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KI NEK A DOL GA AZ ÁR KOK 
REND BEN TAR TÁ SA?

Á A te le pü lés kör nye zet vé del mé rôl szó ló
ön kor mány za ti ren de let elô ír ja, hogy az ál -
lam pol gár kö te les gon dos kod ni a tu laj do -
ná ban, hasz ná la tá ban lé vô in gat lan elôt ti
bel ví zel ve ze tô árok, áte resz tisz tí tá sá ról a
csa pa dék víz el ve ze té se ér de ké ben.

A bel víz el fo lyá sa ér de ké ben kér jük a
La kos sá got, hogy az in gat lan elôt ti bel -
ví zel ve ze tô árok és áte re szek tisz tí tá sá ról
fo lya ma to san gon dos kod ja nak, hogy ne
ala kul jon ki bel víz zel fe nye ge tett te rü let a
te le pü lé sen. 

Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy amennyi ben
az in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja nem
tesz ele get kö te le zett sé gé nek, sza bály -
sér tést kö vet el és 50.000 Ft pénz bír ság -
gal sújt ha tó, amely több ször is mé tel he tô.

VÁR HA TÓ-E ÚT KAR BAN TAR TÁS 
A KÜL TE RÜ LE TE KEN?

Á A nagy mennyi sé gû csa pa dék le hul lá sa
al kal má val ko moly köz le ke dé si ne héz ség
ta pasz tal ha tó a kül te rü le ti uta kon, a ho -
mo kos ta laj el len ére sem tud el foly ni, fel -
szí vód ni a csa pa dék. A Ger je-For rás Kft.
el vé gez te a kül te rü le ti utak fel mé ré sét, a
csa pa dék víz-el ve ze tés hosszú évek óta
fenn ál ló prob lé má ja mi att. 

A fel mé rés so rán meg áll apí tást nyert,
hogy az utak egye net len sé gét az in do ko -
lat lanul nagy se bes ség gel köz le ke dô gép -
ko csik hir te len fé ke zé se és a te her for ga -

Fel hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét, 
hogy 2015. de cem ber 09. nap já tól – 2015. de cem ber 18. nap já ig Tü dô szû -
rést tar tunk! A tü dô szû rés he lye: 2721 Pi lis, Dó zsa Gy. u. 2. (Kö zös sé gi Ház).
A vizs gá lat ide je hétköznap: 8.00 órá tól-18.00 órá ig. A tü dô szû rés a fel nôtt la -
kos ság szá má ra aján lott vizs gá lat! A szû rô vizs gá lat 40 év fel et ti la ko sok nak egy al -
ka lom mal to vább ra is in gye nes. 40 éves kor alatt, il let ve mun ka he lyi al kal mas sá gi
vizs gá lat hoz a vizs gá lat dí ja 1.700 Ft, a be fi ze tés a szû rô ál lo má son kap ha tó
csek ken tör té nik. A 14-18. év kö zöt ti gyer me kek szû ré se in gye nes, de be u ta ló
és szü lôi be le gye zô nyi lat ko zat szük sé ges. A tör vény ál tal kö te le zet teknek, il let ve a
18. év nél idô sebb ta nu lók nak, akik nek az ok ta tá si tör vény ezt elô ír ja, a vizs gá lat
ter mé sze te sen in gye nes. Kér jük a vizs gá lat ra hoz za ma gá val sze mé lyi iga zol vá nyát,
TB. kár tyá ját, il let ve ha van az elô zô évi tü dô szû rô iga zo lást.

lom okoz za. Az utak kes ke nyek a ví zel ve -
ze tô ár kok lét re ho zá sá ra, a sza bály ta la nul
épí tett ke rí té sek több he lyen nem is te -
szik ezt le he tô vé, va la mint a por ták elôtt
gá ta kat ala kí tot tak ki az ott la kók, hogy az
esô ne foly jék be. 

A glé de re zés át me ne ti meg ol dást je -
lent het, ha az út szé lé re ki sod ró dó föl det
vissza ko tor nák, és azt tö mö rí te nék, de a
mun ká la to kat több he lyen aka dá lyoz tat -
ják, amely konf lik tust okoz a mun kát vég -
zôk és az ott la kók kö zött.

