


Ok tó ber 13-14-én tar tot tuk a „Te Szedd Pi li sen” sze mét -
gyûj té si na pot, 16-án pe dig elekt ro ni kai hul la dé kot gyûj -
töt tük. Ezú ton is sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves
részt ve vô nek (ma gán sze mély nek, cso port nak és szer ve -
zet nek) a „Te Szedd Pi li sen” ak ci ó ban va ló rész vé telt.

aj nos na gyon sok még min dig az ut cá kon el do bált sze mét és
még több az il le gá li san le ra kott hul la dék, nem csak az ön kor -

mány za ti ke ze lés ben lé vô te rü le te ken, ha nem ma gán te rü le te ken,
in gat la no kon is.

Ren de le tek sza bá lyoz zák a sze mét el he lye zé sét, te hát a le he tô -
ség min den ki elôtt nyit va áll, de ez saj nos so ka kat nem ér de kel.
So kan in kább il le gá li san le rak ják a sze me tet, sem mint hogy él né -
nek a hul la dé kel szál lí tás sza bá lyos le he tô sé ge i vel. Te le pü lé sün -
kön ház hoz me nô hul la dék gyûj tés van. Elô re egyez te tett idô -
pont ban biz to sít juk a lom ta la ní tást is. A kom mu ná lis hul la dé kon
kí vül rend sze re sen el szál lít ják mind a bel- és kül te rü le tek rôl is a
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sze lek tív, a cso ma go lá si és a zöld hul la dé kot. Az elekt ro ni kai hul -
la dék gyûj té sét is rend sze re sen meg szer vez zük. 

A mos ta ni ak ció olyannyi ra ered mé nyes volt, hogy az elô zô
szál lí tás hoz ké pest két szer annyi mennyi ség gyûlt össze. A nagy
igény re te kin tet tel ja nu ár ban újabb elekt ro ni kai hul la dék gyûj té -
si ak ci ót ter ve zünk. Igyek szünk azt egy hét vé gi idô pont ra ten ni,
mely rôl idô ben tá jé koz tat juk a la kos sá got az ön kor mány zat hon -
lap ján és a kö zös sé gi ol da lon. 

A „Te Szedd Pi lis 2017” ak ci ó ban részt ve vô cso por tok: pén te -
ken az ovi sok, is ko lá sok, szom ba ton pe dig az ön kén te sek 7 kör -
zet re oszt va szed ték össze a sze me tet: Pol gár mes te ri Hi va tal, Pi -
li si Já té kor szág Óvo da, Pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság, MSZP Pi li si
Szer ve ze te, 72 óra komp ro misszum nél kül, KÖSZ, Csil ló Lo va s-
is ko la, CÉL, Kül te rü le ti Mun ka cso port.

Bí zom ben ne, hogy a kör nye zet tu da tos szem lé let erô sö dik te -
le pü lé sün kön, mellyel csök ken az el do bált sze mét mennyi sé ge,
és a meg kez dett in téz ke dé sek nek kö szön he tô en si ke rül el já rást
in dí ta ni az il le gá li san sze me tet le ra kók kal szem ben.
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A ren de let-al ko tás:
A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft., az ön kor mány -
zat és in téz mé nyei I. fél évi gaz dál ko dá sá ról,
te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo lók meg vi ta -
tá sá ra, el fo ga dá sá ra ke rült sor, a szük sé ges
ren de let mó do sí tá sok kal.

A hi va tal ban dol go zó köz tiszt vi se lôk, ügy -
ke ze lôk köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak egyes
kér dé se i rôl szó ló több ször mó do sí tott
2/2014. (II.16.) ren de let mó do sult. En nek
ered mé nye ként, az ügy fél fog adá si idô
2017. szep tem ber 1-tôl:
hét fô: 8:00-12:00, 13:00-17:30
csü tör tö k: 8:00-12:00, 12:30-16:00 óra
kö zött.
A te met ôre vo nat ko zó ren de let mó do sí tá sá -
val a köz te me tô re vo nat ko zó dí jak ke rül tek
meg ha tá ro zás ra. 

A kö zok ta tás ról:
A Já té kor szág Óvo da, a Gu bá nyi Ká roly Ál ta -
lá nos Is ko la, a Me zô föld Gim ná zi um és a Kál -
vin Já nos Gim ná zi um 2016/2017. évi te vé -
keny sé gét, va la mint a 2017/2018 tan év ter -
ve it is mer het te meg a Kép vi se lô-tes tü let. 

Az óvo da ese té ben a 3 éves kor ha tár mi -
at ti be íra tás, il le tô leg a gyer me kek egész
na pos el he lye zé se okoz prob lé mát. 

Az is ko la szá má ra a tan ke rü le ti köz pont
ál ta li mû köd te tés egy ki e gyen sú lyo zott gaz -
dál ko dás le he tô sé gét te rem tet te meg, il le -
tô leg a tan ke rü let és az ön kor mány zat
együtt mû kö dé sé nek kö szön he tô en az is ko -
la-fe lú jí tás a be fe je zé sé hez kö ze leg.

A két kö zép is ko la si ke re leg in kább az
érett sé gi zet tek szá má ban mér he tô. 

A kö zok ta tás hoz kap cso ló dik, hogy az ön kor -
mány zat csat la ko zott a Bur sa Hun ga ri ca ösz -
tön díj-rend szer hez a kö vet ke zô tan év re is mind
az „A” (fô is ko lai, egye te mi hall ga tók), mind a
„B” (kö zép is ko lá sok) kom po nens te kin te té ben. 

A va gyon gaz dál ko dás ról:
El fo gad ta a Kép vi se lô-tes tü let az ön kor mány -
zat gaz dál ko dá sát érin tô kö zép- és hosszú tá -
vú ter vét. Va gyont érin tô dön té sek kö zött te -

lek- és te lek rész-ér té ke sí tés rôl kel lett ha tá -
roz ni, il le tô leg vé te li aján lat ról dön te ni. 
A Ger je For rás Nonp ro fit Kft. fel szá mo lá si el -
já rá sá hoz kap cso lód va el fo gad ta a Kép vi se -
lô-tes tü let a te vé keny sé gét le zá ró be szá mo -
lót és meg hoz ta a tu laj do no si dön té se ket a
kft.-nél lé vô esz kö zök vo nat ko zá sá ban.

A jár da é pí tés 2017. évi üte me 
és az aka dály men te sí tés:

A 2017. évi ütem terv ben az in téz mé nyek
meg kö ze lít he tô sé ge volt a fô cél. Az is ko la
Szé che nyi u. 26. sz. alat ti te lep he lyén a
Szé che nyi ut ca-Gár do nyi ut ca jár da sza kasz,
a tor na te rem és a Szé che nyi u. 28. kö zöt ti
jár da sza kasz, a Szé che nyi u 26. sz. alat ti
ka pu be já ró, va la mint a Szé che nyi u. 28. sz.
alat ti ka pu be já ró mun ká la ta i nak el vég zé sé -
re vá lasz tot ta ki a leg ked ve zôbb aján la tot
te vô Du na Asz falt Kft.-t a Tes tü let, össze sen
2 298 494 Ft + áfa áron. 

A 4. sz. fô út és a 4606. j. Ká va-Da bas
össze kö tô út cso mó pont já ban ta lál ha tó gya -
lo gos át ke lô hely aka dály men te sí té sé hez el -
ké szült terv el fog adás ra ke rült, a ki vi te le zés
költ sé ge 265 000 Ft.

A fû té si rend szer kar ban tar tá sa:
Az ön kor mány zat és in téz mé nyei fû té si sze -
zon ra fel kész ülé se ér de ké ben a szük sé ges
kar ban tar tá si mun ká la tok ra 1 710 000 Ft
+ áfa össze get ha gyott jó vá a Kép vi se lô-
tes tü let. 

A hul la dék gaz dál ko dás új rend sze re:
A Ver ti kál Kft. he lyett ok tó ber 1-tôl az ÖKO -
VÍZ Kft., új ne vén DTKH Kft. vég zi a hul la -
dék szál lí tást. A szol gál ta tás te rü le tén és
rend jé ben nincs vál to zás. 

A víz- és csa tor na gör dü lô 
fej lesz té si ter ve:

A DA KÖV Kft. ál tal el ké szí tett az ivó víz re vo -
nat ko zó gör dü lô fej lesz té si ter vet el fo gad ta
a Kép vi se lô-tes tü let az zal, hogy a kö zel jö vô -
ben az ivó víz há ló zat me cha ni kai tisz tí tá sát el
kell vé gez ni, majd pe dig szük ség van egy
vas- és man gán ta la ní tó rend szer meg épí té -
sé re a víz mi nô ség ja ví tá sa ér de ké ben.
A szenny víz ese té ben el fo gad ta a Kép vi se lô-
tes tü let a Gör dü lô Fej lesz té si Ter vet. 

Te le pü lés ren de zé si esz kö zök 
fe lül vizs gá la ta, ITS-ké szí tés:

Jog sza bály sze rint 2017. de cem ber 31-ig el
kell fo gad ni a Te le pü lé si Ar cu la ti Ké zi köny -
vet, a te le pü lés ren de zé si esz kö zö ket fe lül
kell vizs gál ni, va la mint az in teg rált te le pü lés -
fej lesz té si (ITS) stra té gi át is el kell ké szí te ni,
ame lyek hez ár aján lat be ké ré sé rôl dön tött a
Kép vi se lô-tes tü let. 

Fel kész ülés a té li idô já rás ra:
A Vá ros üze mel te tô kft. ré szé re egy hó to ló
ad ap ter és út szó ró só be szer zé sé rôl dön tött
a Kép vi se lô-tes tü let. 

Kép vi se lôi in dít vány:
A Kép vi se lô-tes tü let ön ál ló kép vi se lôi in dít -
vány ra 20 db sze me tes edény bel te rü le ten
tör té nô el he lye zé sét ha tá roz ta el, il le tô leg a
kül te rü le ti sze mét le ra kó-he lyek fel tér ké pe -
zé sé rôl (hely, mennyi ség) dön tött.

Pi ac fel ügye lôi ál lás pá lyá zat:
Pi ac fel ügye lô ál lás be töl té sé re pá lyá za tot írt
ki a Kép vi se lô-tes tü let. Az ál lás 2018. ja nu -
ár 1-tôl tölt he tô be.

Tá mo ga tás meg áll apí tá sa:
A Kép vi se lô-tes tü let a 2017/2018. évi
után pót lás ne ve lés meg va ló su lá sá hoz a Pi li -
si Lab da rú gó Klub ré szé re a TAO-s pá lyá zat -
hoz (ki/JH01-16399/2017/MLSZ) ön erô -
ként 2 761 008 fo rin tot biz to sí tott.

HÍRNÖK 2017. szeptember-októberÖNKORMÁNYZATI HÍREK2

S



www.pilis.hu 3HÍRNÖK KÖZÖS ÜGYEINK

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi 
Központ építési munkáinak elômenetelérôl

Elkészült a sportpark a Munkácsy utca végén!

2017 SZEP TEM BER 

szak mai be szá mo ló ké szí té sé nek cél ja, hogy Pi lis Vá ros Ön kor -
mány za ta mint a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont épít te tô je, a

la kos sággal meg is mertesse az épí té si be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz
kap cso ló dó te vé keny sé ge ket. Az Át ri um MM. Bt. pro jekt me nedzs -
men ti fel ada ta i nak el lá tá sa so rán fo lya ma tos be szá mo lá si, kap cso lat -
tar tá si és mo ni to ring te vé keny sé get vé gez. Vég re hajt ja to váb bá azo -
kat a fel ada to kat és biz to sít ja azo kat a szol gál ta tá so kat, ame lyek a
fej lesz tés si ke res meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek és Pi lis Vá ros Ön kor -
mány za ta mint meg bí zó a ha tás kö ré be ren del.

ELÔZ MÉ NYEK:

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta nyílt köz be szer zé si el já rást foly ta tott le
a Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont épí té si mun ká i nak ki vi te le zé si
fel ada ta i nak el lá tá sá ra vo nat ko zó an.
Köz be szer zé si el já rás in dí tá sa: 2017. jú li us 5.
Be ér ke zett aján la tok szá ma: 3 db
Ér vé nyes aján la tot tett: GO MÉP Kft., 6050 La jos mi zse, 

Dó zsa Gy. út 219.
Aján la ti ár: net tó 536.836.531 Ft
Ki vi te le zô ki vá lasz tá sá ról szó ló 
ön kor mány za ti ha tá ro zat szá ma: 164/2017. (VI II. 14.)
Szer zô dés kö tés idô pont ja: 2017. au gusz tus 29.

EN GED ÉLYEK:

Épí té si en ged ély ira ta zo no sí tó: IR-000394354/2016
Mó do sí tott épí té si en ged ély ira ta zo no sí tó: IR-000156073/2017
(Üte me zett meg va ló sí tás, I. ütem: Kö zös sé gi Köz pont épí té se) 

ÉPÍ TÉ SI BE RU HÁ ZÁS

Mun ka te rü let át adás-át vé te li el já rás: 2017. szep tem ber 4.
Tel je sí té si ha tár idô: a szer zô dés alá írá sá tól szá mí tott 365 nap
(2018. au gusz tus 29.)
Tel je sí tés hely szí ne: 2721 Pi lis, Hrsz.:1025/123 
Ki vi te le zô: GO MÉP Kft.
Fe le lôs mû sza ki ve ze tô: Hor váth Ká roly épí tész mér nök
Ki vi te le zô ré szé rôl a mun kát irá nyít ja: Sa si Fe renc épí tés ve ze tô

Pi lis pol gár mes te re si ke re sen pá lyá zott a
Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal
2016. jú li us 14. nap ján köz zé tett Nem ze -
ti Sza bad idôs-Egész ség Sport park prog -
ram ban. Az el sô kör ben az ér té ke lô bi zott -
ság a „D” tí pu sú sport park ra be a dott ké -
rel mün ket tá mo gat ta. Az együtt mû kö dé si
meg áll apo dást jú li us 12-én ír tuk alá.

be ru há zás meg ren de lô je az NSK és Pi lis
Vá ros Ön kor mány za ta, mû sza ki el le nôr és

le bo nyo lí tó: Be ru há zá si, Mû sza ki Fej lesz té si,
Spor tü ze mel te té si és Köz be szer zé si Zrt., ki vi te -
le zô a Nyí rép szer Hun gá ria Kft. Az áta dott mun -
ka szer zô dé ses ér té ke 12 745 000 Ft+áfa.

Az együtt mû kö dé si meg áll apo dás alá írá sát
kö ve tô en azon nal meg kezd tük a te rü let elô írt-
szük sé ges ren de zé sét, a vá gás ra érett fá kat
er dész szak vé le mény alap ján ki vág tuk, he lyük -
re ôs szel park fá kat fo gunk ül tet ni.

2017. jú li us 25-én a mun ka te rü let át adás -
ra ke rült, a mun ká la to kat au gusz tus 17-én
kezd ték meg, szep tem ber 8-án fe jez ték be és
a mû sza ki át adás-át vé tel szep tem ber 21-én a
sport park hely szí nén meg tör tént.

A 033/28 sz. in gat la non lé te sí tett sport -
park ki hasz nált sá gát és va gyon biz ton sá gát
fo ko zó köz vi lá gí tás fej lesz té si be ru há zás hoz
1 300 000 Ft+áfa össze get biz to sít az ön kor -
mány zat, mely re a ter ve zés-ki vi te le zés re az ár -
aján la tok be ké ré se meg tör tént. Ezen mun ká -
la tok fo lya mat ban van nak. A gu mi szô nyeg re
va ló sár fel hor dást meg elô zen dô en a mû sza ki
el le nô rök kér ték a sár fo gó ki ala kí tá sát, mely
elkészült.

Nagy örö möm re a moz gás ra vá gyók már a
hi va ta los át adás elôtt bir tok ba vet ték a sport -
par kot, így szük sé ges volt ke rék pár tar tók és
sze me tes edény ki he lye zé se is.

