mek ki té rô vel
megy ha za, hi szen elô re fél nek egy konf lik -
tus tól, fe le lôs ség re vo nás tól, egy eset le ges
bün te tés tôl. Eb ben a sé rü lé keny, presszi o -
nált lel ki áll apot ban a gyer mek még in kább
be fo lyá sol ha tó vá vá lik, el ural kod hat raj tuk
a fé le lem. Sok szor meg gon do lás nél kül –
ko moly ve szély nek ki té ve ma gu kat – nyi -
tott ság gal for dul nak oda a biz ton sá got su -
gal ló, köz vet len stí lus ban kö ze le dô ide ge -
nek hez is. Ne le gyünk te hát túl szi go rú -
ak gyer me künk höz, hi szen az az el kép -
zelt nél sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel
jár hat!

n A tan év be fe jez té vel a meg szo kott is ko -
lai fe gye lem, a ta nu lás mi at ti stressz erô -
tel je sen la zul ni kezd, ezért a fi a ta lok ha mar
el en ge dik ma gu kat, sok szor könnyel mû en
élik meg a nyá ri szün idô ad ta sza bad sá got.
Nap ja ink ban – ért he tô okok ból – min den ki
sze ret ne tisz tá ban len ni az zal, hogy a gyer -
mek mer re jár, így már egé szen fi a tal kor -
ban mo bil te le font kap nak. Meg kap ják a
gyak ran drá ga vi de o já té ko kat és drá ga ru -
ha ne mû ket. Saj ná la tos mó don azon ban
ez zel ve szély nek te he tik ki ôket. A fel tû nô,
di va tos, köz is mer ten drá ga, már kás hasz -
ná la ti cik kek, ru ha ne mûk könnyen lo pás
tár gyá vá vál hat nak, ezért ezek re fo ko zott
fi gyel met szük sé ges for dí ta ni! Tu da to sít sák
a gyer mek ben azo kat az alap ve tô sza bá-
lyo kat, ame lyek be tar tá sá val meg óv hat ják
ked venc és ér té kes tár gya i kat. Ta nít sák
meg ne kik pél dá ul, hogy nyil vá nos he lyen
csak ak kor ve gyék elô az ér té ke i ket, ha fel -
tét le nül mu száj, il let ve a tás ká ban, ru há za -
tuk ban ne lát ha tó he lyen hord ják ma guk kal
a pénz tár cát, mo bil te le font. 

n A sza bad idôs prog ra mok szer ve zé se,
uta zás-, szál lás fog la lás, fi ze tés so rán gyak -
ran hasz nál ják bank kár tyá ju kat, mely so rán
elô for dul hat, hogy könnyel mû en meg ad ják
a PIN-kó dot, kár tya szá mot és egyéb sze-
m élyes ada to kat. Ezek fel hasz ná lá sá val ezt
kö ve tô en vissza él het nek, sú lyos ká ro kat
okoz hat nak. Ha el ve szí tik a bank kár tyá ju -
kat, vagy fel me rül an nak le he tô sé ge, hogy
az ada tok nyil vá nos ság ra ke rül tek, azon nal
tilt sák le! 

n Va gyo ni ál la pot ra is könnye dén kö vet -
kez tet het nek a sza ko so dott bû nö zôk az in -
ter ne tes kö zös sé gi ol da lak bön gé szé sé vel.
Óva to san bán ja nak te hát az in ter net
ad ta le he tô sé gek kel!
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Országos versenyek 
a lovardában

Ne héz fel adat tal néz tem szem be, ami kor vál lal koz tam, hogy be -
szá mo lok a Csil ló Lo vas Egye sü let má ju si és jú ni u si ren dez vé nye i -
rôl. Ta lán könnyebb lett vol na a dol gom, ha nem lett vol na ennyi
pi li si és rend sze resen ide já ró gyer mek a dí ja zot tak kö zött, de így
ala kult és büsz kén adok szá mot a si ke re ik rôl.

ájus ban, ma já lis jel leg gel szer vez te
meg az egye sü let az Or szá gos Ama tôr

Lo vas ver se nyét, mely egy ver seny so ro zat
ré sze ként kva li fi ká ci ós le he tô ség is volt
egy ben az Ama tôr OB-ra. 

