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IGAZ-E HOGY SI KE RE SEN 
PÁ LYÁ ZOTT AZ ÖN KOR MÁNY ZAT?

Á Igen, az il le té kes mi nisz ter úr 2015.
au gusz tus 04-ei dön té se alap ján ön kor -
mány za tunk 10.200.000 Ft tá mo ga tás -
ban ré sze sült az „Ön kor mány za ti fel -
ada tel lá tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga -
tá sá ra” be nyúj tott pá lyá zat ra. A fej lesz -
tés sel érin tett ut cák: Mun kácsy M. u,
Bajcsy-Zsi linszky u., Ná das u.
Az ön erôt is igény lô be ru há zás tes tü le ti
dön tés re vár. Bí zom ben ne, hogy a fej -
lesz tés hoz zá já rul az érin tett ut cák ban la -
kók élet mi nô sé gé nek ja vu lá sá hoz.

MI LYEN LÉ PÉ SE KET TET TEK 
A ROSSZ ÁL LA PO TÚ KPM-ES 
UTAK KAL KAP CSO LAT BAN?

Á A kö zút ke ze lô vel fel vet tük a kap cso la -
tot a 4606-os út Rá kóc zi út Ká vai út rossz
ál la po ta mi att, mely a köz le ke dés biz ton -
sá gá ra is ki ha tás sal van. Azt a tá jé koz ta -
tást kap tuk, hogy a te rü le ti leg il le té kes
mo no ri mér nök ség az üze mel te té si fel -
ada ta i nak függ vé nyé ben az út hi bák
lo ká lis ja ví tá sát 2015. au gusz tus vé gé ig
ter ve zi elvégezni.

MI LYEN VÁL TO ZÁ SOK RÓL TUD 
BE SZÁ MOL NI A KÖZ ÉT KE ZE TÉS SEL
KAP CSO LA TO SAN?

Á Si ke re sen le zaj lott a köz ét kez te tés köz -
be szer zé si el já rá sa. A pá lyá za tot a TS
Gast ro nyer te, így ok tó ber tôl a ceg léd ber -
ce li kony há ról szál lít ják az in téz mé nye ink -
be az ételt. Az is ko lák ban 2015. szep -
tem ber 1-jé tôl meg vál to zik a men za és
nap kö zi be fi ze té sé nek mód ja is.
Az er rôl szó ló rész le tes tá jé koz ta tást e
lap ban is ol vas hat ják.

MI LYEN ERED MÉNNYEL ZÁ RULT 
AZ IDEI UN. „KUL CSOS TÁ BOR”? 

Á A „Kul csos tá bor” jú li us ban nagy si kert
ara tott, mind a gye re kek, mind a szü lôk
elé ge det tek vol tak. Ren ge teg prog ram
vár ta a tá bo ro zó kat, sok él mény ben volt
ré szük. A tá bor ról szó ló rész le tes be szá -
mo lót a „Hír nök” kö vet ke zô szá má ban ol -
vas hat ják. Kö szö nöm a Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat nak a szer ve zést és a pi li si la ko -
sok, szer ve ze tek, vál lal ko zók fe la ján lá sa it,
amellyel nagy ban hoz zá já rul tak a si ke res
le bo nyo lí tás hoz.

HO VÁ KÖL TÖ ZÖTT A CSSK?

Á A Csa lád se gí tô- és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat új hely re köl tö zött, a Rá kóc zi út 40.
szám alá. Az ün nep élyes áta dó ra au gusz -
tus 18-án ke rült sor. Bí zom ben ne, hogy az

új te lep he lyen a fel ada tel lá tás hoz szük sé -
ges he lyi sé gek ki a la kí tá sá val hoz zá tud -
tunk já rul ni a jobb mun ka kö rül mé nyek hez
és az ügy fe lek is elé ge det tek lesz nek a

ma ga sabb szín vo na lú szol gál ta tás sal. Ez-
ú ton is kö szö nöm a szol gá lat mun ka tár sa -
i nak lel kes mun ká ját, a köl tö zést, be ren -
de zést, va la mint a sa ját ké szí té sû fa li fest -
mé nyek kel ké szí tett de ko rá ci ó kat!

IGAZ-E HOGY A RÁ SZO RU LÓ 
GYE RE KEK A NYÁ RON IN GYEN 
EHET TEK PI LI SEN?

Á Igen. Pi lis Vá ros Ön kor mány zat Kép vi -
se lô-tes tü le te ko ráb ban úgy dön tött, hogy
a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén élô,
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény -
ben ré sze sü lô gyer me kek szo ci ál is nyá ri
ét kez te té sét kü lön el len szol gál ta tás nél -
kül, té rí tés men te sen, me leg ét ke zés for -
má já ban biz to sít ja az igény fel mé rés so rán
je lent ke zôk szá má ra. Így az idei nyár fo -
lya mán 13 fô nyá ri ét kez te té sé re ke rült
sor 2015. jú ni us 15. és 2015. au gusz tus
28. kö zöt ti idô szak ban. A nyá ri ét kez te tés
le bo nyo lí tá sá ban részt vesz – az ét ke zés
hely szí né nek biz to sí tá sá val – a Pi li si Evan -
gé li kus Sze re tet szol gá lat, aki nek ezú ton is
kö szö nöm a szol gál ta tás biz to sí tá sa kap -
csán nyúj tott ál do za tos mun ká ju kat. 

VA LÓ BAN ÚJABB SE GÍT SÉ GET KAP NAK
A GYER ME KET NE VE LÔ CSA LÁ DOK?

Á Jog sza bály vál to zás kö vet kez té ben 2015.
szep tem ber 1-jé tôl az in gye nes böl csô dei
és óvo dai ét kez te tés re jo go sult gyer me kek
kö re bô ví té sé re ke rült. Há rom, vagy több
gyer me kes csa lá dok, a tar tó san be teg vagy
fo gya té kos gyer me kek és test vé re ik, a rend -
sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go -
sul tak, át me ne ti ne ve lés be vett, va la mint
azok a csa lá dok, ahol az egy fô re ju tó net tó
jö ve de lem nem ha lad ja meg a net tó mi ni -
mál bér 130%-át (je len leg 89.408 Ft-ot)
2015. szep tem ber 1. nap já tól in gye nes ét -
ke zés re jo go sul tak! A te he tô sebb, há rom nál
ke ve sebb, egész sé ges gyer me ket ne ve lô
szü lôk nek to vább ra is té rí té si dí jat kell fi zet -
ni az ét kez te té sért. A ked vez mény igény be -
vé te lé nek és igény lé sé nek mód já ról az
ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek ben kap nak
tá jé koz ta tást az érin tett szü lôk.

IGAZ-E, HOGY ADÓZ NI KELL 
A LA KÁS KI A DÁS UTÁN?

Á Igen. A NAV az el múlt idô szak ban nyo -
ma té ko san fi gyel mez te tett is er re. A te le -
pü lé sün kön is töb ben van nak, akik bér be
ad ják in gat la na i kat, így ne kik ezt nem
sza bad fi gyel men kí vül hagy ni uk!
A nem tu risz ti kai cé lú, tar tós bér be a dás
áfa men tes, nem kell adó szá mot ki vál ta -
ni. A ha vi lak bér rôl szám lát nem, de át vé -
te li el is mer vényt ki kell ál lí ta ni. Az adó
16%, az egész ség ügyi hoz zá já ru lás pe dig
évi egy mil lió fo rint jö ve de lem fel ett 14%.
A má sik for ma a tu risz ti kai jel le gû bér be -
a dás, ez üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny -
ség nek mi nô sül, jegy zôi en ged ély hez és
adó szám hoz kö tött! 

MI LYEN ERED MÉ NYEK RÔL TUD 
MÉG BE SZÁ MOL NI?

Á El ké szült Pi lis He lyi Víz kár-el há rí tá si Ter ve
az 1995. évi LVII. tv. és a 232/1996.
(XII.26.) Korm. ren de let, va la mint a
10/1997. (VII.17.) KHVM ren de let elô írá sai
alap ján, ez zel si ke rült a Ka taszt ró fa vé de lem
évek óta hú zó dó ké ré sé nek ele get ten ni. 
A Ger je For rás Np. Kft. a nyá ri szü ni dô ben
el vé gez te a nyá ri kar ban tar tá si mun ká kat az
in téz mé nye ink ben. Meg tör tént töb bek kö -
zött az is ko la kony ha fes té se, pá ra el szí vó
fel sze re lé se, a te rasz csú szás men te sí té se,
va la mint részben el ké szült az óvo dák ban a
ját szó esz kö zök fe lül vizs gá la ta. Rész le tes tá -
jé koz ta tót a „Hír nök” kö vet ke zô szá má ban
ol vas hat nak.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

Azt kérdezték a lakosok
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Amint az ott élôk elôtt is me re tes, a pi li si Er dô ut ca bur ko la ta, fe lü le te
igen rossz ál la po tú volt az el múlt idôk ben. A gép jár mû vel va ló köz le ke dés,
sôt a gya lo gos for ga lom is ne hé zség be üt kö zött egy jó sza ka szon. 

Tájékoztatás az útépítésrôl és felújításokról

TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ISKOLAI ÉTKEZÉSRÔL

Szervezetfejlesztés 
Pilis Város 

Önkormányzatánál

hely zet ja ví tá sá ra a Kép vi se lô-tes tü let
pá lyá za tot nyúj tott be a Bel ügy mi nisz -

té ri um hoz. A Mi nisz té ri um azon ban hi ány -
pót lás ra hív ta fel az Ön kor mány za tot, te -
kint ve, hogy az Er dô ut ca nem fe lelt meg a
ki írá si fel té te lek nek. Így az Er dô ut ca fe lú jí -
tá sá hoz a Kép vi se lô-tes tü let sa ját for rás
biz to sí tá sá ról dön tött a 2015. jú li us 23-i
ülé sén, mi vel a 800 mé ter hosszú, 3 mé -

18/2015.(V.31) számú önkormányzati rendelet értelmében a
2015/2016-os tanévtôl az étkezési díjat elôre kell megfizetni.

Amennyiben a gyermek hiányzik, azt aznap reggel 7.30-8.00 óra között tele-
fonon kell bejelenteni. Ez a Széchenyi utcai telephelyen a 06-29/696-231,
a Szabadság téri telephelyen és Kossuth Lajos úti székhelyen a
06-29/498-123 számon történhet meg. Amennyiben a szülô nem tesz eleget
bejelentési kötelezettségének – még az ingyenesen étkezô esetén is – két
munkanap múlva a gyermek étkezését felmondjuk. Bejelentett hiányzás
esetén a hiányzás napjait a következô havi befizetésnél írjuk jóvá!

A csekkeket minden hónap 10-éig kell kiegyenlíteni és a csekket az osz-
tályfônöknek, ill. a napközis nevelônek kell bemutatni. Be nem fizetett csekk
esetén az étkezést a befizetés igazolásáig felmondjuk.

Menza és napközi be- és kiiratkozásra a Kossuth Lajos út 30. és a Széchenyi
u. 28. szám alatti titkárságon van lehetôség a megfelelô nyomtatvány
kitöltésével.

Az iskolai tej- és gyümölcs program e tanévben is folytatódik! Az elôzô
hónapokban jelzett, az iskolai étkeztetést is érintô díjemelésrôl a szülôket
írásban fogjuk tájékoztatni!