Ugya ne zen te rü le ten évek kel ez elôtt la kos -
sá gi össze fo gás sal fo ci pá lya és pik nik-hely lett
ki ala kít va, mely me gú jí tás ra szo rult. Is mét kö -
zös erô vel az ott fo ci zó fi a ta lok kal és ba rá ti-la -
kó kö zös ség gel te rü let ren de zést kezd tünk, a
fû ma got össze fo gás sal meg vá sá rol tuk és rö vi -
de sen ve tés re ke rül.

Ezú ton is kö szö ne te met fe je zem ki a kör -
nyék be li la ko sok ál tal ka pott se gít sé gért, a
mun ká la tok ban va ló akt ív rész vé te lért! 

To váb bi ter ve ink ben sze re pel még pi he nô
pa dok, sza let li te le pí té se is, va la mint a leg ki -
seb bek ré szé re is sze ret nénk ját szó esz kö zö -
ket ki he lyez ni.

A fit nesz sport park hi va ta los át adá sá ra
2017. ok tó ber 27-én, pén te ken 16:30 óra kor
ke rült sor.
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EL VÉG ZETT ÉPÍ TÉ SI TE VÉ KENY SÉ GEK:

2017 szep tem ber:

Elô ké szí tô mun kák:

– te rü let ren de zés;
– hu musz le sze dés, de po ná lás;
– fel vo nu lá si kon té ne rek te le pí té se;
– ke rí tés épí tés; 
– ide ig le nes áram te le pí té sé nek elô ké szí tô mun kái (osz lo pok el he -

lye zé se, áram fog adó szek rény te le pí té se);
– elekt ro mos-ener gia vé te le zé si igény be je len té sét kö ve tô en az

ide ig le nes ára mel lá tás biz to sí tott;
– kút fú rás, szi vattyú te le pí té se;
– bel sô fel tá ró út ki a la kí tá sa, da rált be ton te rí tés;
– pro jekt táb la el he lye zé se.

Ki tû zé si mun kák:

– te lek sa rok pont ja i nak és az épü let kon túr nak a ki tû zé se meg tör -
tént, a 141,14 m Bf. szint a szom szé dos te lek láb aza ti fa lán rög -
zít ve (HIL TI szeg + szín je lö lés);

– épü let sa rok pont ja i nak ki tû zé se;
– cö lö pök ten ge lye i nek ki tû zé se (el sô fáz is).

Föld mun kák:

A la vír sík ki a la kí tá sá nak föld mun ká ja.

Al épít mé nyi mun kák, cö lö pa la po zás: a nagy mennyi sé gû és fo lya -
ma tos esô zés mi att a mun ka te rü le ten ala po zá si mun kát nem le he -
tett vé gez ni 2017. szep tem ber 25-ig. 

Szeptember 26-án kezd ték el a cö lö pö zé si mun ká kat (ter ve zett talp -
mély ség a ta laj me cha ni kai szak vé le mény alap ján 6 m +10% = 6,6 m;
szak ki vi te le zô cö lö pö zé si nap lót ve zet, mely ben min den cö löp ese -
té ben rög zí tés re ke rül az el ké szült cö löp hossza.

Szol nok, 2017. szep tem ber 25.

JÁ NO SI LÁSZ LÓ 2 pro jekt me ne dzser/mû sza ki el le nôr
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2017. no vem ber 1-jé ig min den NE AK (OEP) fi nan szí ro zá -
sú egész ség ügyi in téz mény nek, így a gyógy szer tá rak nak
(és há zi or vo sok nak) is kö te le zô az EESZT-hez (Elekt ro ni -
kus Egész ség ügyi Szol gál ta tá si Tér) va ló csat la ko zás.

la kos sá got, be te ge ket érin tô vál to zá sok mi ni má li sak, va la mint
szin te min den ele me vá laszt ha tó, az az a meg szo kott mó don

tör tén het to vább ra is a gyógy sze rel lá tás.
Há zi or vos nál 2018 vé gé ig min den ki kap ha gyo má nyos pap ír

ala pú „re cep tet”, ami nek 2017. no vem ber 1-jé tôl fel írá si iga zo lás
lesz a ne ve (en nek a fel írás pil la na tá ban ke let ke zik egy elekt ro ni -
kus meg fe le lô je is a szá mí tó gé pen, ez az eRe cept, ezt bár me lyik
gyógy szer tár el ér he ti a be teg je len lé té ben – és en ged élyé vel – az
azo no sí tást kö ve tô en).

A fel írá si iga zo lá son az ed dig meg szo kot tól el té rô en 3 vo nal kód
lesz (az új vo nal kód kö zé pen lesz). 

Lé nye ges el té ré sek a gyógy szer ki vál tá sá nál lesz nek, me -
lyek a kö vet ke zôk:
– Fel írá si iga zo lás (pap ír ala pú re cept) bir to ká ban bár ki ki vált hat -

ja a gyógy szert, ak kor is, ha nem a sa ját ne vé re szól.
– Amennyi ben sa ját név re szó ló gyógy szert vál tunk ki, nem szük -

sé ges a fel írá si iga zo lást (pap ír re cep tet) ma gunk kal vin ni a pa -

ti ká ba, ha nem ott, az azo no sí tást kö ve tô en az eRe cep tet – amely
a gyógy szer fel írá sa kor, az or vos nál ke let ke zett a szá mí tó gé pen
– le tud ja kér dez ni az gyógy szer ki adó sze mély zet. Az azo no sí -
tás két fé le kép pen tör tén het: 
1. Ha gyo má nyos sze mé lyi iga zol vány és TAJ kár tya egy üt tes be -
mu ta tá sá val;
2. eSze mé lyi iga zol vány és az ah hoz tar to zó PIN-kód meg adá sá val
egy kár tya le ol va só ter mi ná lon (bank kár tyá hoz ha son ló mó don).
Ha az eRe cep tet vált juk ki a gyógy szer tár ban, ak kor nyom tat nak

egy át vé te li el is mer vényt (ame lyen sze re pel nek a gyógy szert ki vál -
tó ada tai, és az ál ta la ki vál tott gyógy sze rek), amit alá kell ír ni.

Fon tos még to váb bá: eRe cept-et csak ér vé nyes TAJ-szám mal
ren del ke zô sze mély nek le het ír ni, új szü lött nek, kül föl di ál lam pol -
gár nak vagy pro fa mi lia to vább ra is ki zá ró lag pap ír ra (OEP vény)
le het re cep tet ír ni.

To váb bi fon tos tud ni va lók:
A 2017. no vem ber 1. elôtt fel írt re cep te ket ki le het vál ta ni a le -

já ra ti idôn be lül (3 hó nap). Nem kö te le zô az eRe cept-átál lás mi att
min den ki nek eSze mé lyit igé nyel nie, ké szít tet nie.

Sze mé lyi iga zol vány és TAJ-kár tya hasz ná la tá val va ló azo no sí tást
kö ve tô en a gyógy szer ki vál tá sá ról ké szül egy „Át vé te li el is mer -
vény”, amit a gyógy szer ki vál tó ja alá ír, az eSze mé lyi vel ren del ke -
zô sze mély PIN-kód dal iga zol ja az át vé telt. Kis ko rú ese tén csak a
fel írá si iga zo lás el le né ben le het gyógy szert ki szol gál tat ni.

To váb bi, hi te les in for má ció az EESZT In for má ci ós por tá lon ér -
he tô: https://e-egesz se gugy.gov.hu/

eRecept tájékoztató

A külterületi utak bejárásáról

Útkátyúzásról

A Kép vi se lô-tes tü let a la kott kül te rü let út ja i nak ál la pot fel mé ré sé re szep tem -
ber 23-ára be já rást szer ve zett, me lyen részt vett Haj nal Csil la pol gár mes ter,
Schwe i er né Ju hász Ka ta lin al jegy zô, Csi kós Já nos, De ák Csa ba, Ma la Fe renc,
Mar sovsz ki Ist ván, Pol gár né Czer jak Ju dit kép vi se lôk, va la mint Schwarcz
Pé ter, a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. ügy ve ze tô je és Dé tár Fe renc.

leg la kot tabb kül te rü le ti dû lô ket jár tuk
be: Ha le szi I., II., Pap be rek, Ho mo ki I.,

II., Kre kács dû lô, va la mint a Hegy kai utat, a
Ró zsács kát és a Ho mo ki III dû lôt.

Saj nos va ló ban rossz az utak ál la po ta,
mely a nagy mennyi sé gû csa pa dék ese tén
fo ko zó dik.

Az in gat la nok ról gya ko ri a csa pa dék víz ki -
ve ze té se, mely fo koz za a prob lé mát, pe dig
az út ról kel le ne a vi zet le ve zet ni, mely meg -
könnyí te né az egyéb ként ho mo kos ta la jon a
víz gyors fel szí vó dá sát.

Az épí tett ke rí té sek (több eset ben sza -
bály ta lan), va la mint a ki ló gó vagy út szél re
ül te tett nö vény zet szin tén ne he zí ti a köz le -
ke dést és a víz el ve ze té sét. A fen ti prob lé -
mák meg szün te té sét az ott élôk tôl vár juk.

A be já rás összeg zé se ként meg áll apí tást
nyert, hogy szük sé ges a szak sze rû gré de re -
zés, mely re már az elô zô hó nap ban meg kér -
tük az ár aján la tot. A fel mé rés alap ján a Ha -
le szi I., II., Hegy kai út, Ho mo ki I., II., Bá ró
szô lô te rü le te ken vár ha tó an ok tó ber kö ze -
pén a szer zô dés alá írá sa után azon nal meg -
kez dô dik a mun ka, mely nek költ sé ge
3.200.000 Ft ke ret összeg ben ke rült meg -
áll apí tás ra. A gré de re zé si mun ká la to kat Hid -
rog rád Víz- és Köz mû épí tô Kft. vég zi. 

A 4-es fô út ról a szenny víz te lep fe lôl a Ha -
le szok ba ve ze tô utat, a Ho mo ki szô lô III. dû -

eg kez dôd tek a bel te rü le ti utak ká -
tyú zá si mun ká la tai, me lyet a Hid -

rog rád Víz- és Köz mû épí tô Kft. vé gez.
Bel te rü le ti utak kar ban tar tá si mun kái
kö zé a kö vet ke zôk tar toz nak: 
– asz falt bur ko lat vá gá sa 5 cm mé lyen; 
– re pe de zett út bur ko lat bon tá sa, gép jár -

mû re ra ká sa és el szál lí tá sa le ra kó ba,
le ra kó he lyi díj jal;

– fe lü let por ta la ní tá sa és gyor san kö tô
bi tu men emul zi ó val tör té nô per me te -
zé se vízs zin tes fe lü le ten 0,5 kg/m2, ol -
dal fe lü le ten 0,8 kg/m2 ada go lás sal;

– AC11 mi nô sé gû asz falt ke ve rék be dol -
go zá sa 5 cm vas tag ság ban, vib ro hen -
ge res tö mö rí tés sel.

A mun ká la tok költ sé ge 1 m2 14 565 Ft
+ áfa, az összes költ ség 2 362 205 Ft
+ áfa.
A mû sza ki el le nô ri fel ada to kat az Eart In -
vest Kft. lát ja el.
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lôt, a Bal tá ser dô és a Sza bad kai szô lô te rü -
le te in a Vá ros üze mel te tô Kft. vé gez út kar -
ban tar tá si mun ká kat. 

A Bics kei köz fe lôl a ka nyar ban a köz mû -
ak ná kat szük sé ges meg emel ni és ez után ja -
ví ta ni az utat, il let ve vízs zik kasz tót lé te sí te ni.

A Ró zsács ka ele jén a be já rást kö ve tô hét -
fôn a sárrázó réteg pót lás ra ke rült a Vá ros -
üze mel te tô Kft. ál tal.

A Ho mo ki I. dû lôt szep tem ber 29-én új ra
vé gig jár tuk, (Sán dor Csa ba, Nagy Csa ba,
Schwe i er né), víz se hol nem volt. Az a ke vés -
ke út ka pa ró mun ka, amit a Vá ros üze mel te -
tô kft. mun ka tár sai el vé gez tek 22-én, már
23-án is érez tet te ha tá sát, szep tem ber 29-
re göd rö sö dés, egye net len ség ta pasz tal ha tó
volt ugyan, de víz se hol nem volt. 

Tar tós úts ta bi li zá lás ra a Kép vi se lô-tes tü let
ár aján la tot ké re tett a Pi lisi Vá ros üze mel te tô
Kft.-n ke resz tül. A tech no ló gia lé nye ge: a
meg lé vô út fe lü let be da rá lá sa töl tô a nyag gal
40-50 cm mé lyen, majd en nek tö mö rí té se.
Töl tô a nyag: da rált be ton, mi ni mum 15 cm
vas tag ság ban, a ta laj da rá lás sta bi li zá tor ral
tör té nik, a tö mö rí tés út hen ge res utó tö mö rí tés.

A kül te rü le ti la ko sok nak ki kül dött és visz-
sza ka pott kér dô í vek fel dol go zás ra ke rül tek,
va la mint a be já rá son ta pasz tal tak alap ján a
fej lesz té si bi zott sá gon meg szü le tett a dön -
tés, hogy a pró ba sza kasz a Kre kács dû lô ben

ke rül meg épí tés re,a be ru há zás hoz az ár -
aján la tok be ké ré se fo lya mat ban van.

Min den dû lô re ér vé nyes, hogy a csa pa -
dék vi ze ket az in gat la nok fe lé kell ve zet ni
mind az épít mé nyek rôl, mind az út ról, hogy
a föl du tak ál la gát, sta bi li tá sát hosszabb ide -
ig meg le hes sen ôriz ni, eh hez szük sé ges a
gép jár mû vek kel a ja va solt 30 km/h se bes -
ség be tar tá sa, va la mint az esô zé sek al kal -
má val rend sze res le csa po lá sok lé te sí té se.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter
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Pi lis vá ros Kép vi se lô-tes tü le te idén feb ru ár ban dön tött ar ról, hogy a te -
le pü lé sen élô hát rá nyos hely ze tû gyer me kek kö zül tíz fô ré szé re anya gi
tá mo ga tást nyújt a Pest Me gyei Gyer mek- és If jú sá gi Ala pít vány ál tal
szer ve zett Kis ma ro si tá bor ban va ló rész vé tel re 2017. au gusz tus 20-25
kö zöt ti idô szak ban. A tá bor ban va ló rész vé tel költ sé ge gyer me ken ként
17 000 fo rint volt, amely nek ki fi ze té sét jú ni us ban elô re uta lás sal Pi lis
Vá ros Ön kor mány za ta biz to sí tot ta. 

tes tü le ti dön tés alap ján nyolc gyer mek a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko lá -
ból, két gyer mek pe dig a Pi li si Gyer mek ott hon Ál ta lá nos Is ko lá já ból utaz -

ha tott el Kis ma ros ra. A tá bor el sô sor ban hát rá nyos hely ze tû gyer me két, gyer -
me ke i ket egye dül ne ve lô szü lôk ré szé re nyúj tott le he tô sé get, hogy a csa lád ban
ne vel ke dô 10-14 év kö zöt ti kis ko rú ak egy he tet té rí tés men te sen üdül je nek, pi -
hen je nek. A szü lôk rész le tes tá jé koz ta tást kap tak szó ban és írás ban a tá bo ro -
zás fel té te le i rôl, va la mint a hi va tal kér te, hogy min den kép pen je lez zék, ha a
gyer me kük nem tud részt ven ni a prog ram ban, hi szen így más rá szo ru ló nak
jut ha tott a ki fi ze tett hely. A szü lôk nek ki zá ró lag Pi lis-Bu da pest és a Bu da pest -
Pi lis va sú ti di ák jegy árá nak ki fi ze té sé rôl kel lett gon dos kod ni uk. A gyer me kek
kí sé re tét a két ál lo más kö zött a hi va tal vál lal ta, ez zel is meg spó rol va a szü lôk -
nek az úti költ sé get. A prog ram ban részt ve vô tíz gyer mek kö zül né gyen je lez -
ték igé nyü ket a kí sé ret re vo nat ko zó an. 