A meg mé ret te té sen gyer mek és fel nôtt ver -
seny zôk is részt ve het tek a 3 fé le ver seny -
szám ban (díj lo vag lás, ügyes sé gi- és ug ró
szá mok) kü lön bö zô ka te gó ri ák ban. A ve -
gyes, 150 fôt szám lá ló me zôny bôl a kö vet -
ke zô ered mé nye ket tud hat juk ma gun ké nak:

Díj lo vag lás ban: 2. hely Csi ló Pet ra, 3.
hely Cser nai Li li, Kü lön díj Pá lin kás Esz ter, 

Kez dô ügyes sé gi ka te gó ri á ban: 1. hely
Gu ti Zsó fia, 2. hely Szi lá gyi An tó nia, 3. hely
Szé kely hí di Mar ti na.

Díj ug ra tás ban a nyi tott ka te gó ri á ban,
vagy is két fel nôtt díj ug ra tás ban ver seny zô
mö gött har ma dik ként vég zett Gál Ba lázs
Mi lán.

A ren dez vé nyünk fô tá mo ga tó ja Pi lis vá ros
pol gár mes ter asszo nya Si mó Gá bor né, aki
meg nyi tó ja után egész nap ve lünk druk kolt
a pi lisi ver seny zôk nek és kü lön dí ja i val ju -
tal maz ta a szá má ra ked ves in du ló kat, az az
Gál Ba lázs Mi lánt (Csil ló LE), Cser nai Li lit
(Csil ló LE) és Mik lós Mí rát (Mi zse LE).

A gyö nyö rû por té kák kal ren del ke zô áru sok
mel lett a ki kap cso ló dást a LO VI O VI kéz mû -
ves sát ra és a Zöld Zeb ra Ál lat- és Ter mé -
szet vé dô Egye sü let be mu ta tó ja biz to sí tot ta
a szo mo rú, esôs idô ben. Min den bi zonnyal
jól, hi szen így is 500 lá to ga tót szá mol hat -
tunk össze!

Né mi pi he nôt kö ve tô en jú ni us ban egy más
jel le gû lo vas ren dez vény nek ad tunk hely -
színt. A Ma gyar Pó ni Klub Szö vet ség tag ja -
ként min den év ben meg ren dez zük mi nô sí -
tô ver se nyün ket, me lyen a gye re kek 4-21
éves ko rig ve het nek részt fu tó szá ras, díj lo -
vas és ug ró ver seny szá mok ban. A meg nyi -
tót kö ve tô en a ki seb bek ver seny szá ma i tól
ha lad tunk a na gyob bak fe lé, így a na pot a
4-6 éve sek fu tó szá ras szá mai kezd ték, s a
díj lo vag lá son ke resz tül ju tot tunk el dél után -
ra a díj ug ra tó ver seny szá mo kig. 

Itt a kö vet ke zô kép pen vé gez tek a Csil ló Lo -
vas Egye sü let ta nít vá nyai:

Fu tó szár 1, az az a 4-6 éve sek ka te gó ri á ja:
2. hely Bu rai Ré ka Blan ka, 3. hely Kle in
Ju dit és Do bos Ve ro ni ka. 

Fu tó szár 2: a 3. he lyen Ko vács Ra mó na
vég zett.

D1 díj lo vag ló fel adat 1. hely Pá lin kás
Esz ter, 3. hely Haj nal Bar ba ra.

C1 díj lo vag ló fel adat kez dô gye rek ka te -
gó ria 3. hely Cser nai Li li. 

Kez dô if jú sá gi ka te gó ria: 3. he lyen Csi ló
Pet ra vég zett. Kü lön dí jas lett a pi li si ek kö -
zül Cser nai Li li. 

A ren ge teg szép ered mény mi att csak az el -
sô há rom he lye zet te ket van mó dom ki emel -
ni, de ren ge te gen vol tak még az el sô tíz ben,
ami nagy büsz ke ség re ad okot!