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (1077 Bu da pest,
Wes se lé nyi u. 20-22.), mint tá mo ga tó az Új Szé c-

he nyi Terv Ál lam re form Ope ra tív Prog ram ke re tén be lül
ÁROP-3.A.2-2013 „Szer ve zet fej lesz tés a Kö zép-ma gyar -
or szá gi ré gi ó ban lé vô ön kor mány za tok szá má ra” tár gyú
fel hí vást tett köz zé, mely re Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta
(2721 Pi lis, Kos suth L. u. 47.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-
0026 azo no sí tó szá mon re giszt rált. A tá mo ga tó
2013.10.31. nap ján kelt tá mo ga tó le ve le sze rint Pi lis Vá -
ros Ön kor mány za ta 21.997.670.- Ft össze gû vissza nem
té rí ten dô tá mo ga tás ban ré sze sült.

A pro jekt meg va ló sí tá sá nak kez dô idô pont ja:
2013.12.01. volt.

A pro jekt fi zi kai be fe je zé sé nek nap ja: 2014.12.15.

A pá lyá zat ke re tén be lül 9 ta nul mány ké szült el, ame lyek
tel jes ter je del mük ben a http://www.pi lis.hu / Eu ró pai Uni -
ós tá mo ga tott sá gú pá lyá za tok / Pol gár mes te ri Hi va tal
szer ve zet fej lesz té se (ÁROP-3.A.2) pá lyá zat / 2.4. al pont -
ja alatt ér he tô ek el. 
A ta nul má nyok ban fog lal tak tel jes kö rû meg va ló sí tá sa az
in téz ke dé si terv ben fog lal tak alap ján, je len leg is fo lyik.

ter szé les Er dô ut ca Ön kor mány za ti ke ze lé -
sû, így az út áll apo tá ra vissza ve zet he tô
anya gi ká rért az Ön kor mány zat fe lel. 

A fe lú jí tá si mun kát a Kle ben sol Kft. vé -
gez te, mely 2015. au gusz tus 12-én kez dô -
dött és az el ké szült út sza kasz au gusz tus
19-én már át adás ra is ke rült.

Az út épí tés ma gá ba fog lal ta az út alap
ké szí tést, szin tek fel mé ré sét, tü kör ki to lást,
a ki ter melt föld el szál lí tá sát, az út pá lya tö -

mö rí té sét, út alap ké szí tést 0-20-as kô zú za-
lék el te rí té sét 15 cm vas tag ság ban, tö mö -
rí tést hen ge re lés sel, asz falt szô nyeg te rí té -
sét 800 mé te ren, két ol da li pad ka ké szí tést,
eh hez szin tek fel mé ré sét, 0-20-as kô zú-
za lék el te rí té sét 10 cm vas tag ság ban.
A ví zel ve ze tés sel kap cso la tos mun ká kat a
Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. vég zi majd el
ôsz ele jén.

A Bel ügy mi nisz té ri um fe lé be nyúj tott
pá lyá zat ba vi szont meg va ló sí tan dó cél ként
az Er dô ut ca he lyett be ke rült a Mun kácsy
Mi hály ut ca, a Bajcsy-Zsi linszky ut ca és a
Ná das ut ca. Így a pá lyá zat már ered-
mé nyes nek bi zo nyult, az Ön kor mány zat
1.800.000 Ft ön ré szé hez 10.200.000 Ft
tá mo ga tást biz to sít a Bel ügy mi nisz té ri um! 

A fe lú jí tá si mun kák ra az érin tett há rom
ut cá ban az ôsz fo lya mán sor ke rül, ez zel
kap cso lat ban az érin tet te ket a mun kák
meg kez dé se elôtt ér te sít jük.

SCHWE I ER NÉ JU HÁSZ KA TA LIN 2 al jegy zô

A

A

HELY RE IGA ZÍ TÁS

A Hír nök elô zô szá má ban meg je lent, a Fej lesz té si Bi zott ság össze té te -
lé rôl szó ló hír adás sal kap cso la to san a kö vet ke zô pon to sí tást kö zöl jük:
Né meth Ist ván kép vi se lô, nem Ma la Fe renc kép vi se lô, ha nem Csi kós
Já nos kép vi se lô he lyett lett a Fej lesz té si Bi zott ság el nö ke.

A té ve dé sért az érin tet tek tôl és lap ol va só i tól el né zést ké rünk!

A
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A Du na ve csei Re for má tus Kol lé gi um Me zô föld Gim ná -
zi um és Szak kö zép is ko la fenn tar tó ja, a Du na ve csei
Re for má tus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma 2014. jú li us
hó nap ban úgy dön tött, hogy a vá ros ban egy má sik
gim ná zi um meg je le né se el len ére foly tat ja Pi li sen a
gim ná zi u mi is ko la rend sze rû fel nôt tok ta tást. 

n téz mé nyünk min den 16. élet évet be töl tött sze mélyt szí ve -
sen lát a pad ja i ban, akik akár mun ka mel lett, vagy épp a

mun ká ba ál lás, ma ra dás mi att sze ret né nek érett sé gi bi zo nyít -
ványt sze rez ni. Ta nít vá nya ink a már meg lé vô ta nul má nya ik tól
füg gô en ket tô, vagy akár egy év alatt is el jut hat nak az érett sé -
gi ig. Az is ko la rend sze rû gim ná zi u mi ok ta tá sunk tan díj és té rí -
té si díj men tes. Pe da gó gu sa ink több éves szak mai ta pasz ta lat -
tal, va la mint egye te mi vég zett ség gel ren del kez nek.

A kez de ti ne héz sé gek el len ére ta nu ló ink lét szá ma a
2015/16-os ta név ben fo lya ma to san nö ve ke dett, így két ta nu ló -

cso por tot (11. és 12. év fo lyam) si ke rült in dí ta nunk. A 2015.
má jus-jú ni us érett sé gi idô szak ra 16 fô je lent ke zett be, eb bôl 15
fô meg kezd te az írás be li érett sé gi vizs gát, me lyen si ke re sen
sze re pel tek. A jú ni us 20-án tar tott szó be li vizs gá kon min den
ta nu lónk tel je sí tet te a kö ve tel mé nye ket és át ve het te az érett sé -
gi bi zo nyít vá nyát.

A 2016/17-es ta név ben is ko la rend sze rû szak kép zés elin dí tá -
sát ter vez zük, mely a szak ma szer ke ze ti dön tés tôl függ. Érett sé -
gi vel ren del ke zôk szá má ra pénz ügyi- és szám vi te li ügy in té zô,
kis gyer mek gon do zó és- ne ve lô, va la mint iro dai asszisz tens
szak kép zés re nyí lik le he tô ség. Be fe je zett ál ta lá nos is ko lai vég -
zett ség gel ren del ke zôk szá má ra szo ci ál is gon do zó szak ké pe sí -
tés meg szer ve zé sét ter vez zük. 

Kö szön jük, hogy ben nün ket vá lasz tot tak és to vább ra is vár -
juk új ta nu ló in kat.

ME ZÔ FÖLD GIM NÁ ZI UM VE ZE TÔ SÉ GE 2

„Tanulj nálunk, velünk, legyél több általunk!”

A Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház hírei

z idei nyár is bô vel ke dett gyer me kek nek,
fel nôt tek nek szánt prog ra mok ban,

fog lal ko zá sok ban, hi szen az is ko la be fe je -
zé sét kö ve tô en elin dí tot tuk a nyá ri gyer -
mek prog ram ja in kat. Csü tör tö kön ként kü -
lön bö zô já té kos ve tél ke dôk, kéz mû ves fog -
lal ko zá sok, me se dé lu tá nok vol tak, pén te -
ken ként já té kos an gol nyel vi órá kat tar tot -
tunk az is ko lá sok nak. 

Jú ni us 26-án 18 óra kor Könyv tá ri es ték
so ro za tunk ban foly tat tuk vá ro sunk be mu -
ta tá sát ké pek ben, a té mánk a ré gi pi li si la -
ko dal mak vol tak. 

A ha gyo má nyok hoz hí ven, im már 19.
al ka lom mal au gusz tus 2-án tar tot tuk a
Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka cí mû ren dez vé nyün -
ket. A ren dez vé nyen fel lé pett a Pi li si Ze -
nész Egye sü let és Ma zso rett cso port ja,
akik kel fen nál lá suk 10. év for du ló ja al kal -
má ból együtt ün ne pel het tünk. 

E je les év for du ló ven dé ge volt Szi ge ti
Ma ri ka, pi li si szü le té sû ope ra é ne kes nô is.
A kon cer ten fel lé pett to váb bá a Szu lák And -
rea és a Ba lázs Ele mér Gro up, amely nek
tag jai Ba lázs Jó zsef – zon go ra, Kom já ti Áron
– gi tár, Eg ri Já nos – nagy bô gô, Za na Zol tán
– sza xo fon, Ba lázs Ele mér – dob. A fel lé pô
mû vé szek nagy si kert arat tak és a kö zön ség
az esô el len ére is ki tar tott.

Kö szön jük a meg je len tek rész vé te lét, kü -
lön kö szön jük a Pi li si Ze nész Egye sü let és
Ma zso rett Cso port ja, va la mint Szi ge ti Ma ri -
ka elô adá sát. Kö szön jük to váb bá Kröpfl
Mi hály né igaz ga tó asszony és va la mennyi
dol go zó ja, di ák ja se gít sé gét, Na gyi dai Zsu -
zsa Nó rá nak a mû sor le ve ze té sét, Sze me -

reczky Im ré nek és Nagy And rás nak a han -
go sí tást, a Ger je-For rás Ter mé szet vé del mi,
Kör nye zet vé dô Nonp ro fit Kft. dol go zó i nak a
kel lé kek biz to sí tá sát, a Fé lix fa la to zó gon -
dos ko dá sát a bü fé rôl és a ven dég lá tás ról,
a Cso dás Ál mok Es kü vô és ren dez vény szer -
ve zés dísz le tét, va la mint Ko vács Fe renc né
vi rág de ko rá ci ó it.

Jö vô re a Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka ren dez vé -
nyünk 20. év for du ló ját ün ne pel jük. Bí zunk
ab ban, hogy a to váb bi ak ban is ilyen szín vo -
na las programot szer vez he tünk majd a ze -
ne ba rát kö zön sé günk nek!

ÔSZI PROG RAM JA INK RÓL 

Az „Ol vass ve lünk!” ve tél ke dô ôs szel is foly -
ta tó dik. A ha to dik for du ló szep tem ber 10-
én 16 óra kor lesz a könyv tár ban. 

Idén is elin dí tot tuk a „Ne kem tet szett, ol -
vasd el Te is!” ver se nyün ket, amely nek az
idei té má ja a ma gyar nép me sék. A raj zo kat
és aján lá so kat szep tem ber 12-éig vár juk,
ame lyek kö zül a leg szebb és le göt le te sebb

mun ká kat meg ju tal maz zuk a Ma gyar Nép -
me se Nap ján, ahol a Por té ka szín pad
„Négy ván dor” cí mû elô adá sát is meg te -
kint he tik a ver se nyen részt ve vô gyer me kek. 