Saj nos azon ban au gusz tus 20-án csak öt gye rek je lent meg a tá bor ban, a tá -
vol ma radt gyer me kek kö zül egy va la ki az in du lás reg ge lén be te get je len tett, a
töb bi ek tá vol ma ra dá sá nak oka nem is mert. A tá bor szer ve zô jé nek ál lás pont ja
az volt, hogy amennyi ben a hi va ta li kap cso lat tar tó vagy a szü lôk hi bá já ból nem
vett részt a tá bo ro zá son a meg hí vott gyer mek, az ala pít vány az ön kor mány za -
ti hoz zá já ru lás össze gét nem té rí ti vissza. Így 85 000 fo rint össze gû ön kor mány -
za ti hoz zá já ru lás ve szett el.

Vi gasz ta ló csak az le het, hogy a Kis ma ros ról ha za té rô, a prog ram ban részt
ve vô gyer me kek gyö nyö rû kör nye zet ben, él mé nyek ben gaz dag he tet tud tak
ma guk mö gött, új is me ret sé ge ket, ba rát sá go kat kö töt tek, s ne he zük re esett a
társ ak tól és a fel ügye lôk tôl va ló el vá lás.

Hátrányos helyzetû gyerekek
díjmentes táboroztatásának

tapasztalatai

BORÁSZOK, 
FIGYELEM!

A szüret idôszaka lassan lejár, de a
pincékben még tovább folytatódnak
a borászati munkálatok.

el hí vom szí ves fi gyel mü ket a bo ros pin cék
ve szé lye i re, leg fô kép pen a must gáz fel sza -

ba du lá sá ra kell fi gyel ni! Fô ként a szü ret utá ni
idô szak ban emel ke dik je len tô sen a must gáz-
(szén-di o xid-) mér ge zés ve szé lye. A köz hi e de -
lem mel el len tét ben, ha a kéz ben tar tott gyer -
tya láng ja nem al szik el, az sem ga ran cia ar ra,
hogy nincs a pin cé ben ha lá los kon cent rá ci ó jú
must gáz. 

A must gáz-mér ge zés év rôl év re sok ha lá los
ál do za tot kö ve tel. A gyak ran al kal ma zott gyer -
tya láng-pró ba nem meg bíz ha tó, ugyan is ha a
le ve gô szén-di o xid-kon cent rá ci ó ja el éri vagy
túl lé pi a nyolc-tíz szá za lé kot, esz mé let vesz tést,
ful la dá sos ha lált okoz! A gyer tya láng ja csak
ak kor al szik el, ha a le ve gô szén-di o xid-kon -
cent rá ci ó ja el éri a 14 szá za lé kot. A szô lô lé, il -
let ve a must er je dé se so rán ke let ke zô szén-di -
o xid a ta laj kö ze lé ben gyû lik össze, mi vel ne he -
zebb a le ve gô nél, szín te len és szag ta lan gáz.

A mér ge zés el ke rü lé se ér de ké ben fon tos a
pin cék meg fe le lô szel lôz te té se, en nek ér de ké -
ben al kal maz zon fo lya ma to san mû kö dô szel -
lôz te tô-be ren de zé se ket, és rend sze re sen el -
len ôriz ze, hogy azok mû kö dô ké pe sek-e. Sze -
rel je nek fel a pin cé ben gá zér zé ke lô ri asz tó be -
ren de zést! A bort zárt hor dó ban kell tar ta ni, el -
len ôriz ze, hogy az ab ron csok és a don gák épek
le gye nek, va la mint a csa pok hoz, a töl tô nyí lás -
hoz és egyéb nyí lá sok hoz ha son ló an jól zá ród -
ja nak! Min de zek mel lett a gyer tya-teszt is al -
kal ma zan dó: egy rúd hoz rög zí tett égô gyer tyát
tart son ma ga elôtt ma xi mum de rék ma gas ság -
ban. Ha a láng el al szik, azon nal hagy ja el a he -
lyi sé get, men jen sza bad le ve gô re! 

A szén-di o xid-mér ge zés je lei: ha a le ve gô
szén-di o xid-kon cent rá ci ó ja el éri az 5 tér fo gat -
szá za lé kot (V/V%), za vart ság, fej fá jás és
rosszul lét, áju lás, rossz kö zér zet, tom pa ság je -
lent kez het. 8-10 szá za lék fö lött erôs fej fá jás,
ver ej té ke zés je lent ke zik, és 5-10 per cen be lül
el ve szí ti az esz mé le tét az em ber.

Ve szély ese tén hív ja a 112-es se gély hí vót
vagy a 105-ös szá mon a ka taszt ró fa vé del met,
104-es szá mon a men tô ket! Sok szor a la i kus -
ként se gí te ni pró bá lók ma guk is gáz mér ge zés
ál do za ta i vá vál nak, ezért baj ese tén min dig ér -
te sít se a ka taszt ró fa vé del met, men tô ket, és
bíz za a men tést szak em ber re! A hely szín re ér -
ke zô men tôk, tû zol tók is csak a sze mé lyi ép sé -
gük biz to sí tá sát szol gá ló lég zô ké szü lék hasz ná -
la tá val kö ze lít he tik meg a baj ba ju tot tat.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter
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k tó ber 19-én, 16 óra kor, ve rô fé nyes nap sü tés ben, ün nep élyes kö rül mé nyek
kö zött meg tör tént Cser nai Pál Kö zös sé gi Köz pont alap kö vé nek le té te le. Az ün -

nep sé gen, ame lyet a Pi li si Ze nész Egye sü let mu zsi ká ja tett han gu la tos sá, Haj nal
Csil la pol gár mes ter asszony nyi tó be szé dét kö ve tô en fel szó lalt Po gá csás Ti bor úr,
a Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány za ti ál lam tit ká ra, majd a név adó ra em lé ke zett
dr. Kál lay-Né meth Imo la ha gya té ká ta dó ügy véd asszony.

Az épü let tel – amely a ter vek sze -
rint egy év múl va ké szül el – egy
olyan új tér nyí lik majd meg, amely
he lyet ad hat vá ro sunk kö zös sé gi éle -
té nek ki tel je se dés hez, a te le pü lés
ha tá rán je len tô sen túl nyú ló, ma gas
szín vo na lú prog ra mok, szín há zi elô -
adá sok és te ma ti kus ta lál ko zók
meg szer ve zé sé hez, nem ze ti, egy há zi
és he lyi ün ne pe ink meg ün nep lé sé -
hez, va la mint Pi lis va la mennyi kor osz-
tá lyá nak szó ra koz ta tá sá hoz. 

O

Megtörtént a Csernai Pál Közösségi 
Központ alapkövének letétele
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i kor az el hunyt ra gon do lok, hir te len két
ki fe je zés jut eszem be: meg be csü lés és

tisz te let. Bár ki vel is be szél tem az el múlt évek
so rán Tóth Ti bor ne vét em lít ve, min den ki eze -
ket a tu laj don sá go kat, ér zé se ket hoz ta fel el sô -
ként sze mé lyé vel össze kap csol va. Egy ma ga
volt e két ki fe je zés meg tes te sí tô je, hi szen min -
den ki vel meg ta lál ta a kö zös han got. 

Tóth Ti bort mint Pi lis Vá ros Köz ala pít vá nyá -
nak ku ra tó ri u mi tag ját is mer tem meg és dol goz -
tam ve le együtt éve ken ke resz tül a köz ala pít -
vány el nö ke ként. Ezen mun ka so rán fel be csül -
he tet le nül sok ér té kû ta ná cso kat kap tam tô le.
Ta nul tam tô le em ber sé get, be csü le tes sé get. Iga -
zán nem ez volt a leg fon to sabb köz éle ti te vé -
keny sé ge, de szem élyes kap cso la tunk ré vén el -
sô sor ban ez vil lan fel em lé ke ze tem ben. 

Mit kö szön het Pi lis Tóth Ti bor nak? 
A sza bad vá lasz tá so kat kö ve tô el sô ön kor mány za ti cik lus -

ban az ak ko ri al pol gár mes ter le mon dá sa után el vál lal ta az al -
pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sát. Pe da gó gu si mun ká já ból fa ka -
dó ta pasz ta la ta okán ren ge teg se gít sé get adott az ak kor még
ön kor mány za ti fenn tar tá sú ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek
mû köd te té se kap csán fenn tar tá suk ban és költ ség ve té sük ter -
ve zé sé ben, va la mint a pe da gó gu sok nak is sok men to ri szak -
mai se gít sé get nyúj tott. Ezt a te vé keny sé get több cik lu son ke -
resz tül lát ta el.

2003-ban a Pi li si Be ru há zó Ví zi köz mû Tár su lat tár su la ti el nö -
ké nek vá lasz tot ták meg, meg te remt ve ez zel az ala pot, hogy a
te le pü lés egyik leg na gyobb mér té kû és ta lán leg fon to sabb be -
ru há zá sa a la kos ság gal össze fog va si ke re sen me hes sen vég be.
Annyi vi ta után ve ze té sé vel a tár su lat az ér de mi mun ká ra for -
dí tot ta ener gi á ját, és si ke re sen fe jez te be a be ru há zást. 

Az ön kor mány za ton be lül mû sza ki be ru há zá si fel ada tok kal
fog lal ko zott, in teg rá ló tí pu sú sze mé lyi sé gé vel és te kin té lyé vel
meg te remt ve azt az al ko tó lég kört, amely el en ged he tet len volt
az ered mé nyes mun ká hoz. 

De te kint sünk ki Pi lis rôl!
Né hai Tóth Ti bor a Mo no ri Jó zsef At ti la Gim ná zi um és Köz -

gaz da sá gi Szak kö zép is ko la fi zi ka sza kos ta ná ra volt és igaz ga -
tó-he lyet te si fel ada to kat is el lá tott. Ge ne rá ci ók nôt tek fel a ke -
ze alatt, meg ta nul va tô le mind azon em be ri alap ér té ke ket, ame -
lyek el en ged he tet le nek a csa lád sze re tô, hí vô em ber ren de zett
élet vi te lé hez, az éle tút elin dí tá sá hoz. Hogy mennyi re igaz ez a
csa lád vo nat ko zá sá ban, mind két fi á val és uno ká i val is rend kí -
vül szo ros kap cso la tot tar tott, szer tet tel ve zet te, te rel get te út ju -
kat: apa ként és nagy apa ként is na gyon büsz ke le he tett a csa -
lád já ra! A csa lád min dig is köz pon ti sze re pet ját szott éle té ben,
an nak tag ja i val és ba rá ta ik kal de rûs, hosszú es té ket töl töt tek
pi li si há zuk ban, il let ve ba la to ni nya ra ló juk ban. 

Nem csak el mé le ti szak em ber volt, ha nem a gya kor lat ban is
hely tállt. Mind két elôbb em lí tett in gat lant sa ját ke zû leg újí tott
fel évek hosszú mun ká já val olyan ál la po tot meg te remt ve,
amely bár me lyik szak ma be li mes ter nek is di csô sé gé re vál na.

Tóth Tiborra emlékezünk
2017. szep tem ber 24-én, éle té nek 78 évé ben el hunyt Tóth Ti bor, Pi lis vá ros köz éle té nek je len tôs
sze mé lyi sé ge, vá ro sunk rend szer vál tás utá ni tör té ne té nek egyik ki emel ke dô alak ja. A köz tisz te let -
ben ál ló pe da gó gus tól szep tem ber 29-én bú csú zott sze re tett csa lád ja, ro ko nai, ba rá tai, pá lya tár sai,
vá ro sunk kö zös sé ge. Az aláb bi ak ban Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony bú csú be szé dét ol vas hat ják.

Mun kás éve i nek le tel te után sem ha gyott fel a
fi zi kai mun ká val, nem for dult ma gá ba, ha nem
hó dolt ked venc hob bi já nak, szô lô je mû ve lé sé -
nek, me lyet egé szen egész sé gi ál la po tá nak
meg rom lá sá ig el kö te le zet ten gon do zott.

Min de zen éle tu tat és a Pi li sért vég zett te vé -
keny sé gét el is mer ve 2008-ban az ön kor mány zat
dísz pol gá ri cí met aján dé ko zott Tóth Ti bor nak. 

Zá rom meg em lé ke zé se met, me gint csak az
ele jén idé zett két szó jut eszem be: meg be csü lés
és tisz te let. Né hai Tóth Ti bor éle te, mun kás sá -
ga, ma gas ra he lyez ve a mér cét, kö ve ten dô pél -
dát ál lít min dannyi unk elé.

Ha lá la a csa lád éle té ben és a pi li si köz élet -
ben ûrt hagy ma ga után. 

Nyu god jék bé ké ben, Ti bi bá csi!”

HAJNAL CSILLA 2

Re mé nyik Sán dor

A me ne kü lô
Ha men ni kell, ma gam mal so kat vin nék, 
Az egész édes, meg szo kott vi lá got, 
Rá más tul sok, sok ked ves drá ga ké pet 
És egy pár szál pré selt vi rá got,
Vin nék sok írást, ma ga mét, meg má sét, 
Sok holt be tû be zárt ele ven lel ket,
S hogy min den ütt nyo mom ba száll ja nak: 
Meg üzen ném a hul ló le ve lek nek. 

Vin ném az er dôt, hol örök ké jár tam, 
Hin tám, ame lyen le ge lô ször száll tam,
A kesz ke nôm, mi vel rossz más ba sír ni, 
A tol lam, mert nem tu dok más sal ír ni, 
Vin ném a há zunk, mely há tam ra nôtt
Az ut ca kö vét kü szö bünk elôtt! 

Vin ném... én Is te nem, mi min dent vin nék! 
Én Is te nem, mi min den fut na át
Gyöt rô dô lel kem ala gút ja in –
Ol vas gat nám az ab la kok so rát, 
Si mo gat nám a fecs ke fész ke ket,
S ma gam ba szí nék min den verk li szót, 
Mint bû bá jos, mennyei éne ket... 

Utá nam hon vággyal te kin te né nek 
Az aj tók mind, és mind a pit va rok,
Sze ret nék min dent, min dent ma gam mal vin ni –
És min dent itt ha gyok.

M„
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r ven de tes, hogy azt ér zé kel jük, ma nap ság kezd a min -
den na pok ré sze len ni, hogy a fe le lô sen gon dol ko dó ma -

gán em be rek, si ke res cé gek, vál lal ko zá sok – ha azt meg te he tik
– se gí tô ke zet nyúj ta nak az ele set tek nek, rá szo ru lók nak. Ezen
tár sa dal mi sze rep váll alás kü lö nö sen ott ér vé nye sül, ahol az
ado má nyo zó azt ér zi, tá mo ga tá sa jó hely re ke rül! Hisszük,
hogy az in téz mé nyünk ben – Pi li si Gyer mek ott hon, Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la, Szak is ko la és Kész ség fej lesz tô Is ko la – vég zett
mun ka meg íté lé se ilyen, mert az el múlt év ben több ha son ló
tá mo ga tás ra is ér de mes nek ta lál tat tunk.

A leg utol só ilyen nagy ér té kû aján dék a bu da pes ti Mo va xim
Tra de Kft. ado má nya volt, ame lyet szep tem ber ben ju tat tak el
hoz zánk. A bu da pes ti szék he lyû cég az ál ta la for gal ma zott tel -
jes ki ôr lé sû „Gold Pan non Gra in” reg ge li zô pe hely bôl 642 ki -
lo gram mot aján lott fel az in téz mé nye ink ben élô több mint 120
gyer mek nek! 

Fon tos ez ne künk, hi szen az egész sé ges táp lál ko zás ra ne ve -
lés, egy ál ta lán, az egész sé ges éte lek kel va ló meg is mer te tés
ki emelt fel ada tunk, hi szen a hoz zánk ke rü lô vagy a ná lunk
ta nu ló gyer me kek a csa lád juk ban ezt nem is mer het ték meg.
A fi nom, jó ízû pe hely így most gyer me ke ink reg ge li jé nek fon -
tos ele me lett, il let ve szá mos más étel nél is fel hasz nál ják, ami -
kor meg pró bál juk ôket be ve zet ni a fô zés tu do má nyá ba.