A Pó ni Klub ver seny ní vó ját emel te a „Ca -
val li e ra” ma gyar ter ve zé sû lo vas ru hák be -
mu ta tó ja, me lyen pi li si gye re kek sze re pel -
tek mo dell ként. Óri á si le he tô ség volt ez
szá munk ra, hi szen Ma gyar or szá gon – a
nem zet kö zi ver se nyek ki vé te lé vel – nem
vál lal a cég fel lé pést. Szin tén egye di volt,
hogy sa ját ta nít vá nya ink sze re pel het tek a
gyö nyö rû és na gyon exk lu zív ru hák ban. To -
váb bi együtt mû kö dés ki a la kí tá sa fo lya mat -
ban van a lo va sis ko la és a di vat cég kö zött!
Há lá san kö szön jük min da zok nak, akik név -
vel, vagy név nél kül tá mo gat ták ren dez vé -
nye in ket, kö szön jük az egye sü le tünk tag-
ja i nak az ön kén tes mun kát és kö szön jük
Pi lis Vá ros  Önkormányzatának megtisztelô
támogatását, valamint Si mó Gá bor né pol -
gár mes ter különdíjait. 

Re mél jük, ha ma ro san újabb si ke rek rôl
szá mol ha tunk be. Ad dig is egész nyá ron
vá runk sze re tet tel min den gyer me ket lo -
vas tá bo ra ink ba, ahol meg ala poz hat juk a
ba rát sá got ló és gyer mek kö zött, s ta lán
a jö vô ben az ô ne vük is fel ke rül het majd a
dí ja zot tak kö zé!

CSIL LÓ RI TA 2 egye sü le ti el nök, lo va se dzô

M

n Stran do kon, sza bad té ri für dô he lye ken,
fesz ti vá lo kon gyak ran elô for dul, hogy fi zi kai
adott sá ga i kat túl ér té kel ve fel he vült test tel
ug ra nak fe jest a hi deg, mély vi zû tó ba,
ezál tal sok kol va tes tü ket, mely görcs be
rán dul va meg me re ved het és ez könnyen
tra gé di á hoz ve zet het. En nek el ke rü lé se ér -
de ké ben fo ko za to san, las san men je nek
be le a fel friss ülést ígé rô ta vak ba, fo lyók ba!
Fon tos azon ban, hogy csak olyan he lyen
fü röd je nek, ahol er re a jog sza bály le he tô -
sé get ad. A til tott für dô zés sza bály sér tés,
mely bün te tést von hat ma ga után!

n A nyár be kö szön té vel a kö zú ti for ga lom is
meg nô, ezért eb ben az idô szak ban kü lö nö -
sen fi gyel me sen kell köz le ked ni! For dít sa nak
fi gyel met a ke rék pár, ro bo gó hasz ná lat
elôt ti át vizs gá lá sá ra, mû sza ki ál la po tá nak
és a szük sé ges pó tal kat ré szek el le nôr zé sé -
re, be szer zé sé re! A meg fe le lô ki vi lá gí tás
nél kü löz he tet len min den ol dal ról (el sô-
hát só lám pa és fény vissza ve rô priz ma, el sô
kül lôn fény vissza ve rô priz ma-hát só lám pa),
élénk szí nû öl tö zék ben és meg fe le lô vé dô -
fel sze re lés sel so kat te he tünk a bal ese tek
meg elô zé sé ért. A mo tor ke rék pár ra, ro bo -
gó ra, ke rék pár ra vo nat ko zó köz le ke dé si
sza bá lyok is me re te el en ged he tet len a biz -
ton sá gos köz le ke dés hez! Ezért is mé tel jék
át gyer me kük kel a spe ci á lis szi tu á ci ó ra vo -
nat ko zó köz le ke dé si is me re te ket, tu da to -
sít sák ben nük a ve szély for rá so kat!

n A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó
cse lek mény ész le lé se ese tén ké rem
Önö ket, hogy bár mely idô pont ban hív -
ják az úgy ne ve zett „jár ôr mo bilt” a
20/771-0411 mo bil te le fon szá mon,
vagy mun ka i dô ben a Pi li si Rend ôr ôr söt
a 06-29/498-128-as, vagy a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány sá got a 29/410-726,
il let ve a 107 és 112 köz pon ti se -
gély hí vó te le fon szá mok va la me lyi kén.  
Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak,
Kiss Zol tán rend ôr fô tör zsôr mes ter
úr el ér he tô sé ge 06-20/412-2490.
Fog adó ó rá ja min den pá ros hét csü tör -
tö kén 08.00-12.00 óra kö zött van a
rend ôr ôrs épü le té ben.