Pi lis Vá ros 10. év for du ló ja al kal má ból
„Pi lis múlt ja és je le ne” cím mel fo tó ki ál lí tást
szer ve zünk a kö zös sé gi ház ban. A ki ál lí tás
meg nyi tó já ra szep tem ber 17-én 18 óra kor
ke rül sor. A ki ál lí tás meg te kint he tô szep -
tem ber 20-áig 10-18 óra kö zött. 

Szep tem ber tôl új ra a ré gi idô pon tok ban
tart juk gyer mek fog lal ko zá sa in kat. Min den
hó nap el sô pén te ki nap ján 16 órá tól me se -
dél utánt, hó nap utol só pén tek jén 16 órá tól
kéz mû ves fog lal ko zást, két he ten te szom -
ba ton 9 órá tól tár sas já ték klu bot tar tunk. 

Ok tó ber ben is mét csat la ko zunk a Könyv -
tá ri Na pok prog ram so ro zat hoz. Eh hez be -
nyúj tot tuk pá lyá za tun kat is, mely re mél jük
si ke res lesz és ôs szel ta lál koz ha tunk va la -
me lyik ked venc írónk kal. Az elô zô évek hez
ha son ló an meg bo csáj tás hó nap ját tart juk,
az az aki ok tó ber ben vissza hoz za a könyv tar -
to zá sát, an nak el tö röl jük a ké se del mi dí jat!
Ké rünk min den kit, él je nek a le he tô ség gel
és hoz zák vissza a köny ve in ket! Kö szön jük!

A prog ram ja ink ról bô vebb fel vi lá go sí tást
kap hat nak a könyv tár ban (Ká vai út 1.), a
www.konyv tar.pi lis.hu hon la pun kon ke -
resz tül, va la mint a fa ce bo ok ol da lun kon. 

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô
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a ma ro san a Kö zös sé gi Ház adott ott hont az el sô pró bák -
nak, sor ra je len tek meg, el sô sor ban azok a pi li si ze né -

szek, akik az egy ko ri Köz sé gi Ze ne kar ban mu zsi kál tak. A Köz -
sé gi Ze ne kar saj ná la tos mó don 1994-ben fe losz lott, most vég -
re új ból meg nyílt a le he tô ség a szé le sebb kö rû együtt mu zsi ká -
lás hoz. A ze nés éb resz tô mel lett még a vá ros ka pu ava tá sán is
mu zsi kált a fris sen me ga la kult ze ne kar 2005 szep tem be ré ben,
ok tó ber 23-án pe dig a Vá ro si Ün nep élyen a Him nusz és a
Szó zat a Pi li si Ze nész Egye sü let elô adá sá ban szó lalt meg.

Már az el sô pró bák al kal má val so kak ban meg fo gal ma zó dott
az igény, hogy jó len ne, ha nem csak al kal mi lag áll na össze a
ze ne kar, ha nem ál lan dó sul na. Eh hez a ta gok nagy ré szé ben
meg volt az el tö kélt ség, ami töb bek közt azt is je len tet te, hogy
he ti rend sze res ség gel pró bá kat kell tar ta ni. A ze ne kar sa ját sá -
gos hang szer-össze ál lí tá sa mi att a re per to ár ki a la kí tá sa is nagy
fel ada tot je len tett, és je lent mind a mai na pig. A pi li si ze ne kar
olyan hang sze res össze ál lí tás sal ala kult meg, amely nek szin te
egy ál ta lán nincs iro dal ma. Na gyon ke vés ki a dott kot ta a nyag
je lent meg, amely hasz no sít ha tó len ne a ze ne kar szá má ra,
ezért a re per to ár csak nem egé sze spe ci á lis hang sze re lés az
egy üt tes ré szé re.   

Az el sô idô szak ban mind össze fel nôtt ta gok ból állt a ze ne -
kar, ké sôbb a ze ne is ko lás nö ven dé kek kö zül is so kan be kap -
cso lód tak a ze ne ka ri mun ká ba. A ze ne ka ri tag ság össze té te lét
a mai idôk ben is alap ve tô en há rom fôbb cso port ra oszt hat juk,
ne ve ze te sen: a fel nôtt tag ság, a ze ne is ko la nö ven dé kei és

TÍZ ÉVES A PILISI ZENÉSZ EGYESÜLET
A Pi li si Ze nész Egye sü let ép pen ab ban az esz -
ten dô ben ala kult meg, ami kor Pi lis vá ros sá lett,
egé szen pon to san 2005 au gusz tu sá ban. Az ak -
ko ri Ön kor mány zat ré szé rôl igen so kan szor -
gal maz ták, hogy a szep tem be ri vá ro sa va tó ün -
nep ség so ro za ton le gyen élô ze nei pro duk ció is,
a prog ram sze rint ze nés éb resz tôt kel lett élet re
kel te ni az ün ne pi ren dez vény so ro zat má so dik
nap ján. A he lyi ze né szek né me lyi ké re és a hely -
ben ta ní tó ze ne tan árok ra há rult a fel adat, hogy
to bo roz za nak meg fe le lô szá mú ze nészt a ze nés
éb resz tô meg szó lal ta tá sá hoz. 

ta ná rai. A fel nôt tek közt olyan ta gok is akad nak, akik más te -
le pü lés rôl jár nak be a pró bák ra és a he lyi elô adá sok ra. Al ber t-
ir sai és va sadi tag ja is van a ze ne kar nak.

A ze ne kar a kez de ti idôk ben nem ren del ke zett jo gi sze mé -
lyi ség gel. En nek meg vál toz ta tá sa ér de ké ben ügy vé di se gít sé -
get kel lett igény be ven ni. Hosszas el já rá sok után 2008 de cem -
be ré ben meg szü le tett a Pest Me gyei Cég bí ró ság ha tá ro za ta,
amely sze rint az il le té kes ha tó ság a pi li si ze ne kart Pi li si Ze nész
Egye sü let né ven, mint ci vil szer ve ze tet nyil ván tar tás ba vet te.

2013 ôszén me ga la kult a Pi li si Ze nész Egye sü let Ma zso rett
Cso port ja is. Az óta szá mos al ka lom mal a ze ne kar já té ka mel -
let a fi a tal lá nyok ból ál ló ma zso rett cso port tag jai is me gör ven -
dez tet ték a kö zön sé get lát vá nyos be mu ta tó ik kal.

A pi li si ze ne kar a te le pü lés kul tu rá lis éle té ben igen fon tos
sze re pet tölt be. Ele gen dô meg em lí te ni azt a tényt, hogy a
ze ne kar me ga la ku lá sa óta min den Pi li sen meg tar tott nem ze ti
ün nep élyen fel lé pett. A Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka ren dez vény so ro -
za tá nak is év rôl-év re köz re mû kö dô je, il let ve a min den év ben
meg ren de zés re ke rü lô Ka rá cso nyi Hang ver se nyek is gaz da gít -
ják Pi lis kul tu rá lis éle tét. A ze ne ka ri ta gok ke nyér ke re se tük
mel lett a sza bad ide jü ket fel ál doz va jár nak pró bák ra, il let ve
anya gi el len szol gál ta tás nél kül töl tik be kul tu rá lis misszi ó ju kat.

A ze ne kar fel lé pé se i rôl 2008 au gusz tu sa óta kró ni ka ké szül,
en nek alap ján a kö vet ke zô ki mu ta tás ar ról nyújt tá jé koz ta tást,
hogy hány szor lé pett szín pad ra a ze ne kar egy adott év ben.

2009-ben és 2010-ben 12 al ka lom mal, 2011-ben 14, 2012-
ben 18, 2013-ban 17, 2014-ben 16 al ka -
lom mal.

A ze ne kar más te le pü lé se ken is fel lé -
pett szá mos ren dez vé nyen, el ju tott Ko -
csér ra, Ül lô re, Dán szent mik lós ra, Al ber t-
ir sá ra és Nyár egy há zá ra is.

A tí zé ves fen nál lás alatt si ke rült ki ala kí -
ta ni egy vál to za tos re per to árt, amely ma -
gá ba fog lal ja a ha gyo má nyos fú vó sze nét,
a klasszi kus ze ne és a szó ra koz ta tó ze ne
nép sze rû mû ve it, és az egy há zi ze né tôl a
né pi ze né ig tar tal maz ze ne szá mo kat.

Re mél he tô leg még igen sok szor nyújt
gaz dag él ményt a kö zön ség nek a Pi li si
Ze nész Egye sü let já té ka.
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Szeptember 19.
SZOMBAT

Focipálya 9.00-16.00

09.00-17.00 Ugrálóvár, szabadtéri játékok 
ingyenesen vehetôk igénybe

09.00-12.00 Foci (Pilis-FTC-Albertirsa-Monor)

3 csoport, 4 csapat körmérkôzése
Fôzôverseny bográcsban 
helyi jellegû ételekkel lehet nevezni
(iskola épülete mellett)

09.00-16.00 Kézmûves kirakodóvásár
Aersoft pálya, fegyver mustra
Rendôrség – kresz oktatópálya 

– drogprevenciós sátor
Póni lovaglás (délután)

a Csilló Lovasiskola szervezésében
Krizsán bringa – ügyességi pálya
Egészségügyi sátorban – elsôsegély nyújtás

– vérnyomás mérés
– életmód tanácsok

09.30-10.00 Járôrkutya bemutató
10.00-10.30 Önvédelmi bemutató
11.00-12.00 Lovagi torna bemutató korabeli ruhákban

(Hagyományôrzô Egyesület)

12.00-13.00 Közös ebéd a focista gyerekeknek
Étkezés ebédjeggyel!

13.00-14.00 Szotyola Zenekar
Interaktív zenés gyermekmûsor

14.00-14.30 „Vásári forgatag Játékországban” 
(Óvodások bemutatója)

14.30-15.30 Fekete László erôemelô
Magyarország legerôsebb embere,
a világrekordot tartó 
„Kôgolyó Királya” bemutatója

15.45-16.00 A Pilisi Galambászok Egyesületének
galambröptetése

Szeptember 18.
PÉNTEK

Polgármesteri Hivatal Díszterme 17.00-20.00

16.30-17.00 Vendégfogadás
17.00 Ünnepélyes testületi ülés megnyitó

Köszöntô
Himnusz
Baranyi Ferenc verse – szavalat
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár
ünnepi köszöntôje
Pilisi Zenész Egyesület zeneszáma
Simó Gáborné polgármester ünnepi beszéde
Pilisi Zenész Egyesület zeneszáma
Csikós János ünnepi megemlékezése 
Szózat

17.30-17.45 Myrtill-Pintér duó zenés mûsora
17.45-18.00 Jazz Trió zenés mûsora

18.00 Állófogadás – udvaron pohárköszöntô
18.15-19.15 Jazz Trió zenés mûsora

A BELÉPÉS

INGYENESA BELÉPÉS

INGYENES

BELÉPÉS

MEGHÍVÓVAL

SZEPTEMBERI PROGRAMJAINK
Közösségi házban (Pilis, Dózsa Gy. út 2.)