Kö szön jük a Mo va xim Tra de Kft. nagy vo na lú sá gát, és min -
da zok se gít sé gét, akik nek sze re pük vol ta ab ban, hogy az ado -
mány el jut has son hoz zánk!

A PI LI SI GYER MEK OTT HON LA KÓI ÉS DOL GO ZÓI 2

Újabb adomány 
a gyermekotthon lakóinak

KÖNYVTÔL KÖNYVIG – KIS KITÉRÔKKEL

Adventi programok

Az Or szá gos Könyv tá ri Na pok –
„Csak tisz ta for rás ból” el ne ve zé sû
ren dez vény so ro za tá hoz csat la koz va
könyv tá runk az el múlt évek hez ha -
son ló an, idén is vál to za tos prog ra -
mok kal ké szült lá to ga tó i nak ok tó ber
2-a és 7-e kö zött.

leg ki seb be ket Me se kuc kó vár ta dé-
l utá non ként, ahol Szûcs Klá ra könyv -

tá ros kol le ga nônk a me sék va rázs la tos vi lá -
gá ba ve zet te a gye re ke ket.

A hét fo lya mán ked vez mé nyes áron le he -
tett vá sá rol ni köny ve ket és fo lyó i ra to kat a
Könyv tur ká ló ban, va la mint az ün ne pi hét
al kal má ból – a Meg bo csá tás he te ke re -
té ben – el en ged tünk a ké se del mi dí ja kat
azok nak, akik ezen a hé ten hoz ták vissza a
köny ve ket.

*
Ho vá tûnt Kár mán Jó zsef? cím mel rend -
ha gyó Tár-Sas Kört tar tot tunk ok tó ber 7-
én, szom bat dél elôtt. A csa pa tok tag ja i nak
nyo mo zó vá kel lett vál ni uk és kü lön bö zô iz -
gal mas és ér de kes fel ada tok meg ol dá sa
után – a nyo mo kat kö vet ve – kel lett meg -
ta lál ni uk a vá laszt a kér dés re. Fe hér Vik tor

A vá ros ban szer ve zett ad ven ti prog ra mok idén is kö ve tik
az el múlt évek gya kor la tát. Az ün nep sé gek köz pon ti hely -
szí ne a Pe tô fi park lesz.

z egyes he ti prog ra mok ház igaz dá ja egy-egy in téz mény,
il let ve tör té nel mi gyü le ke zet.

Ad vent 1. va sár nap ja, de cem ber 3.: Pi li si Gyer mek ott hon,
Pi li si Krisz tus Ki rály Ró mai Ka to li kus Gyü le ke zet, Pi li si Bap tis ta
Gyü le ke zet.
Ad vent 2. va sár nap ja, de cem ber 10.: Pi li si Já té kor szág Óvo -
da, Pi li si Re for má tus Gyü le ke zet.
Ad vent 3. va sár nap ja, de cem ber 17.: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la, Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet.
Ad vent 4. va sár nap ja, de cem ber 24.: 17:00-kor gyer tya -
gyúj tás.

A va sár na pi prog ra mok min den al ka lom mal 17:00-kor kez dôd -
nek az in téz mé nyek gyer me ke i nek elô adá sá val, majd a fen ti
idô be osz tás sze rint a gyü le ke ze tek mû so ra. Zá rás ként gyer tya -
gyúj tás lesz.

Utol só va sár nap nem lesz mû sor, de kö zös gyer tya gyúj tás ra
vár juk a la kos sá got 17:00-kor.

Min den al ka lom mal vár juk az élel mi szer-ado má nyo kat és a ci -
pô do bo zok ba cso ma golt aján dé ko kat, me lye ket a rá szo ru ló
csa lá dok nak az ön kor mány zat oszt ja szét.

Kér jük, hogy a do bo zok ra ír ják rá hány éves fiú/lány gyer mek -
nek szán ják az aján dé kot.

Rész le tes prog ra mo kat a pla ká to kon, hon la pon és a kö zös sé gi
ol da lon hir det jük. Az al kal mak ra min den kit sok sze re tet tel vá runk!

HAJNAL CSILLA 2 polgármester

já ték mes ter a fel ad vá nyo kat olyan te ma ti -
ka sze rint ál lí tot ta össze, hogy köz ben a
könyv tár éle té be is be pil lan tást nyer het tek
a részt ve vôk. Ter mé sze te sen a vé gé re kö -
zö sen si ke rült meg ol da ni a rejt élyt, és a
„nyo mo zók” el nyer ték mél tó ju tal mu kat.

Kö szön jük Fe hér Vik tor nak a re mek öt le -
tet és a lel kes szer ve zést!

*
Az Éj sza kai Könyv tár prog ram ja i val zár tuk
a he tet. A rend ha gyó ese ményt Ma lik Ta -
más né Tur csek Zsu zsan na, in téz mé nyünk
ve ze tô je nyi tot ta meg ün ne pi kö szön tô jé -
vel. A kö tet len han gu la tú es ten, el sô ként
Ki rály me zei Ti bor WBPF Eu ró pa-baj nok
test épí tô vel és a Pi lis Ki vá ló sá ga Díj ki tün -
te tett jé vel be szél get tünk a rend sze res test -
moz gás fon tos sá gá ról, a spor to lás nak az
egész sé ges élet mód meg va ló sí tá sá ban be -
töl tött sze re pé rôl és baj no ki cím el éré sé hez
ve ze tô – gyak ran nem könnyû – út já ról és
to váb bi cél ki tû zé se i rôl. 

Ôt kö vet te Jan ko vics Kla u dia fel lé pé se,
aki va rázs la tos hang já val káp ráz tat ta el a
je len lé vô ket. Mû so rá ban a nép sze rû mai,
kül föl di és ha zai slá ge rek mel lett a 90-es
évek ma gyar da la i val is meg ör ven dez tet te
a kö zön sé get, nagy si ker rel.

Az es tet dr. Ub ran ko vics Zsolt ké pes be -
szá mo ló ja zár ta a tan zá ni ai uta zá sá ról és a
Ki li man dzsá ró meg má szá sá ról. A ba rá ti lég -
kör ben meg tar tott, ren ge teg hu mor ral fû sze -
re zett ér de kes elô adást óri á si ér dek lô dés kí -
sér te és re mek han gu lat jel le mez te.

Kö szön jük elô adó ink nak, hogy el jöt tek,
kö zön sé günk nek, hogy meg tisz tel tek a je -
len lé tük kel, tá mo ga tó ink nak pe dig a fe l-
a ján lott se gít sé get!

Az est si ke res le bo nyo lí tá sá ban part ne -
rünk volt: Man na Bü fé, Zef fer Fo to, Gu bá nyi
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la, Ka ti Vi rág, Ka ti Ital -
disz kont, Csi kós Köny ves bolt, Pin tér Lász ló,
Sze bel lédy Pé ter és Orosz Zol tán.

FE HÉR KE 2
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A Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház hírei

u gusz tus 20-án 9 óra kor, a rossz idô já rás ra va ló te kin tet tel a
Pi li si Já té kor szág Óvo da tor na ter mé ben tar tot tuk az ál lam ala -

pí tó Szent Ist ván és az új ke nyér ün ne pét. Az ün ne pet mél tat -
ta Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony. A mû sor ban köz re mû kö dött
a Pi li si Ze nész Egye sü let, Re mé nyik Sán dor: Min den na pi ke nyér cí -
mû ver sét Ja kab Zol tán né Pet róczy Ilo na sza val ta, va la mint a „Légy
jó mind ha lá lig” cí mû mu si cal egy rész le tét, „Az élet szép, az élet
jó” cí mû be tét szá mot Szi lá gyi At ti la éne kel te. Az új ke nye ret Lacz -
kó né Bál int Eri ka, a Pi li si Nép- és Gaz da kör el nö ke, a bort pe dig
Sá rán Já nos úr, a Pi li si He gye ki Pin ce sor Egye sü let kép vi se le té ben
ad ta át Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony ré szé re. Az idei év bú -
za ter mé sé bôl sü tött ke nye ret me gál dot ta Hor váth né Cso szánszky
Már ta lel kész asszony, a Pi li si Evan gé li kus Egy ház köz ség ré szé rôl,
Wi sin ger Dá ni el lel kész úr a Pi li si Re for má tus Egy ház köz ség kép -
vi se le té ben, va la mint Wi eszt György úr, a Pi li si Ró mai Ka to li kus
Egy ház köz ség ako li tu sa. 

Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony a Pi li si Sü tô Kft. ál tal meg sü -
tött és fe la ján lott ke nye re ket ün nep élyes ke re tek kö zött nyúj tot ta
át an nak a hét pi li si gaz dá nak – Bat hó Gé za, Dan csok Gá bor, Fe -
hér Ist ván, Ma la Fe renc, Tóth Jó zsef, Tóth Ká roly, Sá rán Já nos
urak nak –, akik fe la ján lot ták az ál ta luk ter melt bú zát a „Ma gya rok
Ke nye ré nek” meg sü té sé hez szük sé ges liszt elô ál lí tá sá hoz. Pi az za
al Ser chio, olasz test vér vá ro sunk kép vi se le té ben Um ber to Ber to li -
ni vet te át a „Ma gya rok Ke nye rét”. A meg em lé ke zést kö ve tô en pol -
gár mes ter asszony in vi tál ta az ün nep lô kö zön sé get Ma gyar or szág
tor tá já nak – az idei év ben a ba la to ni ha bos mo gyo ró tor ta nyer te el
a meg tisz te lô cí met –, va la mint a „Ma gya rok Ke nye ré nek” kós to -
ló já ra a Fé lix fa la to zó ba.

Kö szö ne tet mon dunk a tor ta meg sü té sé ért és fe la ján lá sá ért a
Mi a vecz cuk rász dá nak, a ke nyér meg sü té sé ért és fe la ján lá sá ért a
Pi li si Sü tô Kft.-nek, a Fé lix fa la to zó nak a ven dég lá tá sért és a kré -
mek el ké szí té sé ért. Kö szön jük Ja kab Zol tán né Pet róczy Ilo ná nak,
Szi lá gyi At ti lá nak és a Pi li si Ze nész Egye sü let nek az ün ne pi mû sor -
ban va ló köz re mû kö dést, Le hocz ki-Lé nárd Va len ti ná nak a kon fe rá -
lást, a nép vi se let be öl tö zött fi a ta lok nak a rész vé telt, a Pi li si Vá ros -
üze mel te tô Kft. mun ka tár sa i nak a se gít sé get, va la mint kö szön jük
Or bán Pé ter né nek, a Pi li si Já té kor szág Óvo da in téz mény ve ze tô jé -
nek, hogy ren del ke zé sünk re bo csáj tot ta a tor na ter met.

Au gusz tus 20-án 19 órá tól 22 órá ig roc ka billy partyt tar tot tunk
a pi ac té ren. Ko ra be li han gu la tot te remt ve fel lé pett a Black Frogs
Roc ka billy Band ze ne kar és a Crazy Cat & The Blue Mo ons
egy üt tes. A Black Frogs egy üt tes 2012-ben ala kult, je len leg 4
ta gú fe lál lás ban ját sza nak, ze né ik ben jel lem zô en a rock and roll,
roc ka billy stí lust kép vi se lik. Tag jai: Schiff ler Pat rik (Ri ki), ének,
gi tár; Al lis son Gu i ma ra es San tos (Big Bull), nagy bô gô; Ko vács
Ist ván, bil len tyûk; Schiff ler György (Lu fi), dob. 

A Crazy Cat & The Blue Mo ons egy üt tes 2011-ben ala kult, az
50-es évek ame ri kai ze né jét szó lal tat ják meg ere de ti stí lus ban,
ere de ti hang sze re lés sel és ere de ti éle tér zés sel. Az est fo lya mán
Elv is Pres ley, Carl Per kins és Johny Cass leg is mer tebb da lai is fel -
csen dül tek. 

A kon cer tek elôtt és köz ben a han gu lat ról Kis Fan ni és tánc -
cso port ja gon dos ko dott. A Du en de tánc is ko la tag jai és a Zum ba
Kinds rock’n’ roll csa pa tá nak tánc be mu ta tó ja lát vá nyos ele mek -
kel szí ne sí tet te a ren dez vényt. A ren dez vény ide je alatt meg te -
kint he tô volt Gó zi (Gó zan Gá bor) díj nyer tes, egye di épí té sû mo -
tor ja i nak ki ál lí tá sa is. 

Az est ház igaz dá ja Gi lá nyi Fan ni, a Szín ház- és Film mû vé sze ti
Egye tem te le ví zi ós mû sor ké szí tô sza kos hall ga tó ja volt, aki ret ro
haj – és ru ha köl te mé nyé vel mél tó mó don kép vi sel te a rock and
roll-élet stí lust. Az est 22 óra kor, lát vá nyos tû zi já ték kal zá rult, me -
lyet a Kiss Pyro Kft. biz to sí tot ta. A ren dez vényt tá mo gat ta a TS
Gast ro Kft.

Kö szön jük a ren dez vény va la mennyi fel lé pô jé nek, köz re mû kö dô -
jé nek, se gí tô jé nek a mun ká ját. Kü lön kö szön jük a Pi li si Pol gár-
ôr Egye sü let tag ja i nak és a Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sa i nak a hely -
szín biz to sí tá sát.

Szep tem ber ben a Zef fer Fo to „Örök ké tar tó pil la na tok” cí mû
fo tó ki ál lí tá sát te kint het tük meg a könyv tár Ab lak Ga lé ri á já ban.

Szep tem ber ben min den szom bat dél elôtt Tár-Sas Kört tar tot -
tunk a könyv tár ban Fe hér Vik tor kép zett já ték mes ter ve ze té sé vel.

Szep tem ber 16-án Pi lis Vá ros 12. év for du ló ját ün ne pel tük a
Pi ac té ren. 

Az ün nep ség reg gel a GU KA-em lék tú rával in dult, ame lyet a Gu -
bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la kép vi se le té ben Pet ró Zsu zsan na és
Ka sa Ti bor szer ve zett. A tú rá ra 3 táv ban le he tett je lent kez ni. A Me -
rész 2,5 km, a Bá tor 7 km, a Ka lan dor pe dig 14 km hosszú volt.
A tú rán in du lók út ra va ló ként friss al mát kap tak Ko vács Ká roly fe l-
a ján lá sa ként. A tá vot si ke re sen tel je sí tôk pe dig az is ko la ál tal
ké szí tett ok le ve let és ki tû zôt vi het ték ha za, a Se gí tünk Ala pít vány
jó vol tá ból pe dig ap ró ju ta lom ban ré sze sül tek.

A meg nyi tó és az ün nep élyes tûz gyúj tás a fô zô ver seny hez 13:45-
kor kez dô dött. A ren dez vényt meg nyi tot ta Haj nal Csil la pol gár mes ter
asszony. A meg nyi tó után a R3D ONE Tánc is ko la be mu ta tó ját néz -
het tük meg. Ôket kö vet te Szan di, aki nek fel lé pé se egya ránt nagy
si kert ara tott a gyer me kek és fel nôt tek kö ré ben is. Szan di után a
Pi li si Já té kor szág Óvo da és ta gó vo dá i nak mû so ra kö vet ke zett,
me lyet a Vi dám Ta vasz Klub „Ôszi dal cso kor mû so ra” és a Ba rát -
ság Nyug dí jas Klub „Út tö rô nó ták” cí mû mû so ra kö ve tett. A mû so -
rok után a Ma zso rett cso port fel lé pé sé re ke rült sor.