Tisz te let tel kí ván jó pi he nést:

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr fô had nagy
a Pi li si Rend ôr ôrs Pa rancs no ka 
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A Nyáry csa lád Pest vár me gye
tör zsö kös csa lád ja. La jos 1438-
ban ki rá lyi ado mányt nyert
Nyár egy há zá ra. Fi ai, Ke le men
és Pé ter 1526-ban Mo hács nál es -
tek el. Ig nác zot és utó da it bá rói
rang ra emel ték. A csa lád Pi li -
sen, Nyár egy há zán, va la mint
Hont, Gö mör és Nóg rád vár me -
gyék ben volt bir to kos. 

z öreg tor nyos kas tély ba el ôször a
sze ren csés Nyáry Ig nácz nak An tal

fia köl tö zött fe le sé gé vel és nyolc gyer me -
ké vel. Nyáry Ig nácz a ki rály je les ta ná csa -
dó ja, Hont vár me gye ne ves al is pán ja volt,
fe le sé ge Ti ha nyi Ro zá lia. A frigy bôl 12
gyer mek szü le tett, de csak egye dül An tal
ma radt élet ben. 

Nyáry An tal (1803-1877) alig húsz
éves ko rá ban már Hont vár me gye al jegy -
zô je, pár év re rá pe dig fô szol ga bí ró ja
volt. Ma gas mû velt sé ge, pél dás jel le me és
meg nye rô mo do ra ál tal köz sze re tet nek
ör ven dett me gye szer te, így 1835-ben al is -
pán nak vá lasz tot ták meg. Ké sôbb a me -
gyét el hagy va át ment a ki rá lyi táb lá hoz,
majd a po zso nyi ke rü let biz to sa lett.
1862-ben sep tem vir (hét szem élyes táb la
bí ró ja), majd egy év re ta ná csel nö ke lett.
1865-ben a Szent Ko ro na ôre, a ko ro ná -
zás kor pe dig bel sô tit kos ta ná csos és a
Szent Ist ván-rend kö zép ke reszt jé nek tu -
laj do no sa lett. 

Fe le sé ge Ku bi nyi Jo ze fa volt, aki vel
nyolc kö zös gyer me kük szü le tett:

Gyu la: köz gaz dász, író, a Fô ren di ház
jegy zô je,

A Nyáry család rövid története

Al bert: tör té ne tí ró, he ral di kus, a MTA
tag ja, Kos suth La jos had se gé de (Pe tô fi -
vel ve le ter vez te a 12 pon tot),
Adolf: al tá bor nagy, Jó zsef fô her ceg
fô ud var mes te re, Hont vár me gye al is -
pán ja,
Sán dor: hu szár ka pi tány, re for má tus
egy ház me gyei vi lá gi ta nács bí ró,
Je nô: arany sar kan tyús vi téz, a Fô ren di -
ház ház na gya, a MTA tag ja, az agg te le -
ki csepp kô bar lang el sô ku ta tó ja,
Al fonz: hu szár ka pi tány, fes tô,
Bé la: hu szár fô had nagy, kép vi se lô,

BÁRÓ NYÁRY ANTAL (1803-1877)

PILIS, BÁRÓ NYÁRY LÁSZLÓ KASTÉLYA

BÁRÓ NYÁRY CSALÁD A PILISI KASTÉLY ELÔTT A XX. SZÁZAD ELEJÉN

Ma tild: tö rök ka ni zsai Schul pe Emil hu -
szár ka pi tány, To ron tál vár me gyei nagy -
bir to kos fe le sé ge lett.

Nyáry An tal fe le sé ge, Ku bi nyi Jo ze fa
1856-ban meg halt, majd 1871-ben Al fonz
fia is. Nyáry An talt 1877-ben szó lí tot ta el
a Te rem tô, így Nyáry Lász ló (Sán dor fia)
és fe le sé ge Rho rer Ro zá lia lett az új tu laj -
do no sa a sár ga kas tély nak.