Szeptember 01-04. 
Ajtai József festômûvész kiállítása 8-17 óráig
Ünnepélyes megnyitó szeptember 1-jén 17 órakor

Szeptember 08-11.
Haluszka Péter festômûvész kiállítása 8-17 óráig
Ünnepélyes megnyitó szeptember 08-án 17 órakor

Szeptember 16-20.
Pilis jelene és múltja fotó kiállítás
Szabó Zoltán fotógyûjteményébôl

Beleznay-Nyáry Kastély (bejárat a Kármán u. felôl)

Szeptember 26-án 15 órakor a kastély dísztermében a Hobby
Bolt kézmûves pályázatának ünnepélyes eredményhirdetése.

Szeptember 28-október 2-ig tekinthetôk meg a látogatók
számára a pályázati munkák.

A BELÉPÉS

INGYENES



Szeptember 19.
SZOMBAT

Piactér 16.00-01.00

16.00-01.00 Ízek utcája, mesterségek udvara
17.00-18.30 Kapucnyika és kelt tészta verseny

Fotó- és rajzverseny kiállítás

16.15 Megnyitó
16.30-17.15 Black Magic koncert
17.15-17.25 Zumba bemutató

Kis Fanni Zumba instruktorral
17.25-17.30 Rajzpályázat díjátadás
17.30-18.15 Zola akusztikus koncert
18.20-18.30 Társastánc bemutató

Jankovics Péter – Kasa Blanka
Jankovics Attila – Dalnoki Nikol

18.30-18.35 Fôzôverseny díjátadás
18.35-19.25 Vivat Bacchus énekegyüttes 

szórakoztató elôadása
19.25-20.00 Fotópályázat és kapucnyika verseny 

díjátadó
20.00-21.30 Tóth Vera koncert
21.30-21.45 Tüzijáték
22.00-23.00 Nemcsak Berry koncert
23.30-00.45 Black Frogs koncert
01.00 ZÁRÓRA

Szeptember 20.
VASÁRNAP

Piactér 11.00-18.00

SZLOVÁK NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT NAPJA

11.00-11.30 Koszorúzás a Templomkertben
11.30-12.00 Vendégvárás a piactéren
12.00 Ünnepi köszöntô
12.30 Ebéd, a meghívott vendégek részére
13.45-14.00 Tímár Böske néptánc mûsora

14.00-18.00 KULTURÁLIS NYÍLT PROGRAM,
AMELYRE A LAKOSSÁGOT IS 
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK

FELLÉPÔK
14.00-14.30 Maglód, Péteri, Pilis szlovák 

nemzetiségi mûsora
14.30-16.00 Kalina Enikô magyar nóta 

és operett énekes mûsora
Kísér: Rajkó zenekar

Dócs Péter énekes

ZÁRÓMÛSOR
16.00-16.45 Pilisi Zenész Egyesület mûsora
17.00-17.45 Gerjeparti Fúvós Egylet mûsora
18.00 Zárógondolatok

BELÉPÉS

MEGHÍVÓVALA BELÉPÉS

INGYENES

A BELÉPÉS

INGYENES

Fel hí vás ka puc nyi ka és kelt tész ta sü te mény ver seny re
Pi lis vá ros Ön kor mány za ta sü te mény ver senyt hir det „Pi lis leg jobb ka puc nyi ká ja/kelt tész tá ja” cím mel.

IDÔ PONT: 2015. szep tem ber 19. szom bat 16 órá tól 18 órá ig.

HELY SZÍN: Pi lis Pi ac tér „Ízek ut cá ja” te rü le ten

NE VE ZÉ SI FEL TÉ TE LEK: ott hon el ké szí tett sü te mé nyek kel le het ne vez ni
A meg mé ret te tés re je lent ke zôk vál lal ják, hogy kós to lót biz to sí ta nak a zsû ri nek.

A ver seny pon to zá sá ról a rész le te ket a ren dez vény hely szí nén is mer tet jük.

Je lent ke zés szep tem ber 19-én, szom ba ton a hely szí nen, az Ízek ut cá ja szer ve zô mun ka társ nál.

Pi lis leg jobb ka puc nyiká ja, kelt tész tá ja ver seny ered mény hir de tése szep tem ber 19-én, szom ba ton, 
a vá ros na pi ren dez vé nyen, a Pi ac té ren az es ti órák ban lesz.
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Pályázati felhívás 
rajzversenyre

Pilis város Önkormányzata rajzversenyt hirdet 
„Pilis az én városom” címmel 12-18 éves 

pilisi ifjúság részére.

A technika/kivitelezés szabadon választott, A4-es méretû lapon.

Pályázati munkák leadása szeptember 14-ig névvel, címmel,
telefonos elérhetôséggel ellátott borítékban az Önkormányzat
titkárságán. A borítékra kérjük ráírni: „Pilis az én városom”!

A rajzok kiállítása és pályázati eredményhirdetés szeptember 
19-én, szombaton, a városnapi rendezvényen, a Piactéren lesz.

Fo tó pá lyá zat
Pi lis vá ros Ön kor mány za ta „Pi li si élet ké pek” cím mel 

fo tó pá lyá za tot hir det.

Ama tôr fo tó sok mun ká it vár juk, A4-es mé re tû nyom ta tott for má ban.

Pá lyá za ti mun kák le adá sa szep tem ber 14-ig név vel, 
cím mel, te le fo nos el ér he tô ség gel el lá tott bo rí ték ban 
az Ön kor mány zat tit kár sá gán. 
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pi li si élet ké pek”!

A fo tók ki ál lí tá sa és pá lyá za ti ered mény hir de tés szep tem ber 
19-én, szom ba ton, a vá ros na pi ren dez vé nyen, a Pi ac té ren lesz.

1-1 fo tó ké szí tô jét ju tal maz zuk, ama tôr fo tó sok és kö zön ség 
ér té ke lé se ál tal.

Fel hí vás 
fô zô ver seny re

Pi lis vá ros Ön kor mány za ta fô zô ver senyt 
hir det „Pi li si ha gyo má nyos/táj jel le gû 

éte lek” cím mel.

IDÔ PONT: 2015. szep tem ber 19. szom bat 9 órá tól

HELY SZÍN: Pi li si Sport pá lya

NE VE ZÉ SI FEL TÉ TE LEK: 3-5 fôs csa pa tok kal, 
sa ját bog ráccsal, pa vi lon nal, esz kö zök kel 
és alap anya gok kal. A fô zés hez szük sé ges vi zet, 
a kós to lás hoz a mû anyag tá nyé ro kat, va la mint 
mû anyag ka na la kat a szer ve zôk biz to sít ják. 

A meg mé ret te tés re je lent ke zô csa pa tok vál lal ják,
hogy egy kis adag ét ket biz to sí ta nak a zsû ri nek.

A ver seny pon to zá sá ról a rész le te ket a ren dez vény
hely szí nén is mer tet jük.

Rész le tes in for má ció kér he tô Sá rán né Ke repsz ki
Ka ta lin tól a 06 70 365 3142 te le fon szá mon.

Je lent ke zés szep tem ber 14-ig név vel, cím mel,
te le fo nos el ér he tô ség gel el lá tott bo rí ték ban 
az Ön kor mány zat tit kár sá gán. 
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „fô zô ver seny”!

A fô zô ver seny ered mény hir de tése szep tem ber 
19-én, szom ba ton, a vá ros na pi ren dez vé nyen, 
a Pi ac té ren lesz.
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it is sze ret nénk? Nö ve ked jen tu dás ban: is mer je meg az
alap ve tô in for má ci ó kat és tud ni va ló kat, hogy el iga zod -

jon az élet ben. Sôt le gyen a jók, a job bak kö zött. Tud jon töb -
bet, mint a töb bi ek, hogy az után job ban is bol do gul jon. Jár jon
hát kü lön an gol ra, ma tek ra, né met re, „szám tek re”. És le gyen
okos, le gyen ügyes. Jár jon hát fo ciz ni, tán col ni, éne kel ni. És
vé gül jár jon hit tan ra, mert az is az em be ri kul tú ra ré sze, „nem
árt, ha meg is me ri a Bib li át”, „ott jó he lyen van”, nem kal ló dik,
nem csa va rog.

Még is, a kez de ti lel ke se dés ha mar alább hagy, a rész vé tel fel -
sôs kor ban csök ken. Már min dent tud nak? Va la hol el té ved -
tünk! A hit tan nem is me ret köz lô tan tárgy, ha nem HIT-tan,
az az a hit ta nu lá sa, gya kor lá sa. Nem is me re ta nyag el sa já tí tá sa
te hát, ha nem a ke resz tény élet be gya kor lá sa: meg is mer ni a
Mennyei Atyát Jé zu son ke resz tül, a szem élyes kap cso lat ta nu -
lá sa, az imád ko zás pró bál ga tá sa, a kö zös ség meg élé se, mert a
hit – ele ven élet.

Per sze min de ze ket nem a hit ta non sa já tít ja el a gyer mek,
ha nem szü le i tôl ta nul ja cse cse mô ko ra óta – ôk az el sô hi tok -
ta tói. Leg in kább a szü lôk kö te les sé ge, hogy szó val és pél dá val
ne vel jék gyer me ke i ket a hit re és a ke resz tény élet gya kor lá sá -
ra. A gyer mek nek olyan a hi te, mint a szü le ié, hogy az tán fel -
nô ve hi té ben is be ér jen, „sa ját lá bá ra áll jon”, sze res se Is tent

Veni Sancte Spiritus! – Jöjj Szentlélek, Úristen!

A „Pilisi Zeneiskola” hírei

Így hív juk min den szep tem ber ele jén Is ten al -
ko tó és for má ló sze re te tét és ere jét, hogy szen -
tel je meg gyer me ke ink ta nu lá sát, nö ve ke dé sét,
gya ra po dá sát. Ki ne sze ret né, ha a leg töb bet
kap ná gyer me ke, ki ne sze ret né, hogy nö ve ke -
dé sén Is ten ál dá sa le gyen.

Az el telt ta név ben ki emel ke dô ered mé nyek szü let tek a ze ne is ko -
lá ban, ame lyek a Pi li sen ze nét ta nu ló nö ven dé ke ink és ta ná ra ink
ki emel ke dô mun ká já nak kö szön he tôk. Ezek rôl sze ret nénk most
be szá mol ni az ol va sók nak.

„tel jes szí vé bôl, min den ere jé bôl”, hogy éle te tel jes le gyen,
hogy iga zán ké pes le gyen a bol dog élet re. Eh hez se gít a hi tok -
ta tás: az ott ho ni ala pok ra épít ve se gí ti a be érést, – de mit te -
het, ha az ala pok hi á nyoz nak?

Hi tünk ál lan dó an ala kul, fej lô dik. Ha nem fej lô dik, el hal, de
leg alább is meg re ked. A hit ta nu lá sa, fej lesz té se egész éle tün -
kön át ál lan dó fel adat. Nem jó, ha meg re ke dünk az el sô ál do -
zó szin ten, mert „utá na már nem kell jár ni”. Nem jó, ha a bér -
mál ko zás ar ra va ló, hogy vég leg ki kap cso ló dunk az is ten kö -
zel ség bôl. Nem jó, ha a temp lom és Is ten csak a nagy ün ne -
pek han gu la ta ma rad.