17 óra kor kez dô dött a fô zô ver seny és a ka puszt nyik ver seny
zsû ri zé se. A fô zô ver seny zsû ri jé nek tag ja Pár tai Lu cia me te o ro ló -
gus, az Eu ro pe an We at her Ser vi ce igaz ga tó ja, Pi lis Vá ros dísz pol -
gá ra, Né meth Ti ha mér gu or met és Me zei Ti bor, a Man na Bü fé sza -
ká csa volt. A fô zô ver seny re 8 csa pat je lent ke zett. A gyôz tes csa pat
a He gye ki Pin ce sor Egye sü let lett, akik szü re ti bir ka gu lyás le vest
fôz tek. A zsû ri kü lön díj jal ju tal maz ta a Pi li si Hor gász Egye sü let hal -
gom bó cos ha lász le vét, va la mint a Ki út Egye sü let szabad tû zön fôtt
pap ri kásk rump li ját. A Pi lis Vá ro sért Köz ala pít vány ál tal fe la ján lott
kü lön dí jat az MSZP pi li si szer ve ze te ál tal ké szí tett he lyi, ha gyo má -
nyos étel, a pe cseny ka nyer te.

A ka puszt nyik ver seny zsû ri jé be Pa u lo vicz Pál né (Ma nyi né ni),
Ha das Já nos né (Ma ri ka né ni) és Len gyel Zol tán al pol gár mes ter úr
ka pott fel ké rést. A ver seny re 17 fô ne ve zett. Pi lis Leg jobb Ka puszt -
nyik dí jat Fe hér Jó zsef né nyer te el. A zsû ri a ka puszt nyik ver se nyen
is két kü lön dí jat ítélt oda, az egyi ket Ku rucz Já nos né, a má si kat
Opavsz ki Sán dor né nyer te el. A Pi lis Vá ro sért Köz ala pít vány kü lön -
dí ját Be csó Ká roly né kap ta.

A fô zô ver seny ered mény hir de té se elôtt sor ke rült a Pi li sen is
meg hir de tett Ker te lek 1 prog ram és a Leg szebb kony ha ker tek
prog ram részt ve vô i nek ju tal ma zá sá ra, va la mint a len gô te ke baj -
nok ság díj azá sá ra is.

A
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Min den ki nek kö szön jük a ver se nye ken va ló rész vé telt, a dí ja zot -
tak nak pe dig sok sze re tet tel gra tu lá lunk! Rész vé te lük kel nagy ban
hoz zá já rul tak a ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

19 óra kor kez dô dött a Du en de Tánc is ko la zum ba és tár sas tánc
be mu ta tó ja Kis Fan ni ve ze té sé vel, majd a Ret ro dis co Dj. Fully-val
és Dj Po los sal. 21:40-kor Vas tag Csa ba akusz tik kon cert jét hall -
gat hat tunk meg. A kon cert után foly ta tó dott a Ret ro dis co, a két
dj-hez csat la ko zott még Gosz to la Gá bor is a le mez ját szók mö gött.

A szín pa di mû sor mel lett egész dél után ug rá ló vár, gu mi kö te les
ug rá ló, né pi ját szó ház, íjá szat, kéz mû ves fog lal ko zá sok, arc fes tés,
csil lám te to vá lás és vá sár sor vár ta a  lá to ga tó kat. 

Kö szön jük a fel aján lá so kat a 2 in 1 mû hely Ben ke He lén nek, La -
sán Zsu zsan ná nak, a Ka ti Vi rág nak, az SP Gar den Bt. Ker té szet -
nek, a Ka ti Ital disz kont nak, a Man na Bü fé nek, a Vi dám Ta vasz
Klub nak, a Ba rát ság Nyug dí jas Klub nak, a Pi lis Vá ro sért Köz ala pít -
vány nak, a He gye ki Pin ce sor Egye sü let nek, a Pi li si Pe tô fi Va dász -
tár sa ság nak, a Pi li si Ger je Hor gász Egye sü let nek, a KI ÚT Egye sü -
let nek, az MSZP pi li si szer ve ze té nek, a Ci vi lek Él he tô Lé té ért Egye -
sü let nek, Ho lánsz ki Pék ség nek, Pén tek Já nos nak, az Emer gency
Ser vi ce Kft-nek, Schwe i er né Ju hász Ka ta lin nak.

Kö szön jük a rész vé telt a Fal ka Te am-nek, Pet ró Zsu zsan ná nak és
Ka sa Ti bor nak, Ku rucz And re á nak, aki az egész nap fo lya mán mû -
sor ve ze tô ként ve lünk volt, a Kösz Kö lyök Kéz mû ves Kuc kó nak, a
Kis tér sé gi Csa lád se gí tô és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun ka tár sa i -
nak, az MSZP Nap su gár Nô ta go zat nak, a Sport és Sza bad idô
Egye sü let nek, a Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet nek, a Pi li si Re for má -
tus Gyü le ke zet nek, Pol gár Ti bor nak, a zsû ri tag ja i nak, az R3D tán-
c is ko la ta nít vá nya i nak és ve ze tô jé nek, Orosz And rás nak, a Pi li si Já -
té kor szág Óvo da és ta gó vo dái gyer me ke i nek és fel ké szí tô pe da gó -
gu sa i nak, Hász né Bur ján Edi ná nak és Nagy né Sztyeh lik An ná nak,
Er dôs Me lin dá nak és Far kas né Nyi kos Ma ri an nak, Szlo vák Zsu -
zsan ná nak, Vas né Kiss Má ri á nak és Mol nár né Pol gár Ju dit nak, a
Ba rát ság Nyug dí jas Klub nak, a Vi dám Ta vasz Klub nak, a Pi li si Ze -
nész Egye sü let Ma zso rett Cso port tag ja i nak és fel ké szí tô tan áruk -
nak, He ge dûs Bog lár ká nak, a Du en de Tánc is ko la nö ven dé ke i nek
és ve ze tô jük nek, Kis Fan ni nak.

Kö szön jük a se gít sé get a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. dol go zó i nak,
Maly And rás pi ac fel ügye lô nek, a Pi li si Pol gár ôr Egye sü let nek, a
Pi li si Rend ôr ôrs va la mennyi dol go zó já nak, Nagy Sán dor és Nagy
Csa ba köz te rü let-fel ügye lôk nek, Bog dán Csa bá nak, Szap pa nos
Zol tán nak, Gosz to la Gá bor nak, Ko csis Zol tán nak, Fe hér Zol tán nak,
Zef fer Nor bert nek, Gu lyás Haj ni nak, Föld vársz ki Gá bor né nak.

Szep tem ber 26-án a Ma gyar Nép me se Nap ját tar tot tuk a
Pi li si Já té kor szág Óvo da tor na ter mé ben. A gyer me kek a Por-
té ka Szín pad Kis ka kas gyé mánt félk raj cár ja cí mû elô adá sát
néz het ték meg. 

Ok tó ber ben a 2 in 1 mû hely – Ben ke He lén cso dás ke rá mia
ki ál lí tá sa volt lát ha tó a könyv tár Ab lak Ga lé ri á já ban „Hol volt, hol
nem volt” cím mel. A ki ál lí tás hoz kap cso ló dó an me se író pá lyá za tot
hir det tünk, mely nek le adá si ha tár ide je ok tó ber 24-e, ered mény hir -
de té se pe dig ok tó ber 30-án volt a könyv tár ban.

Az Idô sek Vi lág nap ja al kal má ból 2017. ok tó ber 6-án, pén te ken
17 óra kor a Pol gár mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben kö szön töt tük a Vi -
dám Ta vasz Klub és a Ba rát ság Nyug dí jas Klub va la mennyi tag ját.
Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony kö szön tô sza va i val, min den ki
ré szé re ké szí tett kö szön tô kár tyá val és egy szál ró zsá val, va la mint
éne kes, ze nés mû sor ral lep tük meg az ün ne pel te ket. A mû sor ban
fel lé pett Tar nai Kiss Lász ló nó ta mû vész, Gen ge licz ki Ti bor ze nész-
éne kes, a Pi li si Ze nész Egye sü let tag ja, Bu dai Bé la és Tar nai Mar -
cell Lász ló, akik kel együtt éne kel ték a jól is mert nó tá kat, da lo kat a
meg je lent ven dé gek. A jó han gu lat ban el telt vi dám ün nep lést ven -
dég lá tás sal zár tuk.

Ok tó ber 23-án 10:00 óra kor Meg em lé ke zést tartottunk az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ról az evan gé li kus temp-
lom kert jé ben. Köz re mû kö dött a Pi li si Ze nész Egye sü let, va la mint
Pán ti An na elô adó mû vész és Ala gi Já nos ének mû vész. 

ÔSZI-TÉ LI PROG RAM JA INK:

A Tár-Sas Kör prog ram jai foly ta tód nak egész év ben a könyv tár ban,
szom bat dé le lôt tön ként Fe hér Vik tor já ték mes ter ve ze té sé vel.

No vem ber ben „Tû va rázs la tok” – Er dôs Me lin da – „Hand by
Csi csó né” ke reszt sze mes hím zé se i bôl össze ál lí tott ki ál lí tá sa
lesz meg te kint he tô a könyv tár Ab lak Ga lé ri á já ban.
No vem ber 6-10-ig, nyit va tar tá si na po kon 14:00-15:00 órá ig
a „Ma gyar nyelv kin csei” cím mel gyer mek fog lal ko zás so ro zat a
Ma gyar Nyelv Nap ja al kal má ból a Vá ro si Könyv tár ban. Té má ja: kul -
tu rá lis szo ká sok, szó kincs, nyelv hasz ná lat.
No vem ber 13., 17:00 óra: a Szo ci ál is Mun ka Nap ja a Pol gár -
mes te ri Hi va tal dísz ter mé ben. 

De cem ber 1., 14:00 óra: Ba ra nyi Fe renc Sza va ló ver seny
a Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház, va la mint a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la kö zös szer ve zé sé ben az is ko la
Kos suth L. u. te lep he lyén.
De cem ber ben La sán Zsu zsan na „Csu pa Szín Folt” patch work
ki ál lí tá sa te kint he tô meg a könyv tár Ab lak Ga lé ri á já ban.
De cem ber 4., 16:00 óra: Író-ol va só ta lál ko zó Te leg di Ág nes
író nô vel a vá ro si könyv tár ban.
De cem ber 5., 16:00-19:00:  Tél apó vá ró – kéz mû ves fog lal ko -
zás (re giszt rá ció szük sé ges)
De cem ber 15., 18:30: Író-ol va só ta lál ko zó – Ba ra nyi Fe renc
és Ba ra nyi Pé ter Ké pek tük ré ben cí mû kö zös köny vé nek be mu ta -
tó ja a vá ro si könyv tár ban.

Prog ram ja ink ról bô vebb fel vi lá go sí tást kap hat nak szem élye sen
az in téz mé nyek ben, a 06-29/498-851 (vá ro si könyv tár), il let ve a
06-29/498-115 (kö zös sé gi ház) te le fon szá mo kon, az in téz mény
hon lap ján és Fa ce bo ok-ol da lán, va la mint a vá ro si hir de tô kön.

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2 in téz mény ve ze tô
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ne ve zé sek a ren dez vény elôt ti he tek ben fo lya ma to san ér -
kez tek, de mi vel a ver seny nap ján is le he tett ne vez ni a

baj no ki cí me kért, nem kis meg le pe tést oko zott szá munk ra,
hogy a ter ve zett 3 ver seny pá lyán és a hoz zá juk tar to zó me le -
gí tô pá lyá kon is meg hök ken tô szám ban je len tek meg edzôk,
lo vak és lo va sok.

A meg szo kot tól el érô en cso dá la tos, na pos idô ben zaj lott a ver -
seny, így min den részt ve vô nyu god tan sé tál hat ta kör be a ver -
seny pá lyá kat, né ze lôd he tett a ba zár so ron vagy pi hen he tett
meg a Sa tu-fé le bü fé ben, gyö nyör köd ve a szebb nél szebb lo -
vak lát vá nyá ban.

A dön tô kü lön le ges al ka lom min den spor to ló szá má ra. Ez ér -
zô dött a me zô nyön is. Rend kí vül ügyes, fel ké szült, igé nyes
meg je le nésû csa pa tok kal ta lál koz hat tunk ok tó ber el se jén a
Csil ló Lo var dá ban. Ki csik és na gyok, la i ku sok és a szak em be -
rek szá má ra is szem betûnô jár tas ság gal csi nál ták vé gig ezt a
na pot. Nem volt szük ség bí rói meg ro vás ra, fi gyel mez te tés re,
sôt örül tünk a csa pa tok össze fo gá sá nak. A csa pa tok, edzôk és
lo va sok fo lya ma to san össze dol goz tak, hogy a ren dez vény si -
ke re sen men jen vég be.

A meg szo kott mó don össze fog tak a csil lós gyer me kek szü lei is:
se gí tet tek a ren dez vény elô ké szí té sé ben és le bo nyo lí tá sá ban.
So ka dik al ka lom mal zök ke nô men te sen és vé gig jó kedv vel dol -
goz tak a nap si ke ré ért, s ezért nem gyô zünk elég há lá sak len ni.

NAPSÜTÉS KÍSÉRTE A PILISI DÖNTÔT

Szép eredmények a regionális lovasversenyen

Több al ka lom mal is be szá mol hat tunk már a
Csil ló Lo va sis ko lá ban szer ve zett lo vas ver se -
nyek si ke ré rôl. Az idei sze zon ko ro ná ja ként
meg nyer tük a sza bad idô lo va sok Pest me gyei
dön tô jé nek ren de zé si jo gát.

Ok tó ber el sô hét vé gé jén tar tot ták a díj ug ra tó szak ág ál tal ren de zett re gi o ná lis dön tô ket. Az or szág négy pont -
ján, négy kü lön bö zô ka te gó ri á ban mér het ték össze tu dá su kat a hi va ta los li cenc cel ren del ke zô díj ug ra tó lo va -
sok. A ver se nyen csak azok az elô mi nô sí tett lo va sok ve het tek részt, akik fel ke rül tek a meg hí vot tak lis tá já ra.

Ezú ton kö szön jük Haj nal Csil lá nak, Pi lis pol gár mes ter asszo -
nyá nak az ál lan dó tá mo ga tást, va la mint a Hor ze Lo va sá ru ház
és a Fi ref li es bô sé ges tárgy ju tal ma it, to váb bá az Oá zis Ker té -
szet nek és Sol tész Csil lá nak, hogy min dig vi rág ba bo rí ta nak.

Szín vo na las és szí vet me len ge tô na pot zár tunk, és büsz kék le -
he tünk a pi li si gye re kek re is, hi szen ven dég lá tó ként is szé pen
meg áll ták a he lyü ket a ke mény me zôny ben.

Fu tó szá ras ülés szép ség ver seny II. szint: 
Buj do só Csen ge – 4. hely

Kez dô ügyes sé gi ka te gó ria: Buj do só Csen ge – 3. hely
Könnyû ügyes sé gi ka te gó ria stí lus bí rá lat tal: 

Cser nai Li li – 6. hely; Mich nai Re be ka – 7. hely
Könnyû ügyes sé gi hi ba idôs el bí rá lás sal: 

Ko lár Tek la – 2. hely
D1 díj lo vag ló ver seny szám: Zol nyan Do ri na – 3. hely; 

Mich nai Re be ka – 4. hely; Ko lár Tek la – 5. hely
E8 díj lo vag ló ver seny szám: 

Cser nai Li li – Pest me gyei baj nok
A3 díj lo vag ló ver seny szám: Cser nai Li li – Pest me gyei 

baj nok; Zol nyan Do ri na – 2. hely
E4 díj lo vag ló ver seny szám: Cser nai Li li – 6. hely

Gra tu lá lunk a gyôz tes és he lye zett lo va sok nak! Re mél jük, ha -
ma ro san egy újabb ver se nyün kön is mét ta lál koz ha tunk!

A sza bad idôs so ro zat le he tô sé get biz to sít ama tôr lo va sok szá -
má ra ki pró bál ni tu dá su kat, va la mint kitûnô szak mai fó rum nak
is bi zo nyult. Edzôk és ta nít vá nyok sport társ ként üd vö zöl ték
egy mást, és ott foly tat ták a be szél ge té se ket, ahol leg utóbb ab -
ba hagy ták… Ta lán épp a leg utób bi pi li si ver se nyen. 