A Nyár yak a 19. szá zad ki vá ló sze mé -
lyi sé gei vol tak, az or szág po li ti kai éle té -
ben je len tôs sze re pük volt. 

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.

NYÁRY SÁNDOR ÉS CSALÁDJA

A



A felsô tagozatos kiváló tanulók 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

a Csilló Lovas Egyesület májusi 
és júniusi rendezvényeirôl

VENDÉGSÉGBEN PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 

Pilis várossá avatásának 10. évfordulóján 
tartandó rendezvény büféztetésének ellátására.

Rendezvény idôpontja: 2015. szeptember 19. 16.00-02.00 óra,
helyszín: Pilis, Piactér.

BIZTOSÍTOTT INFRASTRUKTÚRA:

• A terület szilárd burkolattal ellátott.
• Áram- és ivóvíz ellátást, szociális helyiségeket a pályázat 

kiírója biztosítja.

Javasolt/elvárt minimális kitelepülési méret: 50 m2

Javasolt/elvárt kínálat: üdítô, kávé, tea, melegétel, frissensültek,
szendvicsek, desszertek, fagylalt, sör, fröccs, rövidital.

A nyertes pályázó részére a rendezvényen való részvétel helypénzhez
kötött. Ennek összege nettó 80.000 Ft. Elektromos áramellátás
fogyasztása almérôvel mért felhasználás szerint fizetendô.

PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEK:

• A rendezvény teljes idôtartama alatti nyitva tartás.
• A rendezvény építéséhez, bontásához való alkalmazhatóság.
• Szabadtéri vendéglátással (tömegrendezvények) kapcsolatos

tapasztalatok
• Szükséges engedélyek megléte, illetve azok megszerzésének 

vállalása.
• Az étkezôk részére minimum 10 sörpad-garnitúra biztosítása.

A PÁLYÁZAT MELLÉKLETEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

• A büfé termékkínálata és tervezett árlapja 
(bruttó fogyasztói árakkal).

• Víz- és elektromos áramigény.
• A kitelepülés módja, megjelenés, felszereltség, 

várható alkalmazotti létszám.
• Tárgykörben releváns referenciák.
• Pályázó elérhetôségei.

A pályázatot zárt borítékban: „Város Napja 2015 Büfé” 
megjelöléssel kérjük benyújtani a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán (Pilis, Rákóczi u. 67.). 

Benyújtási határidô: 2015. július 15.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE:

• A nyertes pályázat a legszélesebb étel és italválasztékot 
biztosító üzemeltetô, a legversenyképesebb árakkal.

• A pályáztató fenntartja jogát, hogy egyedi ajánlat alapján 
kizárólagos üzemeltetési szerzôdést kössön.

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.
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Kö röm pör költ 
majd nem
ha gyo má nyo san
Hoz zá va lók 8 fô re:
• 6 hú sos ser tés kö röm (láb), 
• 4 nagy vö rös hagy ma • 10 dkg zsír
vagy 20 dkg há zi füs tölt sza lon na, 
• só • 1-2 evô ka nál Uni ver cse me ge 
Pi ros Arany • 1 kis ka nál Uni ver 
Erôs Pis ta • 4-5 ge rezd fok hagy ma 
• 1 mok kás ka nál ôrölt kö mény mag 
• 1-2 pap ri ka és pa ra di csom, 
• 2 evô ka nál jó fé le pi ros pap ri ka

A kö rmöket gon do san meg tisz -
tít juk. Ez után bárd dal lap já ban

fél be csap juk, majd min den fe let 3-3
rész re da ra bo lunk és meg mos suk.
(Ha te het jük, még a hen tes nél vá -
gas suk össze.)

A hagy mát meg tisz tít juk, fö lap -
rít juk, és a kö röm mel együtt

egy ki zsí ro zott bog rács ba ré te gez -
zük. Köz epe sen erôs tûz fö lé ál lít juk,
majd több szö ri ke ve rés és rá zo ga tás
köz ben 20-25 per cig pi rít juk. Ak kor
jó, ha a hús kö rös-kö rül ki fe hé re dett.
(Ha sza lon ná val ké szít jük, ak kor azt
ap ró koc kák ra vág juk, zsír ját a bog -
rács ban kis üt jük, ez után rak juk rá a
hagy mát és a kör möt.)