Egy 94 éves fe ren ces test vér na pon ta így kö szön töt te ko los -
to rá nak la kó it: „Ka pasz kod junk, úgy sok kal könnyebb!” Va ló -
ban: „Egye dül nem megy” – a ke resz tény élet, kö zös sé gi élet.
Ha iga zán ko mo lyan vesszük hi tün ket, igyek szünk fi gyel ni Is -
ten hí vá sá ra: szün te le nül ke res ni a test vér ben, a má sik ban
min ket meg szó lí tó, meg hí vó (vagy ép pen ki hí vó) Is tent…sze -
ret ni és szol gál ni ôt….ve le hí vô kö zös sé get ala kí ta ni, for mál ni.
Eh hez sze ret ne a plé bá nia az óvo dás kor tól az idôs ko rig min -
den ki szá má ra te ret nyit ni: ta lál ja meg min den ki (vagy ép pen
in dít sa el, élessze új já, táp lál ja) a ma ga élet ko rá nak és ér dek -
lô dé sé nek meg fe le lô kö zös sé get, ahol hi tét fej leszt he ti, mé -
lyeb ben meg él he ti. Mert csak egy éle tünk van. És azt ko mo -
lyan kell ven nünk.

Jöjj Szent lé lek, Úr is ten! Jöjj, és nyisd meg szí vün ket, lel ki -
pász to rok, szü lôk és gyer me kek, fel nôt tek és fi a ta lok szí -
vét egya ránt, hogy fel is mer jük: csak ve led, csak ben ned
van Éle tünk. Ve ni Sanc te Spi ri tus!

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

2014/2015 tan év so rán áp ri lis 27-én,
Ceg lé den is mét meg ren dez ték a ha -

gyo má nyos zon go ra ver se nyün ket. A mai
vi szo nyok közt „há zi ver seny nek” mond -
hat juk a ren dez vényt, de ha egy ki csit a
ku lisszák mö gé te kin tünk, e ver seny presz-
tí zse enn él azért sok kal na gyobb.

A ma az egy in téz mény nek szá mí tó ceg -
lé di ze ne is ko la me gyénk ben szá mos te-
lep he lyen mû kö dik. A ko ráb bi idôk ben, a
ceg lé di anya is ko la tag in téz mé nyei ön ál ló
is ko la ként mû köd tek, így Al ber tir sán, Mo -
no ron, Nagy ká tán és Da ba son 2009 jú li u -
sá ig ön ál ló ze ne is ko lák ban folyt az ok ta tás.
A 2009/10-es ta név ben Pest Me gye Ön -
kor mány za ta, mint fenn tar tó, az em lí tett is -
ko lá kat ceg lé di igaz ga tás alá von ta, en nek

kö vet kez té ben ke rült a pi li si ze ne ok ta tás is
a Ceg lé di Er kel Fe renc Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko lá hoz. A pi li si in téz mé nyünk eb ben az
idô szak ban sem volt már ön ál ló, a Mo nor
Ze ne is ko la tag in téz mé nye ként mû kö dött. 

Az ed di gi ek alap ján te hát bát ran mond -
hat juk, hogy az év rôl-év re meg ren de zett
ceg lé di „há zi zon go ra ver seny” va ló já ban
egy re gi o ná lis ver seny nek szá mít.

A leg utób bi ala ka lom mal füg get len zsû ri
ta gok ér té kel ték a ver seny zôk tel je sít mé -
nyét, Be lák Er zsé bet és Eck hart Gá bor zon -
go ra mû vé szek és szak kö zép is ko lai tan árok
sze mé lyé ben. A ver se nyen a zsû ri mi nô sí -
té se ket ítélt meg, a ver seny zôk bronz,
ezüst és arany fo ko za tot ér het tek el.

A pi li si zon go ris ta nö ven dé kek a kö vet ke -
zô ered mé nye ket ér ték el:

Csor dás No ri na – ezüst mi nô sí tés,
Szeg vá ri Dó ra – bronz mi nô sí tés,
De ák Dó ra Zsó fia – ezüst mi nô sí tés,
Ub ran ko vics Ve ra – arany mi nô sí tés.

Kü lön ki kell emel ni Ub ran ko vics Ve ra
sze rep lé sét, mi vel kor cso port já ban ô volt
az egyet len, aki nek a zsû ri ta gok meg ítél ték
az arany mi nô sí tést! Va la mennyi gyer mek
fel ké szí tô ta ná ra Ha che le va Lud mil la ta nár -
nô volt. 

Jú ni us ban Bu da pes ten az V. ke rü let ben
te het ség ku ta tó ver senyt ren dez tek. Ezen
a ver se nyen Ré ti Esz ter Bog lár ka fu vo lás
nö ven dé künk a ke rü let ben mû kö dô De ák
té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu ló ja is
in dult, ahol re mek tel je sít mé nyé ért kü lön-
díj ban ré sze sült! Fel ké szí tô ta ná ra Stu ber
Zol tán volt.

A gyer me kek nek és ta ná ra ik nak büsz kén
gra tu lá lunk!

ZE NE IS KO LA VE ZE TÔ SÉ GE 2
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ilis és az olasz or szá gi Pi az za al Ser chio vá ro sa kö zött 21 éve, 1994-ben
lé te sült hi va ta los test vér vá ro si kap cso lat. En nek a kap cso lat nak a meg -

erô sí té sét és foly ta tá sá nak szán dé kát nyil vá ní tot ták ki ta valy au gusz tus 20-án
a 20 éves év for du ló al kal má ból Pi lis re ér ke zett olasz cso port és vá ro sunk
la kói elôtt Sza bó Már ton és Dr. Pa o lo Fan to ni pol gár mes ter urak.

Az ak ko ri ta lál ko zón el hang zott meg hí vás ra, 2015. au gusz tus ele jén – 17 év után
el ôször – egy a ta va lyi ven dég lá tók ból ál ló cso port uta zott ki az gar fag na nai kis vá-
 ros ba. A lá to ga tás egy he te, ame lyet Pi az za al Ser chi o ban tölt het tünk, a test vér vá ro si
kap cso lat jö vô jé nek le he tô sé ge i rôl, a kul tú rá ink is mé telt ta lál ko zá sa i ról szólt.

A kis vá ros ve ze tôi azt is fon tos nak érez ték, hogy e kap cso lat meg erô sí té sé re ná luk,
vá ro suk la kói elôtt is sor ke rül jön. A hi va ta los ün nep ség re, amely au gusz tus 8-án
zaj lott le, Si mó Gá bor né pol gár mes ter asszo nyunk is meg ér ke zett, így Dr. Pa o lo
Fan to ni pol gár mes ter úr ral együtt, az eu ró pai unió biz to sa elôtt ôk ír ták alá azt a
szer zô dést, amely e hi va ta los szán dé kot is mé tel ten – az új Kép vi se lô-tes tü le tünk
ne vé ben is – ki nyil vá nít ja. 

M. E. 2

Folytatódik a munka a Pilisi Labdarúgó Klubnál

A PETÔFI VADÁSZTÁRSASÁGRÓL

el nôtt csa pa ta ink már a ké sô jú li u si per -
zse lô nap sü tés ben meg kezd ték fel kész ü-

lé si mun ká ju kat, mely re szük ség is volt, hi -
szen idén is már az au gusz tus kö ze pi for ró -
ság ban kez de tét vet te a baj nok ság.

A to vább ra is Ku ru csai Mi lán edzô ve zet te
el sô szá mú fel nôtt csa pa tunk elôtt idén is
nagy ki hí vás áll, mely re a ki tar tó – azon ban
csep pet sem zök ke nô men tes – fel kész ülés
mel lett új já té ko sok iga zo lá sá val is ké szül tek.
A csa pat, és min de nek elôtt Mi lán mun ká ját
az ôszi sze zon tól a to vább ra is ke ret tag Ke re -
pesz ki Zol tán se gí ti, mind szak mai, mind ad -
mi niszt rá to ri té ren. 

„Sze rin tem na gyon erôs baj nok ság nak né -

zünk elé be, nem lesz nek könnyû mér kô zé sek.

Én a ta bel la el sô fe lé ben bár me lyik he lye zés -

sel elé ge dett len nék, re á lis nak a kö zép me -

zôny el sô fe lét ér zem. Ha men tá li san erô sek

le szünk, ez el ér he tô.” (Ku ru csai Mi lán, edzô)

A feb ru á ri tár sas va dá sza tok be fe jez té vel
a va dász tár sa ság ban az élet to vább foly -
ta tó dik. Amint itt a ta vasz, új fel ada tok,
új ki hí vá sok vár nak, va de te tôk, ma gas le -
sek, só zók, fe lú jí tá sa. A fá cánte le pen
a szük sé ges mun ká la tok el vég zé se, az
elô ké szü le tek meg té te le a má jus ban ér -
ke zô fá cán csi bék fo ga dá sá ra, hogy ak -
kor ra min den üzem biz to san mû köd jön.

a vasz tól fo lya ma tos a szôr més és szár -
nyas dú va dak gyé rí té se, amit a tag ság

be csü let tel vé gez. A föld tu laj do no sok kal és a
szö vet ke zet tel va ló egyez te tés után el kez dô -
dött a hor doz ha tó ma gas le sek ki he lye zé se a
me zô gaz da sá gi te rü le tek nek azon ré sze i re,
ahol je len tô sebb vad kár ral le het szá mol ni.
Bíz va ab ban, hogy még ered mé nye seb bé vál -
hat nak az éj je li vad kár el há rí tó va dá sza tok,
hi szen a vad éj jel lá to gat ja a me zô gaz da sá gi
te rü le te ket, fô leg a ku ko ri cát.

Te en dô van bô ven, a tag ság mun ka he lyén
va ló hely tál lást kö ve tô en a sza bad ide jét és
sza bad sá gá nak nagy ré szét is a kö zös sé gi
mun ká ra for dít ja – az asszo nyok nagy örö mé -
re –, hogy né ha nap ján a szen ved élyé nek is
hó dol jon. A föld tu laj do no sok kal, a szö vet ke -
zet tel igye kez nek kö zös ne ve zô re jut ni, jó kap -
cso la tot ápol ni. Nagy öröm, hogy van olyan
gaz da, Bat hó Gé za, aki be kap cso ló dott az
úgy ne ve zett zöl dí té si prog ram ba. Mit is je lent
ez? Az er dô szé le és a me zô gaz da sá gi kul tú ra
kö zött sza ba don ha gyott hat mé te res sáv, ahol
éj sza ka az er dô bôl ki vál tó vad ra le he tô sé ge
van lö vést le ad ni az épp ott lé vô va dász nak.
Bí zunk ab ban, hogy ez zel még ered mé nye seb -
bé te he tôk a vad kár el há rí tó va dá sza tok. 

A tag ság a nyá ri idô szak ban is fo lya ma to -
san ete ti a va da kat, úgy ne ve zett szó ró kon,
fô leg sze mes ta kar mánnyal. Az ita tás is fo -
lya ma to san tör té nik, hogy ez zel is mi nél to -
vább tá vol tart sák a va dat a me zô gaz da sá gi
te rü le tek tôl, az az bent tart sák az er dô ben.