CSIL LÓ RI TA 2

Csilló Balázs vezetette Csilló Lovasklub csapata az ócsai
Tóth Béla Regionális Bajnokságon vett részt, melyre

Budapest és Pest megye legjobb lovasai kaptak meghívást. 

Az elsô napot óriási sikerrel zártuk, hiszen régiónk csapatbaj-
noka a Csilló Lovas Egyesület lett. Nagyon népes és erôs
mezônyben a hibátlan pályákkal holtverseny alakult ki az elsô
helyen, de a csapat vezetôje és edzôje, Csilló Balázs az
összevetésben is hibátlanul lovagolt, ezzel megszerezte csapa-
tának a bajnoki címet. 

A bajnoki cím megszerzése mellett az egyéni elôdöntôk is
jól sikerültek,
• Csilló Balázs a felnôtt elôdöntôben 1.,
• Koska Szabina az amatôr elôdöntôben 2.,
• Gál Balázs Milán az ifi elôdöntôben 5.,
• Ocztos Zsófia a kezdô lovas elôdöntôben 2., 
• Török Hanna Krisztina szintén a kezdô lovas 

elôdöntôben a 8. helyen végzett.

A vasárnapi döntô után az aranyérmet Csilló Balázs nyakába
akasztották, hiszen folytatva elôzô napi remek teljesítményét,
a döntôben is hibátlan pályát lovagolt Hurrycane Z nevû lová-
val. Második helyen olimpiai lovasunk, Göttler Vilmos végzett
Costarica Ronin Drogida nyergében, megelôzve ifj. Perik Bélát
és Duchét.

A vasárnapi döntô másik óriási teljesítménye Gál Balázs Miláné
és lováé, Csillámé, hiszen az ifjúsági kategória döntôjében is a
nagyon elôkelô, pontszerzô ötödik helyet szerezték meg. Jó-
pár sokkal nagyobb rutinnal rendelkezô lovast és lovat utasí-
tottak maguk mögé ezen a magasságon (120 cm).

Kezdô és amatôr lovasaink is szépen szerepeltek. Ocztos
Zsófia a nyolcadik, Török Hanna Krisztina a kilencedik helyen
végzett a kezdô lovasok mezônyében, Koska Szabina pedig a
tizenkettedik helyen zárt az amatôrök között.

MALA RÉKA 2
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A pilisi Petôfi
Vadásztársaságról

Felhívás
ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAMOK

DIÁKOKNAK
Már ci us el se jé tôl a pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság ka -
pott bi zal mat a föld tu laj do no sok tól, hogy az el kö -
vet ke zô két év ti zed ben va dá sza tot és vad gaz dál ko -
dást foly tas sa nak ôse ik föld je in, így 1942 óta a
foly to nos ság nem sza kadt meg. Kö szö net a föld tu -
laj do no sok jó zan íté lô ké pes sé gé nek! Lát szik, hogy
ve lünk szem ben a bi za lom tö ret len, és hogy jó kap -
cso la tot ápo lunk a te le pü lé sen élôk kel!

gyütt mû kö dé si meg áll apo dást kö töt tünk az ön kor mány zat tal, a He-
gyeki Pin ce sor Egye sü let tel, a pol gár ôr ség gel és a Gu bá nyi Ká roly Ál -

ta lá nos Is ko lá val. Se gít jük egy mást a ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ban.
Az is ko lá sok nak a va dász ház nál és a ter mé szet ben tar tunk tá jé koz ta tó -
kat, hogy ez zel is se gít sünk a ter mé szet sze re te té re va ló ne ve lé sük ben.

Az aláb bi ak ban ed di gi mun kánk ról és ered mé nye ink rôl sze ret nék
egy rö vid összeg zést nyúj ta ni, a tel jes ség igé nye nél kül:

2016 szep tem be ré ben Pi li sen tar tot ták a Ger je-men ti Va dász ta lál -
ko zót. Büsz kén mond hat juk, hogy az ed dig meg tar tott ta lál ko zók kö zül
ez volt a leg szín vo na la sabb, en nek volt a leg na gyobb kö zön sé ge.

A Pe tô fi Va dász tár sa ság ezen a ren dez vé nyen lát ta ven dé gül a föld -
tu laj do no so kat és min da zo kat, akik jelen lé tük kel meg tisz tel tek ben -
nün ket. Kö szö net a Ba rát ság Nyug dí jas Klub és a Pin ce sor Egye sü let
tag ja i nak, va la mint a va dász fe le sé gek nek a se gít sé gért. Nél kü lük szin -
te le he tet len lett vol na az 1200 adag étel ki osz tá sa, a ven dé gek ki -
szol gá lá sa.

2015/2016/2017: rész vé tel a Böl lér fesz ti vá lon.
2017. szep tem ber 16-án, a vá ro si ren dez vé nyen vad gu lyás sal fo -

gad tuk az oda lá to ga tó kat.
2017. szep tem ber 17-én a va dász ház nál tar tot tuk a föld tu laj do no sok

ta lál ko zó ját. Min den év ben ezen a ren dez vé nyen em lé ke zünk meg el -
hunyt va dász tár sa ink ról. A 2015-ben fe la va tott em lék he lyen a szer ve ze -
tek ko szo rút, az el huny tak hoz zá tar to zói a meg em lé ke zés vi rá ga it he lyez -
ték el. Az em lék hellyel a te le pü lés egy új szín folt tal gaz da go dott, hi szen
egy re töb ben jön nek el, és te szik tisz te le tü ket. A leg na gyobb el is me rés -
sel szól nak az ôsök irán ti tisz te let rôl. „Az a nem ze dék, amely nem tart -
ja tisz te let ben tör té nel mét és ôse it, amely nem is me ri múlt ját, an nak
nincs jö vô je.” Saj nos két év alatt két név táb lát is el kel lett he lyez ni az
em lék he lyen: Ker te si Gá bo rét és Szél Zol tá nét. Ôk már az örök va dász -
me zôk rôl fi gye lik to váb bi tény ke dé sün ket. Az esôs idô el len ére több mint
300 fô volt je len a ren dez vé nyen. Ebéd után elô ke rül tek a de mi zso nok,
min den ki szí ve sen kí nál gat ta a jó ne dût. Be szél ge tés sel, nosz tal gi á zás -
sal telt el a dél után min den ki nagy meg elé ge dé sé re.

2017. szep tem ber 27-én, Ceg lé den, a fô té ren ke rült sor a X. Ger je-
men ti Vadász ta lál ko zó ra, ahol ter mé sze te sen mi is je len vol tunk. Reg gel
7 órá tól 17 órá ig tar tott a ren dez vény. A Pe tô fi Va dász tár sa ság egy bog -
rács ra va ló fi nom ság gal vár ta a Pi lis rôl ér ke zô ket, de ven dé gül lát tunk
sok-sok ceg lé di nyug dí jast is, akik tisz te le tü ket tet ték ná lunk. So kan sír va
kö szön ték meg, mi vel raj tunk kí vül sen ki nem ven dé gel te meg ôket. Va d-
é tel lel, Ho lánsz ki-ke nyér rel, Jen ci-fé le hi deg ké szít ménnyel, va la mint
Opavsz ki né Ke re pesz ki Ma ri ka ál tal ké szí tett ka pusz nyi ká val kí nál tuk ôket. 

Ben nünk még él az ôsi szel lem, mi még tud juk, mi vel tar to zunk az
ôsök nek, szü le ink nek és a ve lük egy ko rú ak nak. Saj nos eb ben az em -
ber te len, pénz haj hász vi lág ban ezek a cse le ke de tek már ki ve szô ben
van nak.

Él mé nyek kel gaz da gon és igen jó ér zés sel ér kez tünk ha za, öreg bít -
ve Pi lis és a pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság hír ne vét.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta az Em be ri Erô for -
rá sok Mi nisz té ri u má val együtt mû köd ve, az
51/2007. (III.26.) kor mány ren de let alap ján
2017. ok tó ber 3-ával ki ír ja a Bur sa Hun ga ri ca
Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za -
tot fel sô ok ta tá si hall ga tók, va la mint a fel sô -
ok ta tá si ta nul má nyo kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok
szá má ra. Pá lyáz ha tó idô sza kok: 2017/2018.
tan év má so dik és a 2018/2019 tan év el sô fél -
éve. A Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj rend szer cél ja az esély te rem -
tés ér de ké ben a hát rá nyos hely ze tû, szo ci ál isan
rá szo ru ló fi a ta lok fel sô ok ta tás ban va ló rész vé -
te lé nek tá mo ga tá sa. 

z ”A” tí pu sú ösz tön díj-pá lyá zat ra azok a te le pü lé si ön kor -
mány zat te rü le tén la kó hellyel ren del ke zô, hát rá nyos szo -

ci ál is hely ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók je lent kez het nek, akik
fel sô ok ta tá si in téz mény ben (fel sô ok ta tá si hall ga tói jog vi -
szony ke re té ben) tel jes ide jû (nap pa li mun ka rend) alap fo ko -
za tot és szak kép zett sé get ered mé nye zô alap kép zés ben,
mes ter fo ko za tot és szak kép zett sé get ered mé nye zô mes ter -
kép zés ben, osz tat lan kép zés ben vagy fel sô fo kú, il let ve fel sô -
ok ta tá si szak kép zés ben foly tat ják ta nul má nya i kat. 

A ”B” tí pu sú ösz tön díj pá lyá zat ra azok a te le pü lé si ön kor -
mány zat te rü le tén la kó hellyel ren del ke zô, hát rá nyos szo ci -
ál is hely ze tû fi a ta lok je lent kez het nek, akik a 2017/2018.
ta név ben utol só éves, érett sé gi elôtt ál ló kö zép is ko lá sok
vagy fel sô fo kú dip lo má val nem ren del ke zô, fel sô ok ta tá si
in téz mény be még fel vé telt nem nyert érett sé gi zet tek és a
2018/2019. tan év tôl kez dô dô en fel sô ok ta tá si in téz mény
ke re té ben tel jes ide jû (nap pa li mun ka rend) alap fo ko za tot
és szak kép zett sé get ered mé nye zô alap kép zés ben, osz tat -
lan kép zés ben vagy fel sô ok ta tá si szak kép zés ben kí ván nak
részt ven ni. 

Mind két tí pu sú pá lyá zat be a dás hoz a Bur sa Hun ga ri ca
Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és Együtt mû kö dé si Rend -
sze ré ben (a to váb bi ak ban: EPER-Bur sa rend szer) egy sze ri
pá lyá zói re giszt rá ció szük sé ges, mely nek el éré se:
https://bur sa.emet.hu/paly/paly be lep.aspx. A pá lyá za tot
az EPER-Bur sa rend szer ben ki tölt ve, vég le ge sít ve, on nan
ki nyom tat va, alá ír va a Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal Ha tó -
sá gi Iro dá já nak Szo ci ál is Cso port já nál le het be nyúj ta ni.
A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor mány zat hoz tör -
té nô be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2017. no vem ber 7.
A pá lyá za to kat az ön kor mány zat 2017. de cem ber
7-ig bí rál ja el. 

A rész le tes fel té tel rend szert ma gá ba fog la ló pá lyá -
za ti fel hí vá sok – mind két tí pu sú pá lyá zat ese té ben –
Pi lis vá ros hon lap ján www.pi lis.hu elekt ro ni kus for -
má ban, va la mint a pol gár mes te ri hi va tal hir de tô táb -
lá ján 2017. ok tó ber 3-ától is meg te kint he tôk. 
Az ügy ben szem élye sen Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal Ha tó sá gi
Iro dá já nak Szo ci ál is Cso port já nál ügy fél fog adá si idô ben, vagy
te le fo non 29/696-315 te le fon szá mon le het ér dek lôd ni. 

E
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ász ló ki rály az el sô olyan Ár pád-há zi ural ko dó, aki össze kap -
csol ja a kö zép-eu ró pai né pe ket, hi szen Len gyel or szág ban szü -

le tett, Er dély véd ôszent je, a zág rá bi püs pök ség ala pí tó ja, aki Nyit -
rán halt meg. Szent Lász ló e né pek kö zö sen tisz telt ki rá lya és az itt
élô nem ze tek össze tar tá sá nak, együtt mû kö dé sé nek szim bó lu ma.
Az em lék év al kal mat ad hat, hogy a tér ség ál la mai a tör té nel mi ha -
gyo má nyok ra ala poz va ha té kony együtt mû kö dést ala kít sa nak ki.
Te hát nem csak a nem zet tu dat erô sí té se, a hit gya ra pí tá sa, ha nem
a kör nye zô or szá gok kal fenn ál ló vi szony ja ví tá sa szem pont já ból is
fon tos volt en nek az em lék év nek a meg hir de té se.

A ma gyar nép szí vé ben min dig a leg na gyobb büsz ke ség gel
gon dolt Szent Lász ló ra. A pan nó ni ai jám bor ság ben ne lát ta vi té zi
ar cu la tá nak leg hí vebb meg tes te sí tô jét. Szent Lász ló lett a ve szé -
lye ket le gyô zô szent, a vi té ze ket bá to rí tó pat ró nus. Fér fi as em lé -
ke az ara tás ide jé vel, az érett ka lász kép ze té vel tár sult, mi ért is
ün ne pe jú ni us 27, ami kor a per zse lô nap nyá ri de le lô jén van.

Szent Lász ló 1046 tá ján szü le tett Len gyel or szág ban, ap ja a szá -
mû ze tés ben élô Bé la ma gyar her ceg, any ja Ri zi ka len gyel ki rály -
lány volt. Már 4-5 éves ko rá ban ha za ke rült Ma gyar or szág ra és a
ti szán tú li Bi har vá rá ban ne vel ke dett. Na gyon val lá sos any já tól
kap ta mély hi tét és alá za tát. Ap já tól ki vá ló lo va gi kép zést nyert,

Kár nyácz ki Esz ter
1990. áp ri lis 20-án, Bu da pes ten szü let tem. Nem val lá sos csa lád -
ból szár ma zom, de édes anyám és a test vé rem kö zös sé gé ben
még is meg ta pasz tal hat tam a fel té tel nél kü li sze re tet kö zös sé gét.

Da bas-Gyó non jár tam óvo dá ba, ahol Koc zor Ta más lel kész úr
tar tott hit ta nó rá kat, és ezek tel je sen ma gá val ra gad tak. Ki is je len -
tet tem édes anyám nak, hogy ezen túl hit tan ra fo gok jár ni. Így ke rül -
tem a gyó ni evan gé li kus gyü le ke zet vér ke rin gés be, ahol kon fir má -
lá som után is lel kes tag ma rad tam. Az if jú sá gi órák és tá bo rok csak
még job ban meg erô sí tet ték ben nem az ér zést, itt a he lyem.

Bu da pes ten, a Ra o ul Wal len berg Hu mán Szak kö zép is ko la és
Gim ná zi um ta nu ló ja ként egy re el kö te le zet tebb let tem a ta ní tás és
a gye re kek iránt. Kö zép is ko lás ta nul má nya i mat be fe jez ve pe da -
gó gus-asszisz tens vég zett sé get is sze rez tem.

Te o ló gi ai ta nul má nya i mat 2009-ben kezd tem hit tan ta nár sza -
kon, majd 2010-ben foly tat tam te o ló gus-lel kész sza kon. Itt is mer -
ked tem meg le en dô fér jem mel, Szöl lô si Ist ván Sán dor ral. 

Gya kor la ti éve met Hév íz györ kön Lin dák né Já nos Zsu zsan na
men to rá lá sá ban és a gyü le ke zet sze re tet kö zös sé gé ben töl töt tem.
2016. jú li us 3-án szen telt lel késszé Fa biny Ta más püs pö kúr Da -
bas-Gyó non. A 2016-17-es évet a nyí regy há zi Tú róczy Zol tán
Evan gé li kus Óvo da és An gol Két Ta ní tá si Nyel vû Ál ta lá nos Is ko -
lá ban mint is ko la lel készt töl töt tem. 2017. au gusz tus 14-e óta va -
gyok a pi li si evan gé li kus gyü le ke zet be osz tott lel ké sze.