A pá lyá za ti le he tô sé ge ket fo lya ma to san
fi gyel jük, ön erô bôl nincs le he tô ség a kül -
te rü le ti útp rob lé mák meg ol dás ra.

IGAZ-E, HOGY A PI A CON 
FI ZE TÔS LESZ A PAR KO LÁS?

Á A Pi a con a ki je lölt par ko ló a Böl csô de
irá nyá ban, a Gó lya hír ut ca fe lôl ér he tô el,
amely in gye nes. A Ko dály Zol tán ut cá ban
az ed di gi gép ko csi par ko lá sok he lyén a ke -
rék pá rok nak ala kí tot tunk ki tá ro ló részt,
mert az ott la kók ke rí té sé nek, ka pu já nak
tá masz tot ták a pi ac ra lá to ga tók a ke rék pá -
ro kat, sok kel le met len sé get okoz va ez zel.
A ke rék pár tá ro lók utá ni te rü let osz lo pok kal
el van ke rít ve, a ké sôb bi ek ben dön tünk ar -
ról, hogy ott le gyen-e fi ze tôs par ko ló rész
ki ala kít va. A moz gás sé rül tek to vább ra is a
Pi ac be já ra tá nál par kol hat nak. 

Az au tó val köz le ke dôk nek nem je lent -
het prob lé mát a pi ac ki je lölt par ko ló já ba
haj ta ni, on nan a pi ac be já ra ta gya lo go san
kö zel van. Te hát IN GYE NES a par ko lás! 

Kér jük, hogy a gép jár mû vek kel sza bá -
lyo san, a ki je lölt te rü le ten par kol ja nak!
Kér jük a ke rék pá ro so kat, hogy a Ko dály
Zol tán ut cá ban la kók nyu gal mát és köz -
le ke dé sét ne za var ják az zal, hogy a ka -
puk hoz, ke rí té sek hez lán col ják a ke rék -
pár ju kat, azo kat a ke rék pár tá ro ló hoz
rög zít sék! A Köz te rü let fel ügye lôk a pi ac -
na po kon fel ügye lik a par ko lá si rend be -
tar tá sát.

TER VE ZIK-E A KÖZ VI LÁ GÍ TÁS BÔ VÍ TÉ SÉT?

Á La kos sá gi be je len té sek alap ján, va la -
mint kép vi se lôi in dít vány ra meg vizs gál tat -
tuk a bel te rü le ti köz vi lá gí tást. Az ed di gi
gya kor lat sze rint min den má so dik osz lo -
pon van fel he lyez ve lám pa test, il let ve út -
ke resz te zô dések nél és köz in téz mények nél
– szük ség sze rint.

A vizs gá lat meg áll apí tot ta, hogy a be je -
len té sek kö zött van in do kolt ké rés, me lyet
a Kép vi se lô-tes tü let elé ter jesz tünk és az
ok tó be ri ülé sen tár gyal juk.

MEG TÖR TÉNT-E A GER JE-FOR RÁS KFT.
ÁT VI LÁ GÍ TÁ SA?

Á A Kft. egyes vé le mé nyek sze rin ti ké tes
gaz da sá gi ügye i rôl, vé lel me zett vissza élé -
se i rôl az el múlt év ben szám ta lan ta lál ga -
tás és gya nú sít ga tás (sic!) hang zott el. Az
el múlt he tek ben több meg ke re sést kap -
tam, hogy tör tént-e az ügy ben vizs gá lat? 
A Kép vi se lô-tes tü let a Ger je-For rás Kft.
vizs gá la tá ra 2015. ja nu ár ban ad-hoc bi -
zott sá got ho zott lét re. A Pénz ügyi Bi zott -
ság ak ko ri el nö ke, Né meth Ist ván kép vi -
se lô vál lal ta en nek le bo nyo lí tá sát, amely -
nek ke re té ben el len ôr zé sek tör tén tek,
össze fog la ló je len tést azon ban a Kép vi -
se lô-tes tü let a mai na pig nem ka pott.