A va dá szok jó kap cso la tot ápol nak az is ko -
lá val, hisz nem le het elég ko rán el kez de ni a
ter mé szet sze re te té re va ló ne ve lést. A kö zös
be szél ge té sek so rán a gye re kek is mer ked nek
a nö vény- és ál lat vi lág gal, il let ve hogy mi lyen
ve szé lye ket rej te get a ter mé szet. Mi a te en dô
a vad dal va ló ta lál ko zás kor, vagy ha el hul lott
va dat ta lá lunk. Hogy nem sza bad meg érin te ni
a la pu ló ôz gi dát, mert el hagy ja az any ja, hogy
nem sza bad meg kö ze lí te ni a sze líd nek tû nô
ró kát, mert ve szett le het, hogy ne akar ja nak
vad ma la cot fog ni, mert meg tá mad a ko ca –
bi zony ezek kel a dol gok kal sok fel nôtt nek sem
ár ta na tisz tá ban len ni.

A tár sas ág nyi tott min den ter mé sze tet sze -
ret ôre, a va dá szat iránt ér dek lôd ôre, aki a
mun ká já val, rá ter mett sé gé vel ki ér dem li,
hogy maj dan a tár sas ág tag já vá vál jon. De
el uta sít ja és el íté li min da zo kat, akik önös ér -
de ke i ket szem elôtt tart va, bosszú vágy tól fû -
töt ten rossz hí rét kel tik a la kos ság kö re i ben,

és még ha tó sá gi zak la tást is esz kö zöl nek el -
le ne. Ezek re a le já ra tó be szé dek re nem sok
ve vô akad, hi szen a föld tu laj do no sok, a csa -
lá dok, ro ko nok, ba rá tok jól tud ják, hogy az
évi 30-40 nap kö zös sé gi mun ka mel lett ke -
vés idô jut ma gá ra a va dá szat ra.

Az éven te meg tar tan dó Ger je men ti va dász -
tár sa sá gok ta lál ko zó ja, amely idén Al ber tir sán
ke rül meg ren de zés re, le he tô vé te szi a szak mai
és ba rá ti kap cso la tok ápo lá sát. 

Min den év ben meg ren de zés re ke rül a buc -
kai va dász ház nál a föld tu laj do no sok és a va -
dá szok ta lál ko zó ja, az egész na pos ren dez vény
idén szep tem ber ben lesz meg tart va. Ez egy -
ben a csa lá dok, ba rá tok ta lál ko zó ja is, amely
re mek le he tô sé get biz to sít a be szél ge té sek re,
nosz tal gi á zás ra. 

Eb ben a ro ha nó, pénz haj hász vi lág ban az
em be ri kap cso la tok saj nos las san csak a mo -
bil te le fon ra és az in ter net re he gye zôd nek ki,
pe dig a szem élyes ta lál ko zá sok, az ügyes ba -
jos dol gok meg tár gya lá sa épí tôbb jel le gû vé
vál hat, mint az sms vagy a www…

SZA BÓ ZOL TÁN 2

A Me gye III. osz tály ban ta valy baj nok má -
so dik szá mú fel nôtt csa pa tunk idén a Me gye
II. osz tály ban kez di meg a baj nok sá got.
A csa pat nál edzô vál tás tör tént, Singl jár
Krisz ti án le mon dá sát kö ve tô en Len gyel Ár -
pád lát ja el ezt a fel ada tot. A fi a tal csa pat nál
a se géd edzôi fel ada to kat pe dig Kri zsán
Lász ló, „Ri zsa” vég zi.

„A fel kész ülés so rán so kat ta nul tunk a hi -

bá ink ból, me lye ket or vo sol va bí zunk a leg -

jobb 10 kö zé ju tás ban – eh hez azon ban

ko moly és ki tar tó mun ká ra lesz szük ség, hi -

szen egy igen erôs baj nok ság elôtt ál lunk.”

(Len gyel Ár pád, edzô)
Újabb át szer ve zé si fo lya ma tok ered mé nye -

kép pen a ta va lyi U21-es csa pa tunk a
2015/2016-os ôszi sze zon tól is mét U19-es
kor osz tály ként in dul a baj nok ság ban, Mik lós -
vá ri Já nos edzô ke ze alatt. A csa pat a Pest
me gyei ki emelt cso port ban fog sze re pel ni,

ahol a ki tû zött cél nem más, mint a do bo gó
leg fel sô fo ká ra ke rü lés. 

U16-os kor osz tá lyunk edzô je to vább ra is
Bál int Csa ba ma rad, a gye re kek ugyan ab ban
a cso port ban in dul nak, mint ta valy, azo nos
já té kos ke ret tel. 

Az U13-es és U11-es csa pa ta ink a ti sza -
kécs kei edzô tá bo ru kat kö ve tô en és nyá ri él -
mé nyek kel fel töl tôd ve au gusz tus ele jén kezd -
ték meg az edzé se i ket, U9-es és U7-es ko rú
gyer me ke ink kel együtt. Után pót lás ko rú csa -
pa ta ink szá má ra a cél a mi nél több tor nán és
fesz ti vá lon va ló rész vé tel, a lab da rú gás sze -
re te té nek ki a la kí tá sa, il let ve meg tar tá sa. 

Nôi csa pa tunk idén el ôször in dul a baj nok -
ság ban Os val da Gá bor edzô ve ze té sé vel,
ezú ton is sok si kert és öröm te li sze rep lést kí -
vá nunk ne kik!

PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

P

F

T

A testvérvárosi kapcsolatról



www.pilis.hu 13NYUGALMUNK ÉRDEKÉBENHÍRNÖK

A Pilisi Polgárôr Egyesületrôl

to váb bi ak ban konk rét bûn cse lek mé -
nyek rôl és a tett in téz ke dé sek rôl sze -

ret nék íze lí tôt ad ni.

n Bün te tô el já rás in dult T. Gá bor ül lôi la kos
el len, aki Pi lis, Rá kóc zi úton lé vô sö rö zô
elôtt ve re ke dett. A jár ôr szol gá lat ész lel te a
bûn cse lek mény el kö ve té sét és in téz ke dés
alá kí ván ta von ni a fér fit, aki el len állt a
rend ôri in téz ke dés nek és ki a bál ni kez dett.
A jár ôrök vé gül T. Gá bort el fog ták és elô ál -
lí tot ták a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra a
to váb bi in téz ke dé sek meg té te le cél já ból.
n Bün te tô el já rás in dult egy csév ha rasz ti la -
kos be je len té se alap ján is me ret len tet tes
el len, aki 2015. jú li us 14-én a haj na li
órák ban egy mo no ri ta nyá nál ta lál ha tó
mel lék épü let pa la te te jét meg bon tot ta és
az épü let bôl el tu laj do ní tott egy hosszab bí -
tót és 6 da rab csat la ko zót. A hely szín re ki -
ér ke zô pi li si jár ôr szol gá lat a hely szí nen be -
szer zett ada tok ered mé nye ként egy, a kö -
zel ben lé vô ta nyán meg ta lál ták az el tu laj -
do ní tott tár gyak nagy ré szét. Az in gat lan -
ban el fog ták a lo pás el kö ve té sé vel meg ala -
po zot tan gya nú sít ha tó F. Ti bort, F. Fe ren cet
és F. Lász lót, majd ôket elô ál lí tot ták a Mo -
no ri Rend ôr ka pi tány ság ra a to váb bi in téz -
ke dé sek meg té te le cél já ból.
n A pi li si jár ôrök a me zô ôr be je len té se
alap ján meg je len tek Pi lis kül te rü le ti ré szén,
mi vel a be je len tô szé na lo pás el kö ve tô it tar -
tot ta vissza. A hely szí nen a rend ôrök meg -
áll apí tot ták, hogy K. Már kó és K. Bi an ca pi -
li si la ko sok egy lo vas ko csi val a föld te rü let
szé lén le par kol tak és a le vá gott, kis zá rí tott
szé nát ar ra fel pa kol ták. A jár ôrök sza bály -
sér té si fel je len tést tet tek, va la mint a hely -
szín re ér ke zô tu laj do nos nak az el tu laj do ní -
ta ni kí vánt szé nát vissza ad ták. 
n Bün te tô el já rás in dult egy bu da pes ti nô
fel je len té se alap ján, mi vel a tu laj do ná ban
lé vô hét vé gi há zá ba 2015. jú ni us 28. és
jú li us 1. kö zöt ti idô ben is me ret len tet tes –
a la kat le vá gá sát kö ve tô en – be ment és
on nan hasz ná la ti tár gya kat tu laj do ní tott el.
A nyo mo zás so rán a vég re haj tott rend ôri
in téz ke dé sek ered mé nye ként a tet test azo -
no sí tot ták a rend ôrök, akit gya nú sí tott ként
hall gat tak ki. 
n Il le té kes sé gi te rü le ti vál to zás tör tént a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá gon, mely nek kö -
vet kez té ben 2015. jú li us 1-tôl a Pi li si
Rend ôr ôrs höz tar to zik Pánd köz ség, így im -
már az or szág egyik leg na gyobb rend ôr ôr se
lett 5 te le pü lés sel: Pi lis vá ros, Nyár egy há -
za nagy köz ség, Csév ha raszt köz ség, Va sad
köz ség, Pánd köz ség tar to zik hoz zánk.

A 2015. jú li us 2-i ülé sen a Kép vi se lô-tes tü let tár gyal ta és el fo gad ta a Pi li si Pol -
gár ôr Egye sü let 2014. évi fel ada tel lá tás ról és mû kö dés rôl szó ló be szá mo lót. 

pol gár ôr ség 1996-ban ala kult. Je len leg az Egye sü let 23 tag ja 2 db pol gár ôr
au tó se gít sé gé vel lát ja el a kö zös sé gi és sze mé lyi tu laj don fo ko zott vé del mét,

jog sér tés meg elô zé sét a la kos ság biz ton sá gér ze té nek nö ve lé se, nyu gal má nak biz to -
sí tá sa ér de ké ben. 

A jár ôrö zés, fi gye lés mel lett ki ve szik ré szü ket a ren dez vé nyek biz to sí tá sá ból is. A rend ôr-
ség gel együtt mû köd ve, de nem ôket he lyet te sít ve lát ják el fel ada tu kat, – az alap sza -
bály ban fog lalt bûn meg elô zé si te vé keny sé get. 

2015. június 21-étôl a pol gár ôr ség rôl szó ló tör vény be be ke rült az If jú pol gár ôr re
vo nat ko zó sza bá lyo zás, amely nek kö szön he tô en a 14-18 év kö zöt ti fi a ta lok is tel je sít -
het nek köz re mû kö dôi fel ada to kat az egye sü let ben. 

A mû kö dés hez szük sé ges tá mo ga tás a köz pon ti költ ség ve tés bôl, az ön kor mány za ti
tá mo ga tás ból, ma gán sze mé lyek és a ta gok be fi ze té se i bôl te vô dik össze. 

Az egye sü let az ered mé nyes mû kö dés ér de ké ben to vább ra is szá mít az anya gi tá mo -
ga tás ra, va la mint vár ja so ra i ba min da zo kat, akik a te le pü lés la kó i nak nyu gal ma ér de -
ké ben vál lal koz nak té rí tés nél kül er re a mun ká ra, az if jú pol gár ôrök kel egye tem ben. 