Szöl lô si Ist ván Sán dor
Oros há zán szü let tem és nôt tem fel. Óvo dá tól a gim ná zi u mig az
evan gé li kus ok ta tá si in téz mény pad ja it kop tat tam. A gyü le ke ze -
tem mel, il let ve a lel ké sze im mel min dig is élô kap cso la tom volt,
de az el hí vás csak a gim ná zi um utol só évé ben érett ben nem el -
hi va tott ság gá. 2009-ben kezd tem meg a te o ló gi ai ta nul má nya i -
mat. A te o ló gia el sô évé ben is mer ked tem meg Kár nyácz ki Esz ter -
rel, aki vel a 2014/15-ös tan évet Ne u en det tel sa u ban töl töt tük
te o ló gi ai ösz tön dí jon. Az ösz tön dí jas évem alatt az in ter kul tu rá lis
te o ló gia, il let ve a gya kor la ti te o ló gia te rü le te in vé gez tem ta nul -
má nyo kat. A ha to dé ves gya kor la to mat Cin ko tán töl töt tem, men -
to rom Ve tô Ist ván lel kész úr volt. Pá rom mal, Esz ter rel 2016 nya -
rán kö töt tünk há zas sá got. 

2016. jú ni us 25-én szen telt lel késszé Gáncs Pé ter püs pök
Oros há zán. A 2016-17-es évet Nyí regy há zán, a Kos suth La jos
Evan gé li kus Gim ná zi um ban is ko la lel kész ként töl töt tem. 2017.
au gusz tus 14-e óta va gyok a pi li si evan gé li kus gyü le ke zet be -
osz tott lel ké sze. 

Fe le sé gem mel, Esz ter rel együtt, egy más mel lett szol gál va ter -
vez zük kö zös jö vôn ket a pi li si evan gé li kus gyü le ke zet ben.

Erôs vár a mi Is te nünk!

KÁR NYÁCZ KI ESZ TER ÉS SZÖL LÔ SI IST VÁN SÁN DOR 2

2017: SZENT LÁSZLÓ-EMLÉKÉV

Új lelkészek az evangélikus gyülekezetben

Ta lán nem min den ki szá má ra is mert, hogy idén
Szent Lász ló-em lék évet tar tunk a „lo vag ki rály”
trón ra lé pé sé nek 940., szent té ava tá sá nak 825. év -
for du ló ja al kal má ból. Ér ték vál ság gal küz dô ko -
runk ban ér de mes meg áll ni és ku tat ni, mi nél több
biz tos pon tot és erô for rást ke res ni.

2017 nya rá tól két új, fi a tal lel kész tel je sít szol gá la tot a Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet ben, akik nek
be mu tat ko zá sát az aláb bi ak ban ol vas hat ják. Nagy sze re tet tel kö szönt jük ôket vá ro sunk ban! szerk.

amit ké sôbb Káz mér len gyel ki rály ud va rá ban mé lyí tett el iga zán.
1061-ben tért vissza is mét, de ha ma ro san vissza kel lett me ne kül -
nie Len gyel or szág ba. 1064-ben báty já val, Gé zá val tért vissza,
hogy a láz adó Sa la mon nal harc ban le szá mol jon.

A püs pö kök bé kí té se után is mét Bi har ban, az or szág ke le ti har -
ma dá ban ural ko dott. A po gány be se nyôk el len si ke re sen har colt,
ka to nái cso dá kat be szél tek hô si es sé gé rôl. Bé két si ke rült ki vív nia
a be se nyôk kel és a ku nok kal szem ben. Ün ne pelt hôs ként fo gad -
ta el 1077-ben a ki rá lyi trónt, foly tat ta Szent Ist ván út ját.

Le gyôz te a po gány ku no kat, meg ke resz tel te és le te le pí tet te
ôket. Se re gei vi té zül har col tak ve le együtt, le gen dák fo nód tak
kö ré (Tor dai ha sa dék, Szent Lász ló pén ze, fü ve, for rás fa kasz tás).
A há bo rús ko dás szá má ra ke se rû te her volt. Az or szág ban is ren -
det te rem tett, szi go rú tör vé nye ket ho zott. Lét re hoz ta a zág rá bi
püs pök sé get, a ka lo csai ér se ket Bács ra köl töz tet te, az er dé lyi
püs pö köt Gyu la fe hér vár ra, a bi ha rit pe dig Nagy vá rad ra. Meg ala -
pí tot ta a Szent Jobb-apát sá got a Szent Jobb ôr zé sé re. Le á nya,
Szent Pi ros ka, Iré né né ven bi zán ci csá szár né lett.

1083-ban Szent Ist ván, Szent Im re és Szent Gel lért szen té ava -
tá sát szor gal maz ta. Szen tül élt, nagy lel kû volt, ke resz tes had já ra -
tot is akart in dí ta ni, azon ban ez nem va ló sul ha tott meg. 1092-ben
Sza bolcs vá ro sá ban zsi na tot tar tott. 1095. jú li us 29-én, Nyit ra mel -
lett halt még. Föl di ma rad vá nya it elôbb a so mogy vá ri mo nos tor -
ban, majd a nagy vá ra di szé kes egy ház ban te met ték el. Sír já nál
cso dák tör tén tek, le gen dák ke ring tek cso dá la tos köz re mû kö dé -
sé rôl csa ták ban. Ügyét ki vizs gál va 1192. jú ni us 27-én III. Ce lesz -
tin pá pa kö ve te Vá ra don szent té avat ta. „Csil la gok kö zött fé nyes -
sé ges csil lag”, szent Lász ló ki rály, kö nyö rögj éret tünk!

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

L
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A KÖSZ hírei

Fejlesztô baba-mama kör a pilisi babákért

TS Gastro Kft. iskolakezdési támogatása

Kedves Pilisiek!

KÖSZ az el múlt két hó nap ban sem tét -
len ke dett. Túl va gyunk újabb két ru ha -

osz tá son, ahol me gint sok csa lád nak tud -
tunk se gí te ni az Önök ado má nya i val. Egy re
töb ben hal la nak ró lunk, azon ban sok tév hit
ke ring ve lünk kap cso lat ban. Né há nyan azt
gon dol ják, hogy a KÖSZ-cso por tot a he lyi
vál lal ko zók tá mo gat ják anya gi lag, ho lott
min den pro jek tün ket a tag ja ink ál tal be a dott
össze gek bôl, il let ve az Önök tár gyi ado má -
nya i ból va ló sí tunk meg. Újabb bú tor és mû -
sza ki cikk fel aján lá so kat jut ta tunk el új ren -
del te té si he lyük re, gyer me kes csa lá dok nak.

A Vá ro si na pon gye re kek ré szé re szer ve zett
kéz mû ves fog lal ko zás sal vett részt a KÖSZ.
Majd’ száz gyer mek ar cá ra si ke rült mo solyt
csal ni a kö zö sen el ké szí tett tár gyak kal, me -
lye ket aján dék ba ma guk kal vi het tek a gyer -
kô cök. Min den gyer me ket, aki el ké szí tett
egy ap ró tár gyat, egy fi nom lán gos ra ven dé -
gül lát tunk a bü fé ben. 

A Csa ba ut cá ban hó na pok óta jár ha tat -
lan volt egy jár da sza kasz, emi att az is ko lá -
ba já ró gyer me kek kény te le nek vol tak az
út tes ten köz le ked ni, mely na gyon bal eset -
vesz élyes. Er rôl a szom szé dok tól ér te sül -
tünk, és a tet tek me ze jé re lép tünk. Össze -
fog tunk és egy-két óra alatt meg tisz tí tot tuk
a be nôtt bok rok tól, a de ré kig érô gaz tól és
egyéb nö vény zet tôl a jár dát, ame lyet így is -
mét bir tok ba ve het nek a gya lo go sok. A tör -
té net ta nul sá ga, hogy össze fo gás sal és né -

pi li sen 2015 óta mû kö dô fej lesz tô ba ba-ma ma kör új kor sza -
ká ba ér ke zett. A két he ten te ked den ként meg tar tott fog lal ko -

zá sok so rán a ba bák nak rend sze res da los-mon dó kás moz go ló dó
fog lal ko zást tart Far kas né Gönc zi Ri ta gyógy pe da gó gus, a szü lôk -
kel Or bán-Hor váth Éva men tál hi gi é nés szak em ber be szél get a fel -
me rü lô kér dé sek rôl: a szü lôk ne héz sé gei, kér dé sek a ne ve lés ben,
il let ve cél az anyu kák men tá lis egész sé gé nek tá mo ga tá sa. Az ép -
pen ak tu á lis kér dé sek kel fog lal ko zunk, pél dá ul a test vé rek kap cso -
la tá val, ahol ta lán a leg fon to sabb, hogy a szü lôk mi nél in kább von -
ják be kez de tek tôl gyer me kü ket a test vér ér ke ze sé be. 

Az ön kén tes kört a pi li si ön kor mány zat anya gi hoz zá já ru lás sal, a
pi li si Re for má tus Egy ház köz ség a hely szín biz to sí tá sá val tá mo gat ja.

A kö vet ke zô al ka lom a tér-idô-rit mus (TIR) hár mas egy sé gé nek
je gyé ben te lik, ami kor gya kor la ti pél dá kon ke resz tül is mer ked nek
meg a szü lôk a fej lesz té si le he tô sé gek kel. A fog lal ko zá son együtt
ké szí te nek ott hon is hasz nál ha tó rit mi zá ló esz kö zö ket. 

A gyer me kek tér ben tör té nô pa ko lá sa, moz gá sa, sa ját tes té nek
fel fe de zé se meg te rem ti a ké sôb bi is ko lai kész sé gek alap ját. Pél dá -
ul az ol va sás hoz vagy a ma te ma ti kai te vé keny sé gek hez a jobb-bal
la te ra li tás a sík ban va ló biz tos tá jé ko zó dás szük sé ges. Emel lett a
rit mu sos mon dó kák ra, da lok ra tör té nô rend sze res moz gás se gí ti a
gyer mek fi gyel mé nek fej lô dé sét, gaz da gít ja szó kin csét és az agyi

fél te kék in teg rá ci ó ját (kap cso ló dá sát). A gyer mek na pi rend jé be
be é pí tett rend sze res kö zös já té kos al kal mak mé lyí tik az anya-gyer -
mek-kap cso la tot, ami kor csak egy más ra fi gyel nek. (To váb bi in for -
má ció és já té köt le tek: www.dyscal cu li a port.gonc zi ri ta.hu). Ja va solt
a rend sze res mon dó ká zás, da lo lás, kö zös pa ko lás, ho mo ko zás,
épí tés, gyur má zás.

A fej lesz tô ba ba-ma ma kör ven dé ge 2017. ok tó ber 24-én 10
órá tól Bo ér Zsu zsa lo go pé dus lesz, aki vel a be széd fej lô dést jár juk
kör be gya kor la ti as öt le tek kel. 

mi erô fe szí tés sel job bá te het jük köz vet len
kör nye ze tün ket.

Az el kö vet ke zô he tek ben sem tét len ke -
dünk: ké szü lünk a TE SZEDD-re, to váb bá
már szer vez zük a II. KÖSZ ka rá csonyt is,
me lyen új ra leg alább 50 gyer mek nek sze -
ret nék még szeb bé va rá zsol ni az ün ne pet.
Szer ve zés alatt áll a kö vet ke zô ru ha osz tás
is, mert kö ze leg a tél, ilyen kor nagy szük -
ség van a me leg ru hák ra, ka bá tok ra. 

A jö vô pro jekt je i rôl Fa ce bo ok-ol da lun kon
és a KÖSZ IN FO-n fo lya ma to san tá jé koz -
tat juk Önö ket. 

Kö szön jük, hogy már kö zel ké tez ren lá to -
gat ják ol da lun kat! Kér jük, vi gyék jó hí rét, és
hasz nál ják to vább ra is, se gít sék Önök is egy -
mást in for má ci ók kal. Ak ci ó ink kal ar ra is pró -
bál juk fel hív ni a fi gyel met, hogy a prob lé mák
meg ol dá sá val nem kell má sok ra vár ni, ha -
nem meg kell néz ni, hogy mi mit te he tünk
az adott hely zet ben, hi szen a meg ol dás sok -
szor kar nyúj tás nyi ra van. Bí zunk ben ne,
hogy a fen ti pél dát so kan kö ve tik majd, és
ezál tal job bá te het jük Pi list.

KÖ ZÖ SEN ÖSSZE FOG VA SZOL GÁ LUNK
(KÖSZ) 2 CI VIL CSO PORT

é hány he te is mét meg szó lalt a csen gô,
el kez dô dött az új tan év az is ko lák ban.

Ilyen kor már min den is ko lás gyer mek csa -
lád já nál meg kez dô dik, sôt ta lán vé get is ért
az is ko la sze rek be szer zé se, a kü lön bö zô fo -
cis vagy her ceg nôs, me se fi gu rás fü ze tek,
tol lak vá lo ga tá sa.

Azon ban saj nos van nak csa lá dok, akik -
nek ko moly gon dot okoz a gyer mek be is ko -
lá zá sa, a tan sze rek meg vá sár lá sa. Ti zen egy

vá ros több mint két száz óvo dá já nak, is ko -
lá já nak köz ét kez te tô cé ge ként fon tos nak
tart juk a rá szo ru ló csa lá dok meg se gí té sét.
Ezért au gusz tus ban be vá sá rol tunk tan sze -
rek bôl, ame lye ket part ner vá ro sa ink min den
ál ta lá nos is ko lá já ban ki osz tot tunk. Min den
is ko lá ban 10 rá szo ru ló di ák ka pott a tan -
szer cso ma gok ból a tan tes tü let dön té se
alap ján. Ez azt je len ti, hogy 10 vá ros,
össze sen 28 is ko lá já nak 280 ta nu ló ja

ré sze sült a TS Gast ro Kft. tan szer cso mag-
ak ci ó já ból.

Az is ko lán kén ti 10 cso ma got 5 al sós
és 5 fel sôs di ák kö zött osz tot ták szét a
tan árok.

Si ke res tan év kez dést és za var ta lan ta-
n évet kí vá nok min den érin tett nek!

Üd vöz let tel:

TA KÁCS ZSOLT ügy ve ze tô 2 TS Gast ro Kft.

A

A
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Rendôrségi hírek – A „finn módszer” 

INDUL A FÛTÉSI SZEZON!

z au gusz tus és a szep tem ber sem telt ese mé nyek nél kül.
A Pi li si Rend ôr ôrs mun ka tár sai ha té ko nyan se gí tet ték és biz -

to sí tot ták a két na pos Nyár egy há zi Fesz ti vált, a 12. Pi lis Vá ros na -
pot, va la mint pi li si, a csév ha rasz ti, a va sa di és a pán di szü re ti fel -
vo nu lást és bált. 

A vá ros ön kor mány za ta szep tem ber 22-én, a Va tyai ut cá ban meg -
ren dez te a „au tó men tes na pot”, mely ben a Pi li si Rend ôr ôrs is részt
vál lalt. A ren dez vény ke re tén be lül az óvó dá sok és is ko lá sok
KRESZ-to tó ban és a ke rék pá ros aka dály pá lyán pró bál hat ták ki tu -
dá su kat, ügyes sé gü ket, va la mint nagy si kert ho zott a rend ôr au tó
be mu ta tá sa is.