Annyi vi zet ön tünk rá, amennyi
el le pi, meg sóz zuk – kezd jünk

kb. 1 evô ka nál nyi val –, majd a két -
fé le Pi ros Arannyal íze sít jük, a zú -
zott fok hagy má val és a kö ménnyel
fû sze rez zük. Az ap ró ra vá gott pap ri -
kát és pa ra di cso mot is hoz zá ad juk,
majd le fed jük. A tü zet mér sé kel jük
alat ta (fel jebb emel jük a bog rá csot),
és 2,5-3 óra alatt a kör möt vaj pu há -
ra pá rol juk. Köz ben több ször meg -
ke ver jük, el fö vô le vét pe dig fo lya -
ma to san pó tol juk.

Ami kor kész, a tûz rôl le emel jük,
és vá runk kb. 10 per cet, hogy a

zsír össze gyûl jön a te te jén, ami nek
kb. a fe lét le ka na laz zuk, hogy ne le -
gyen túl zsí ros a kö röm pör költ. A pi -
ros pap ri kát a töb bi raj ta ha gyott
zsír ba szór juk. Vá runk pár per cet,
hogy a zsír jól be igya és 10-15 perc -
re, in már fe dô nél kül vissza ál lít juk a
tûz re. Vé gül meg kós tol juk, utá na fû -
sze rez zük. Pu ha ke nyér min den kép -
pen jár hoz zá, ami vel sû rû, fi nom le -
ve ki tun kol ha tó.

EL KÉ SZÍ TÉ SI IDÔ: 4 óra 
EGY ADAG: 620 kcal

BRINDZA JUHTÚRÓ ................................ 250 Ft/10 dkg
KÔRÖZÖTT ............................................. 150 Ft/10 dkg
Coop párizsi ............................................. 79 Ft/10 dkg
Toast sonka ........................................... 148 Ft/10 dkg
Lajta füstölt sajt ..................................... 165 Ft/10 dkg

Helyben sült Pékáruk
PILISI Lengyel pék termékei Széles választékban, kaphatóak!
DIABETIKUS, ÉS GLUTÉN MENTES TERMÉKEK, TÉSZTÁK 
TELJES KIÔRLÉSÛ ROZSLISZT ....................... 269 Ft/kg
LAKTÓZMENTES TERMÉKEK, TEJ ................ 369 Ft/liter!

BOMBA Árak A HÚS- HENTESÁRÚ OSZTÁLYON:
EGÉSZ CSIRKE .............................................. 679 Ft/kg

Munkába igyekvôknek helyben készített 
Friss Szendvicsek 120 Ft/db-tól kaphatóak (csak a CSEMEGE ABC-BEN)
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Csemege ABC: 
hétfô-csütörtök: 

5.00-17.00
péntek: 

5.00-18.00
szombat: 

5.00-12.00 

Húsbolt 
Szabadság tér:
hétfô:

7.00-15.00
kedd-péntek:

7.00-17.00
szombat:

7.00-12.00

Húsbolt
Kossuth L. utca:
hétfô: szünnap
kedd-péntek:

7.00-17.00
szombat:

7.00-12.00

Hús akcióink a Jenci-hús Kft 
üzleteiben is megtalálhatók 

a készlet erejéig! Cím:
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 55.
2721 Pilis, Szabadság tér 1/d

A PILISI Csemege ABC (tej bolt) FOLYAMATOS Napi
AKCIÓKKAL, MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS KONYHAI 
ALAPANYAGOKKAL – FRISS HÚS- HENTESÁRUVAL, 
FÛSZEREKKEL VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!

AZ AKCIÓ IDEJE: 2015.07.08-07.14-ig, illetve a készlet erejéig!

UTALVÁNY ELFOGADÓ HELY, és Bankkárttyás fizetési lehetôség!

Jenci ajánlja

2

3

4

1

elsô-hátsó köröm .............. 298 Ft/kg
csontos elsô csülök .......... 649 Ft/kg
hátsó csülök ..................... 879 Ft/kg

MARHA SZEGY-OLDALAS (GULYÁSNAK) ....... 1198 Ft/kg

BOGRÁCSBA 
VALÓ