Ve ze tô: Né meth Ist ván

A Pol gár ôr ség szol gá la tai te le fon ja: 06-20/340-9318
NÉ METH IST VÁN 2

n Pánd te le pü lé sen ren dez ték meg a IV.
Meggy fesz ti vált 2015 jú li us 11-én, me lyet
a Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sai biz to sí tot -
tak. A biz to sí tás so rán az éj je li órák ban egy
ál lam pol gár je lez te, hogy a Szi lassy ut ca
egyik csa lá di há zá ban moz gást lá tott.
A biz to sí tást vég zô kol lé gák oda si et tek a
ház hoz, mely nek ab la kán ke resz tül ész re -
vet ték, hogy egy sze mély ku tat a szo bá ban.
A rend ôrök Sz. Fe ren cet el fog ták, aki meg -
ala po zot tan gya nú sít ha tó az zal, hogy a nyi -
tott be já ra ti aj tón ke resz tül be ment a csa -
lá di ház ba és a sér tett há ló szo bá já ból el tu -
laj do ní tott egy mo bil te le font. A rend ôrök a
gya nú sí tot tól le fog lalt ké szü lé ket a sér tett
ré szé re vissza ad ták. Sz. Fe ren cet a to váb bi
in téz ke dé sek meg té te le cél já ból elô ál lí tot -
ták a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra. 

Fel hí vom a Tisz telt Ol va sók fi gyel mét,
hogy las san vé get ér a nyá ri szü net és meg -
kez dô dik az is ko la. Ké rem, for dít sa nak még
na gyobb fi gyel met az óvo dák, is ko lák kör -

nyé ké re, ill. az uta kon köz le ke dô gye re kek re,
ke rék pá ro sok ra. Ké rem a gép jár mû ve ze tô -
ket, hogy kel lô kö rül te kin tés sel, meg fe le lô
ol dal tá vol ság tar tá sá val köz le ked je nek. 
Fon tos, hogy a ha té kony bûn meg elô zés kö -
zös ér de künk, ezért ké rem, hogy Önök is te -
gye nek meg min den ma guk tól tel he tôt an -
nak ér de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse -
lek mény ál do za tá vá, il let ve se gít sük és le -
gyünk fi gye lem mel idôs ál lam pol gá ra ink ra. 

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 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 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.

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr ôr nagy 
Pi lis Ren dô rôs Pa rancs no ka

A

A

RENDÔRSÉGI HÍREK
A 2015-es év június, július és augusztus hónapja sem telt el
események nélkül. A Pilis Rendôrôrs munkatársai is hatékonyan
segítették a Mogyoródon megrendezett Forma 1 biztosítását. 

PEST MEGYEI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG
Monori Rendôrkapitányság

Pilisi Rendôrôrs
2721 Pilis, Luther tér 12. Tel.: 06 /29/ 498-128 BM: 30-134
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Li eb ner Jó zsef (1850.06.23.-1925.11.23.)
Ré gi tör té nel mi csa lád ból szár ma zott, de a
ne mes sé get a mezôgaz da ság és a mezôgaz -
da sá gi iro da lom te rén szer zett ér de me i ért
csak 1896. de cem ber 18-án ka ku csi elônév -
vel kap ta meg. 1904-ben a pá pa a Szent
Ger gely Lo vag rend pa rancs no ki rend jé vel
tün tet te ki, majd 1908-ban csá szá ri és ki rá -
lyi asz tal nok lett. Élén ken részt vett a vár -
me gyei, kü lö nö sen a köz gaz da sá gi moz gal -
mak ban. A vár me gyei ál lan dó vá laszt mány
tag ja, mi nisz te ri gaz da sá gi tu dó sí tó, több bi -
zott ság el nö ke és szá mos más köz ér de kû
egye sü let és bi zott ság el nö ke, al el nö ke
vagy tag ja volt. 

Örök lés út ján ju tott a pi li si bir to ka i hoz,
mely nek te rü le te 1020 ka taszt rá lis hold volt.
A bir tok ha tá ra in há rom kô ke resz tet he lye -
zett el a kö vet kezô fe li rat tal: „Is ten dicsôsé -
gé re emel tet te Ka ku csi Li eb ner Jó zsef csá -
szá ri és ki rá lyi asz tal nok.” A kôke resz te ket
a pi li si sport pá lya ke rí té sé nél, Al ber tir sa
felôl a mai 405. sz. út mel lett, va la mint a
Köl csey ut ca 50-es szá mú ház elôkert jé ben
lát hat juk még ma is. Ka to li kus is ko lát lé te -
sí tett az Úri ut cá ban, ami ma a Dó zsa
György ut ca. A ka to li kus temp lom ud va rán
lévô kôke resz tet is ô aján dé koz ta az egy -
ház nak. A pi li si Má ria-és Ilo na-te lep az ô
bir tok ré szé nek 1920-as el adá sa után ke rült
– elôze tes ház hely ki osz tá si ter vek alap ján –
ki par cel lá zás ra.

Pi li sen kí vül több he lyen vol tak bir to kai,
Ka ku cson, Pót ha raszt pusz tán, Új har tyán -
ban, Sza bad ré ten, Ta tár szent györ gyön,
Sar ló sá ron. A Li eb ner csa lád bir to kai összes-
sé gé ben el ér ték a 12 000 kat. hol dat. 

Li eb ner Jó zsef fe le sé ge Ro sen feld Gi zel la
volt, (ap ja Ro sen feld Ká roly, any ja Schu -
mann Jo ze fa szí nésznô). A csa lád ban 10
gyer mek szü le tett, de csak öten él ték
meg a felnôttkort. 1925-ben idôsebb Li eb -
ner Jó zsef meg halt, a bir to ka it fia, Jó zsef
örö köl te.

A kakucsi Liebner család
Pi lis tör té ne té ben 7 ne me si csa lád sze re pel, a Be lez nay, Be ne dikty,
Ho reczky, Li eb ner, Nyáry, Sár kány Sá mu el, Szi lassy. Az elô zô
szá mok ban már a Be lez nay és a Nyáry csa lá dot meg is mer het tük,
most a ka ku csi Li eb ner csa lád rö vid tör té ne tét mu tat juk be.

ifj. Li eb ner Jó zsef (1879.03.07.-1945.02.24.)
Is ko lá it Bu da pes ten és Mün chen ben vé gez -
te. Ta nul má nyai be fe je zé se után a mi nisz ter -
el nök sé gen szol gált, ahon nan Fi u mé ba, a
kor mány zó ság el nö ki osz tá lyá ra lett ve zé -
nyel ve, itt tel je sí tett szol gá la tot, majd meg-
nôsült. Ang li á ba ment és ott gaz dál ko dott
fe le sé ge bir to kán 1914-ig. A há bo rú után az
an go lok in ter nál ták és 1918-ban Bu da pes -
ten, mint a Vö rös ke reszt meg bí zott ja, ka pi -
tá nyi rang ban tel je sí tett szol gá la tot. 1925-tôl
Ka ku cson, majd Pi li sen foly ta tott gaz dál ko -
dást. A ka to li kus temp lom Lo ur des-i ol tá rá -
nak ki ala kí tá sát fi zet te, és hoz zá já rult a ha -
ran gok vá sár lá sá hoz is. Tá mo gat ta az ir sai
ró mai ka to li kus zár da mû kö dé sét. 1940-ben
he lyet adott az ál la mi hiz lal da lé te sí té sé hez.
Saj nos sze ret te a könnyû éle tet, a szó ra ko -
zást, 1925-tôl 1944-ig elú szott a ke zén 3800
kat. hold föld. A má so dik vi lág há bo rú alatt
kas té lyát, ta nyá it ki ra bol ták, szét hord ták,
min den ér té ke el tûnt, föl dön fu tó vá vált. Ezt
nem tud ta el vi sel ni, 1945-ben ön gyil kos
lett, meg mér gez te ma gát. 

Li eb ner Ilo na (1881.03.22.-1943.) Ilo nát
22 éves ko rá ban a da ba si Ha lász Pé ter föld -
bir to kos vet te fel esé gül. A férj a szó ra ko zást
és az ud var lást nem ve tet te meg, föld bir to -
ka ha mar elú szott. A benôsü lést is azért tar -
tot ta fon tos nak a Li eb ner csa lád ba, mert így
ki lá tás ba volt egy na gyobb föld bir tok örök -
lé se. Az es küvô után kül föld re men tek
ná szút ra, ez alatt a Ha lász-bir to kot el ár ve -
rez ték. Mi re ha za ér tek Ha lász Pé ter föld te -
len föld bir to kos lett. Li eb ner Jó zsef, aki na -
gyon vi gyá zott a csa lád hír ne vé re, a le á nyát
ha za köl töz tet te a ka ku csi kas tély ba, míg
Pé ter Pes ten bé relt ma gá nak la kást. Egy idô
múl va Ilo na a fér je után ment és sze gény -
ség ben él tek, míg meg nem örö köl te ap ja
ha lá la után a rá esô va gyont. Ez nem tar tott
so ká ig, si ke rült két-há rom év alatt el köl te -
ni ük ezt a va gyont. Egy pa raszt ház ban él tek
Ilo na 1943-as ha lá lá ig. Mi u tán el te met ték
Ilo nát, fér je Pes ten csa tan golt csa var gó ként. 

Li eb ner Já nos (1888.08.16.-1925.04.25.)
Te o ló gi ai ta nul má nya it Innsb ruck ban vé -
gez te. 1910-ben Ceg léd ber ce len és Új har -
tyán ban káp lán ko dott, 1913-ban Bécs ben
foly tat ta ta nul má nyait és 1914-ben a teo ló-
 gia dok to rá vá avat ták. Az I. vi lág há bo rú ban
tá bo ri lel kész volt, 1924-ben ka no nok lett
és Vác ra ke rült. Tüdôbe teg ség ben 1925-ben
37 éve sen halt meg.

Li eb ner Ró zsi (1891.12.22.-1921.06.03.)
szin tén tüdôbe teg volt. Ró zsi nagy lány ko -
rá ban ál la po tos lett Sza lay Ká roly tól, aki a
ka ku csi bolt ban volt el adó, majd a gaz da -
ság ban in tézô. Az ap ja szá mûz te Sza layt az
or szág ból és a lá nyát el ve tet te Ró nay
György ügy véd del. A kény szer há zas ság
után nem ma rad tak Ka ku cson, ha nem Deb -
re cen be köl töz tek, majd Du na ha rasz ti ba,
mi vel Ró na yit ál lan dó an ül döz te az apó sa.
A há zas ság az idôs Li eb ner ré szérôl csak
for má lis volt, hogy Ró zsi gye re ké nek ne vet
tud ja nak ad ni. Mi u tán ez meg tör tént, nem
volt szük ség Ró nay ra, szét vá lasz tot ta a fi -
a ta lo kat és Ró zsit vissza köl töz tet te Ka kucs -
ra. A fi a ta lok ez után ti tok ban ta lál koz gat tak
a kas tély mel let ti ki serdôben. A tit kos ta lál -
kák kö rül be lül egy évig foly tak, majd meg -
en ged ték ne kik, hogy a kas tély ba ta lál koz -
za nak, de ez nem tart ha tott so ká ig, mi vel
Ró zsi ha ma ro san tüdôbaj ban el hunyt. 