A bal ese tek meg elô zé sé re, to váb bá az it tas gép jár mû ve ze tôk ki -
szû ré sé re cél zott köz le ke dés ren dé sze ti el len ôr zés sel, úgy ne ve zett
„finn mód szer rel” el len ôriz tük a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Köz le -
ke dés ren dé sze ti Osz tá lyá val kö zö sen au gusz tus 9-én a Pi lis, Mo -
nor, va la mint Mo no ri er dô te rü le tén köz le ke dô ket. A mód szer lé nye -
ge, hogy egy szer re egy idô ben az út sza ka szon köz le ke dô jár mû vek
mind egyi két meg ál lít juk és el len ôriz zük a gép jár mû ve ze tô ket.
Amennyi ben a gép jár mû ve ze tô jé nél nem me rül fel it tas ság, to vább
ha lad hat, po zi tív ered mény ese tén az érin tet te ket fél re ál lít juk,
akik kel szem ben el já rást kez de mé nye zünk. A ha té kony ak ció so rán
egy it tas jár mû ve ze tô vel és egy egye di azo no sí tó jel lel vissza élés
bûn cse lek mény el kö ve tô jé vel szem ben kez de mé nyez tünk bün te tô
el já rást. A rend ôr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén a kö zel jö vô -
ben rend sze re sen tar tunk ha son ló el len ôr zé se ket. 

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság te rü le tén az el múlt na pok ban a rend ô-
rök több bal eset-meg elô zé si ak ci ót is tar tot tak, el sô sor ban az zal
a cél lal, hogy fel hív ják a bi cik lis ták fi gyel mét a lát ha tó sá gi sza bá -
lyok be tar tá sá ra. A té li idô szak ban a kor lá to zott lá tá si vi szo nyok
mi att a ke rék pá ro sok lát ha tó sá gá nak ki emel ten fon tos sze re pe
van. A rend ôrök fel hív ták a ke rék pá ro sok fi gyel mét a fény vissza ve -
rô mel lény vi se lé sé nek élet men tô sze re pé re, és a bal eset-meg elô -
zé si ta ná csok mel lett ke rék pár ra sze rel he tô lám pát és lát ha tó sá gi
mel lényt is ad tak a két ke ré ken köz le ke dôk nek.

Ta ná csa ink a gya lo gos ként vagy ke rék pá ros ként köz le ke dôk nek:
• Ke rék pá ros ként a köz le ke dé si sza bá lyok ma xi má lis be tar tá sá val,

az elô írá sok nak meg fe le lô en fel sze relt ke rék pár ral (el sô, hát só
vi lá gí tás, kül lôp riz ma, csen gô, el sô és hát só fék, há tul ra egy pi -
ros szí nû, de nem há rom szög ala kú priz ma), jól meg vá lasz tott,

fel tû nô szí nû ru ha vi se lé sé vel, fo ko zott óva tos ság gal és kö rül te -
kin tés sel köz le ked je nek, így a kor lá to zott lá tá si vi szo nyok kö zött
is jól lát ha tó vá vál nak.

• A gya lo go sok nak a jár dán, ahol nincs jár da a le ál ló sá von, az út -
pad kán vagy a ke rék pá rú ton, ha ezek kö zül egyik sincs, vagy
gya lo gos köz le ke dés re al kal mat lan ál la po tú, ak kor az út tes ten
la kott te rü le ten be lül, le he tô leg a me net irány sze rin ti bal ol da lon,
la kott te rü le ten kí vül min dig a bal ol da lon, a jár mû for ga lom mal
szem ben kell köz le ked ni.

Ezú ton is sze ret ném fel hív ni a gép jár mû ve ze tôk fi gyel mét az ôszi-
té li átál lás ra. Az idô já rás ra te kin tet tel ide je a gép jár mû ve ket té li
gu mi kö pennyel el lát ni. Fo ko zot tab ban fi gyel je nek a hal adá si se -
bes ség meg fe le lô meg vá lasz tá sá ra és az eset le ges rossz lá tá si vi -
szo nyok mel let ti köz le ke dés re.

A fû té si sze zon kö ze led té vel is mét ak tu á lis sá vá lik a tû zi fa vá sár lás.
Je lent kez nek a há za ló tû zi fa á ru sok, de a ta pasz ta la tok sze rint je -
len tôs ré szük csa lás sal pró bál ko zik. Kér jük önö ket, hogy az idôs
szom széd ja ik ra, ro ko na ik ra ki emel ten fi gyel je nek. Hív ják fel a fi -
gyel mü ket ar ra, hogy ide gen tôl ne vá sá rol ja nak tû zi fát, még ha az
ol csó nak tû nik is. Amennyi ben, még is így dön te né nek, ak kor hív -
ja nak va la kit ar ra az idô re ma guk mel lé, va la mint je gyez zék fel az
árus ada ta it, a gép ko csi for gal mi rend szá mát.

A ha té kony bûn meg elô zés kö zös ér de künk, ezért ké rem, hogy
Önök is te gye nek meg min dent an nak ér de ké ben, hogy ne vál ja -
nak bûn cse lek mény ál do za tá vá. 
Se gít sünk idôs ál lam pol gá ra ink nak. Fi gyel jünk rá juk! 

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 a „jár ôr mo bilt” a
06-20/771-0411-es mo bil te le fon szá mon, vagy te gye nek be je len -
tést mun ka i dô ben a Pi li si Rend ôr ôr sön a 06-29-498-128-as,
vagy a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá gon a 06-29-410-726-as te le -
fon szá mon, il let ve a 112, 107-es 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 r. fô tör zsôr mes ter
el ér he tô sé ge 06-20-228-1511. Fog adó ó rá ja min den pá ros hét
csü tör tö kön 08.00-12.00 óra kö zött van a rend ôr ôrs épü le té ben.

KE RE PESZ KI FE RENC r. ôr nagy 2 a Pi li si Rend ôr ôrs pa rancs no ka

z el múlt he tek hû vö sebb nap ja in már so -
kan fû te ni kezd tek, ok tó ber 15-tôl pe dig

hi va ta lo san is el in dul a sze zon, vagy is a fû té -
si rend szer egé szen ta va szig gya kor la ti lag fo -
lya ma to san mû kö dik majd. A biz ton sá gos
mû kö dés hez el en ged he tet len né hány fon tos
sza bály be tar tá sa:
• A fû té si sze zon elôtt vagy an nak kez de te -

kor el len ôriz tes sük szak em ber rel a tü ze -
lô-fû tô be ren de zé se in ket!

• Az in gye nes la kos sá gi sor mun ka me ga -
dott idô pont ján en ged jük be a ké mény -
sep rôt – min den ké mény nek ren del kez ni
kell ér vé nyes fe lül vizs gá lat tal!

• Meg hi bá so dás vagy mû kö dé si za var ese -
tén hív junk szak em bert!

• Ügyel jünk a ren del te téssze rû hasz ná lat -
ra, a fo lya ma tos fû tés elôtt néz zük át a
hasz ná la ti út mu ta tót!

• Csak a me ga dott tü ze lô a nya got hasz nál -
juk, ne éges sünk sem mi lyen hul la dé kot
a tü ze lô-fû tô be ren de zés ben!

• A tü ze lô-fû tô be ren de zés és a ké mény aj -
tó köz vet len kör nye ze tét hagy juk sza ba -
don, ne tá rol junk ég he tô anya go kat a kö -
ze lé ben!

• A tü ze lô-fû tô be ren de zés vagy a ké mény
meg hi bá so dá sa ese tén szén-mo no xid
ke rül het a la kás lég te ré be, amely nek jel -
zé sé re egy meg bíz ha tó szén-mo no xid-ér -
zé ke lô el he lye zé se ja va solt.

• A ki sebb ott ho ni tûz ese tek meg fé ke zé sé -
re aján lott egy kis mé re tû por ral ol tó ké -
szü lék el he lye zé se az ott ho nunk ban!

Baj ese tén azon nal hív juk a 112-es se gély -
hí vó szá mot és kér jük a tû zol tók se gít sé gét
107-es hí vó szá mon!

Mi e lôtt szén-mo no xid-ér zé ke lôt vá sá rol na,
te kint se meg a ka taszt ró fa vé de lem hon lap -
ján ta lál ha tó lis tát a meg fe le lô és a nem
meg fe le lô ter mé kek rôl. Az ott ho nunk tûz -
vé del mi biz ton sá gát to vább ja vít hat ja egy
ott ho ni hô- és füs tér zé ke lô, amely idô ben
ké pes je lez ni a tûz ke let ke zé sét.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter
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Labdarúgóink sikeres rajtja
A ki vá ló an si ke rült fel kész ülés
meg hoz ta gyü möl csét a Pi li si Lab -
da rú gó Klub nál. Fo cis tá ink ered -
mé nyek ben gaz dag, jó já ték kal szí -
ne sí tik vá ro sunk sport éle tét.

l sô szá mú fel nôtt csa pa tunk hi he tet len
si ker so ro zat tal kezd te az idei sze zont.

A Pest me gyei csa pa tok le gyô zé sé vel Pi lis
fel ju tott a Ma gyar Ku pa fô táb lá já ra, ahol a
Sár isáp (Za la me gyei I. osz tály) egy üt te sé -
vel ta lál ko zott. A szep tem ber 20-i za lai
meccsen kö zel 100 szur ko ló kí sér te el csa -
pa tun kat a 280 km-es út ra. Se gít sé gük kel
2-0-s hát rány ból si ke rült for dí ta ni, így 3-2-
es gyô zel met arat tunk. A kö vet ke zô for du -
ló ban az NB II-es Za la e ger szeg gel kell
meg mér kôz nie a csa pat nak. A mér kô zés
ok tó ber 25-én, szer dán, 13:30-kor kez dô -
dik. Ha si ke rül ne a bra vú ros gyô ze lem, ak -
kor a leg jobb 32 csa pat kö zé jut nánk.

A ki vá ló fel kész ülés nek kö szön he tô en a baj -
nok ság ban is me ne tel tünk, 6 meccses gyô -
zel mi so ro zat tal so ká ig ve zet tük a ta bel lát. 

Hal gas Ti bor, edzô, FN I.: „Na gyon jól

kezd tük a sze zont, zsi nór ban tíz meccses

gyô zel mi so ro za tot ér tünk el, ami hez ha tal -

mas gra tu lá ció jár a csa pat nak. Az el múlt

meccse ken azon ban lát szott a so ro za tos

ter he lés, a szûk ke ret, így egy-két bot lás

kö vet ke zett. A cél to vább ra is mi nél több

mér kô zés meg nye ré se, a sé rül tek pót lá sa,

hogy idén a le he tô leg jobb ered ményt ér -

hes sük el.”

Ta rta lék csa pa tunk fô fel ada ta, hogy ki szol -
gál ja az el sô csa pa tot, il let ve a te het sé ges
ifis tá ink fel nôtt meccsen ki pró bál has sák
ma gu kat. Így II. szá mú csa pa tunk nak fo -
lya ma to san vál to zó ke re té vel ve gyes ered -
mé nye ket si ke rült ed dig el ér nie. Bár a ta -
bel la vé ge fe lé he lyez ked nek el, egy-két
gyô ze lem mel sta bil kö zép csa pat tá tud ná -
nak vál ni. 

Pa tak fal vi György, edzô, FN II.: „Az ele -

jén jól in dul tunk, csak a gól hi ány zott a já -

té kunk ból, de ez után be iga zo ló dott, hogy

eb ben az osz tály ban na gyon oda kell ma -

gun kat ten ni, ha bent aka runk ma rad ni.

A cél még min dig a benn ma ra dás, a fel nôtt

csa pat já té ko sa ink meccs ben tar tá sa. Eh -

hez ké rem min den ki se gít sé gét, mert a cél -

ja in kat csak együtt tud juk el ér ni!”

Ifi csa pa tunk szin tén ki vá ló an kezd te az idei
sze zont. Az el sô öt baj no ki meccsü ket
meg nyer ték, ez zel to rony ma ga san ve ze tik a
baj nok sá got. Bár a ne héz mér kô zé sek még
csak most kö vet kez nek, ez a re mek rajt bi -
za ko dás ra ad okot. 

Mik lós vá ri Já nos, edzô, U19: „Idén egy

na gyon meg fi a ta lí tott csa pat tal vág tunk

ne ki az U19-es baj nok ság nak, és hat

2002-es, fi a tal U16-os te het ség csat la ko -

zott a ke re tünk höz. Ezt az évet a ta nu lás -

nak és a fej lô dés nek szen tel jük, az ál ta lam

és a ve ze tô ség ál tal ki tû zött cél nak meg fe -

le lô en. A fi a ta lok gyor san ta nul nak, kez dik

fel ven ni a ver senyt a ná luk sok kal idô sebb

já té ko sok kal, és meg ér tik, hogy az adott

posz ton mit is vá rok tô lük. Az el telt öt for -

du ló vi szont fel kel tet te já té ko sa im har ci

szel le mét, mi vel öt meccs bôl öt gyô zel met

ér tünk el, ahol esélyt sem ad tunk el len fe -

le ink nek. Azt gon do lom, ab szo lút al kal mas

a ke ret, hogy idén is harc ban le gyünk a

baj no ki cí mért!”

A szin tén meg fi a ta lo dott ser dü lô csa pa tunk
két nagy ará nyú gyô ze lem mel és két ve re -
ség gel kezd te meg az idei sze zont. A si ke rek
el éré sé ben orosz lán részt vál lalt a csa pat ka -
pi tány, Je nei Ba lázs. Enn él a kor osz tály nál
azon ban nem az ered mény szá mít, sok kal
fon to sabb a já ték, a ta nu lás fo lya ma ta. 

Len gyel Ár pád, edzô, U16: „Na gyon jól

össze állt a csa pat, az idô seb bek hú zó em ber -

ré nôt ték ki ma gu kat, a most fel ke rü lô fi a ta lok

pe dig nagy lel ke se dés sel, alá zat tal áll tak be a

mun ká ba. Na gyon örü lök, hogy ta valy ihoz ké -

pest idén sok kal ki a la kul tabb a já té kunk, és

nem várt ered mé nye ket tu dunk el ér ni.” 

Nôi csa pa tunk nak idén Bur gu lya Ta más
sze mé lyé ben új edzô je lett. A lá nyok idén a
Pest me gyei nôi há rom ne gyed pá lyás baj -
nok ság ban ját sza nak, ahol min den hét vé -
gén meg mé ret tet nek a ké pes sé ge ik.

Bor gu lya Ta más, edzô, nôi csa pat: „A me -

gye leg fi a ta labb csa pa tát vet tem át, akik

nagy lel ke se dés sel áll nak e gyö nyö rû spor t-

ág hoz. Az ered mé nye ken ez még nem lát -

szik, de ha ezek a 12-13 éves lá nyok ki tar tó -

ak lesz nek, ak kor a jö vô ben a me gyei nôi fut -

ball szín folt ja lesz a Pi li si LK nôi csa pa ta.”

Klu bunk idén har ma dik al ka lom mal ren de -
zett után pót lás tor nát az U11-U13 kor osz -
tály szá má ra. Az egész na pos ren dez vény re
ezút tal au gusz tus 26-án ke rült sor, kö zel
két száz gyer me ket meg moz gat va. Ezú ton is
gra tu lá lunk U11-es fi a tal ja ink nak kor osz tá -
lyuk ban el ért III. he lyük höz!

A Bo zsik-kor osz tá lyok nak (U7, U9, U11,
U13) is meg kez dô dött a 2017-18-as sze zon.

Ke re pesz ki Zol tán, után pót lás ve ze tô:
„A jól si ke rült nyá ri tá bo rok és a III. Pi li si

Után pót lás Tor na után szep tem ber ben be -

in dul tak a kor osz tá lyos edzé sek, ahol kö zel

száz (!) 5-12 éves gyer mek kel gya ko rol nak

az edzô ink a hét min den nap ján. A Bo zsik-

fesz ti vá lok és -tor nák is el kez dôd tek: klu -

bunk szep tem ber 30-án U7 és U9 fesz ti -

vált, ok tó ber 8-án pe dig U11 és U13 tor -

nát ren de zett a pi li si sport te le pen.”

Kér jük, kí sér jék fi gye lem mel fo lya ma to san
fris sü lô hon la pun kat a www.pi li silk.hu cí -
men, il let ve kö ves sék ese mé nye in ket, hí re -
in ket Fa ce bo ok-ol da lun kon is! Ta lál ko zunk a
pá lyán! Haj rá Pi lis!!!
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