Li eb ner Sán dor (1897.10.12.-1952.) A leg-
ki sebb gyer mek ként a ked venc volt, így
gon dat lan gyer mek kor ju tott ne ki. Ta nul ni
és gaz dál kod ni nem sze re tett, ked venc szó -
ra ko zá sa a „kan csi ká zás” volt. Ez azt je len -
tet te, hogy akit, vagy amit ért, ver te a szíj -
ból ké szült já ték sze ré vel. Az ap ja ha lá la
után me gö rö köl te a Ka kucs és kör nyé kén
lévô föld bir to ko kat, Pes ten két eme le tes há -
zat és öt be tét köny vet. Éde sa nyjá val 1926-
ban kül föld re utaz tak, ahol nagy vi lá gi éle tet
él tek, így Sán dor örök sé ge is ha mar el-
ú szott. A ka ku csi em be rek tu do má sa sze rint
Sán dor le ron gyo ló dott, el sze gé nye dett és
ál lí tó lag a Recs ki mun ka tá bor ban halt meg.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Fel hasz nált iro da lom
Tóth Ist ván né: A ka ku csi Li eb ner
csa lád em lé ké re össze gyûj tött 
do ku men tu mok Ka kucs Köz sé gi 
Könyv tár ban. Ka kucs, 2009
Re is Jó zsef: Pi lis Vá ros év szá za dai.
Pi lis, 2005.



MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN, MAGAS SZAKMAI TUDÁSSAL 
RENDELKEZÔ HAZAI & KÜFÖLDI OKTATÓKKAL,

VALAMINT SZÁMOS KEDVEZMÉNNYEL VÁRJUK RÉGI ÉS 
ÚJ DIÁKJAINKAT SZEPTEMBERTÔL A STÚDIÓNKBAN!

ANGOL, NÉMET NYELVI KÉPZÉSEK KEZDÔTÔL 
a HALADÓ SZINTIG

• érettségire, felvételire, általános és szakmai nyelvvizsgára 
való felkészítés (TELC, BGF, BME, GOETHE, ECL, City & Guilds,
CORVINUS, Zöld út, stb.) 

• egyéni és csoportos oktatás magánszemélyeknek és cégeknek
• nyelvi tréningek, kommunikációs órák külföldi munkavállaláshoz,

állásinterjúkhoz

Hamarosan OROSZ, OLASZ és SPANYOL 
nyelvtanfolyamaink is indulnak!

MATEMATIKA és INFORMATIKAOKTATÁS KEZDÔTÔL 
AZ EGYETEMI SZINTIG

• korrepetálás, érettségire, felvételire, ECDL és egyéb vizsgákra
való felkészítés 

• egyéni és csoportos oktatás magánszemélyeknek és cégeknek
• szakdolgozat és egyéb szakmai anyagok gépelése, formázása 

ÔSSZEL INDULÓ KÉPZÉSEINKKEL, TANFOLYAMAINKKAL 
KAPCSOLATBAN KERESSE FEL HONLAPUNKAT, ÉRDEKLÔDJÖN 

TELEFONON VAGY SZEMÉLYESEN A STÚDIÓBAN!

Web: www.a2-studio.hu E-mail: okatas@a2-studio.hu
Cím: A2 Stúdió, 2721 Pilis, Luther tér 14.
(bejárat a piac utcájáról)
Nyelvi képzések: Rizmajer Andrea 
Tel.: 06 20 452 2232
Matematika, informatikaképzések: 
Rizmajer Anita tel.: 06 20 434 0999

SZEREZZ ÉRETTSÉGIT AKÁR 2 ÉV ALATT

A DRK Mezôföld Gimnázium 
és Szakközépiskola

PILISEN
a Kossuth L. u. 30. sz. alatt várja az érettségizni vágyókat.

A 2015/2016-os tanévtôl kezdôdôen szakközépiskolai érettségi is szerezhetô.

Felnôttoktatás ESTI munkarend szerint, heti 2 nap délután
Jelentkezés feltétele: 
• betöltött 16. életév
• a meglévô bizonyítványt elfogadjuk, az elvégzett évfolyamokat beszámítjuk.

– Befejezett általános iskolai bizonyítvánnyal általános gimnáziumba történik a
felvétel.

– Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezôk 2 év után szerezhetnek érettségit.
Elônye, hogy csak a 4 közismereti tantárgyból (magyar nyelv- és irodalom,
matematika, történelem, idegen nyelv) kell érettségi vizsgát tenni.

Az oktatás iskolarendszerben zajlik, a tanév rendjéhez igazodva szeptembertôl
júniusig. Tanulóink diákigazolványt és iskolalátogatási igazolást igényelhet-
nek, mellyel családtámogatási kedvezményre is jogosultak!

Szeretettel várunk akkor is, ha már van érettségid, de szeretnél valamely
tantárgyból jobb jegyet szerezni (ismétlô érettségi); ha nem sikerült
valamely tantárgyból az érettségid, de szeretnéd sikeresen teljesíteni (javító
érettségi), vagy nem vagy megelégedve a mostani középiskoláddal,
s szeretnél nálunk tanulni, leérettségizni (átjelentkezés).

AZ ISKOLARENDSZERÛ GIMNÁZIUMI OKTATÁS TANDÍJ 
ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ MENTES

Nagy Lajos: 06-20/8248-451    Rizmajer Anita: 06-20/4340-999

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATOS!
www.mezopilis.hu

www.facebook.com/mezopilis

Tanulj nálunk, velünk, legyél több általunk!

FORDÍTÁS & TOLMÁCSOLÁS
önéletrajz, kísérô levél, pályázati anyagok készítése

szakmai anyagok, üzleti és marketing tervek készítése
munkavállalási papírokkal kapcsolatos ügyintézés

egyéb hivatalos idegen nyelvi ügyintézés 
(telefon, levél, e-mail)

tárgyalások, üzleti megbeszélések tolmácsolása

Web: www.a2-studio.hu  
E-mail: andrea@a2-studio.hu
Cím: A2 Stúdió, 2721 Pilis, Luther tér 14. 
(bejárat a piac utcájáról)
Rizmajer Andrea Tel.: 06 20 452 2232

TESCO LOTTÓZÓ
Örömmel értesítünk mindenkit,

hogy Pilisen,
a Tesco Áruházban 

lottózó nyílt!
Nyitás: 2015. 08. 17.

Nyitva tartás: minden nap 
9.00-20.00 óráig.

Legyen szerencsénk!
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Juhászos 
birkapörkölt
Hoz zá va lók 8 fô re:
• 3 kg pör költ nek va ló bir ka hús
ve gye sen, an nál jobb, mi nél 
több fé le (nyak, ol da las, comb, 
la poc ka, láb, fa rok)
• 3 szép vö rös hagy ma (35-40 dkg)
• kb. 3 csa pott evô ka nál só 
• 3 evô ka nál jó fé le pi ros pap ri ka 
• 1 kis ka nál Uni ver csí pôs Pi ros
Arany vagy Erôs Pis ta

A leg több pör költ tôl el té rô en, a
bir ka pör költ höz nem cson toz -

zuk ki a hú so kat (csak a na gyobb
cson to kat szed jük ki, de azok is be -
le fô het nek az étel be), ha nem cson -
tos tól kb. 4 cen tis koc kák ra vág juk.
A cson tos ré sze ket leg jobb fûrész-
szel és nem bárd dal vág ni, majd
meg mos ni, így nem ke rül be le
csont szi lánk és a csont ve lô is ben -
ne ma rad. Ezt a mû ve le tet min den -
kép pen a fô zést meg elô zô es te
vé gez zük el, a húst pe dig le ta kar va
te gyük be a hût ôszek rény be.

A hagy mát meg tisz tít juk, fö lap -
rít juk, majd a hús sal együtt a

bog rács ba ré te gez zük. Köz ben ré te -
gen ként sóz zuk és 1 evô ka nál nyi pi -
ros pap ri kát is be le szó runk. Ami kor
kész, annyi vi zet ön tünk rá, ameny-
nyi ép pen el le pi. Erôs tûz fö lé tesz-
szük, le vét föl for ral juk, majd egy ki -
csit mér sé kel jük alat ta a tü zet (fel -
jebb emel jük a bog rá csot), le ta kar -
juk, és nincs is ve le több gond, míg
a hús 2-3 óra alatt vaj pu ha nem
lesz. Leg föl jebb né ha meg ráz zuk a
bog rá csot, hogy tar tal ma egyen le -
te sen pu hul jon, il let ve ha kell, el fö -
vô le vét egy ke vés víz zel pó tol juk. 

Ami kor kész, egy kis idô re le -
vesszük a tûz rôl, és hagy juk,

hogy zsír ja fel jöj jön a te te jé re. Eb -
bôl le ve szünk né hány ka nál nyit, a
ma ra dék pi ros pap ri kát föl old juk
ben ne, és a Pi ros Ara nyat is be le ke -
ver jük. Vissza önt jük a hús hoz, ép -
pen csak egyet for ra lunk raj ta, ha
kell utá na sóz zuk.

A pör köl tet pu ha ke nyér rel és sa -
va nyú ság gal tá lal juk. Sós vízben

fôtt krump lit is kí nál ha tunk hoz zá.

EL KÉ SZÍ TÉ SI IDÔ: 4 óra 
EGY ADAG: 584 kcal
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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: 2015.09.04-09.12-ig, illetve a készlet erejéig!

UTALVÁNY ELFOGADÓ HELY, és bankkárttyás fizetési lehetôség!

Jenci ajánlja

2

3

4

1

BIRKA HÚS (rendelésre is)
Marha lábszár folyamatosan kapható!!!

MARHA SZEGY-OLDALAS (GULYÁSNAK) CSAK 1280 Ft/kg
MARHA NYAK-ROSTÉLYOS ............... CSAK 1390 Ft/kg

BOGRÁCSBA 
VALÓ

Lengyel Pék TERMÉKEI: sajtos, forma, szezámos, félbarna kenyerek 
BOMBA ÁRON!!!! ....................................... 220 Ft (280 Ft HELYETT)

Pándi Pék TERMÉKEI! ssemle, kifli: BOMBA ÁRON!!!! ..... 15 Ft (22 Ft HELYETT)

LOTTI UHT 1,5%  1 L tej: ................................. 140 Ft (199 Ft HELYETT)

Eredeti Pick téliszalámi: BOMBA ÁRON!!!! ........ 4990 Ft (6280 FT HELYETT)

Pick sertés párizsi! ......................................... 1350 Ft (1650 HELYETT)

INDUL AZ ISKOLA SZEZON – Minden reggel FRISS kész szendvicsekkel 
várjuk a kedves gyerekeket ............................................ 120 Ft-tól !!!!
Friss meleg P&P pékáru széles választékban 128 Ft/10 dkg-tól kapható!!

GLUTÉNMENTES TERMÉKEK!!!!
TÉSZTÁK: BORDÁS SZARVACSKA · KAGYLÓ · ORSÓ · PENNE · RÖVIDCSÔ

HIMALÁJAI SÓ FEHÉR, RÓZSASZÍN · NYÍRFACUKOR
LAKTÓZMENTES TERMÉKEK!!! TEJ · TEJFÖL · JOGHURT · TÚRÓRUDI

FRISS PACALKAPHATÓ!!

NYITVATARTÁS
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-csütörtök: 7.00-17.00
péntek: 7.00-18.00
szombat: 7.00-12.00
Húsbolt Kossuth L. utca:
hétfô: szünnap
kedd-péntek: 7.00-17.00
szombat: 7.00-12.00