Az Ön kor mány zat ál tal meg bí zott Bel sô
El le nôr 2015. má jus ban el vé gez te a
mun ka ter ve sze rin ti vizs gá la tot és az er rôl
ké szült jegy zô köny vet át ad ta Tóth Lász ló
jegy zô nek. Ez zel egy idô ben az ad-hoc bi -
zott ság mû kö dé sét fel kel lett füg gesz te ni,
mert az elô írt sza bá lyok – aka dá lyoz ta tás
cí mén – nem te szik le he tô vé a pár hu za -
mos vizs gá la tot. 

Mi u tán a fel té te le zett vissza élé sek te -
kin te té ben je len leg a Kép vi se lô-tes tü let,
mint a Kft. 100%-os tu laj do no sa nem
ren del ke zik bi zo nyí té kok kal, nem kez de -
mé nyez bün te tô el já rást. A Vál lal ko zá sok
Egye sü le té nek egy cso port ja je len leg is
vizs gál ja, hogy tör tén tek-e vissza élé sek.
Amennyi ben bi zo nyí tást nyer a gya nú, a
tu laj do nos ter mé sze te sen azon na li in téz -
ke dést kez de mé nyez.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

Azt kérdezték a lakosok
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Városnapokról dióhéjban
Pi lis vá ros sá ava tá sá nak 10. év for du ló ját ün ne pel tük 2015. szep tem -
ber 18-20. kö zött, eh hez kap cso ló dó an szep tem ber hó nap so rán a
Kö zös sé gi Ház ban fest mény és fo tó ki ál lí tá so kat is meg te kint het tek
az ér dek lô dôk Aj tai Jó zsef, Ha lusz ka Pé ter és Sza bó Zol tán jó vol tá ból.

prog ram so ro za tot szep tem ber 18-án,
pén te ken 17 óra kor meg tar tott ün nep é-

lyes tes tü le ti ülés nyi tot ta meg. Itt be szé det
mon dott Po gá csás Ti bor ál lam tit kár, Csi kós
Já nos, a 10 év vel ez elôt ti pol gár mes ter és
Si mó Gá bor né vá ro sunk je len le gi pol gár -
mes te re. A meg hí vot tak kö zött ott vol tak az
egy ko ri vá ro sa va tón részt vett ál la mi ve ze -
tôk, a ko ráb bi vá ros ve ze tôk és kép vi se lôk,
je len le gi vá ros ve ze tôk és kép vi se lôk, a fe let -
tes szer vek ve ze tôi, dísz pol gá ra ink, a ci vil
szer ve ze tek ve ze tôi, üz le ti part ne rek kép vi -
se lôi, va la mint a test vér vá ro sunk kép vi se le -
té ben meg je lent ven dé gek. 

A kö szön tôk kö zött szí ne sí tet ték a prog -
ra mot a Pi li si Ze nész Egye sü let és a Ze ne -
is ko la di ák jai, a Vo i ce & Gu i tar (Mi chel ler
Myrtill, Pin tér Ti bor) és a Jazz Trio mû so ra.

Az ud va ron a po hár kö szön tôt kö ve tô en ál ló-
fo ga dás ra és ba rá ti be szél ge tés re in vi tál ták
a ven dé ge ket a ház igaz dák. A La Fi es ta
Party Ser vi ce (Ko vács Lász ló) ál tal ké szí tett
és fe la ján lott éte lek kel és tel jes kö rû fel -
szol gá lás sal im po záns ven dég lá tás ban volt
ré szünk, me lyet ezú ton is kö szö nünk!

Szom ba ton dél elôtt a fo ci pá lyán utánpót -
lás tor ná val kez dô dött a csa lá di nap. A ver -
seny dí ja it a Pest terv aján lot ta fel, a fo cis ta
gyer me kek ebéd jét Du chaj Ká roly ké szí tet te
és aján lot ta fel. Dél utá nig szám ta lan prog -
ram vár ta az ér dek lô dô ket. A fô zô ver se nyen 3
csa pat in dult, akik a kö zön ség örö mé re na -
gyon fi no ma kat fôz tek és so kan él vez het ték
ven dég lá tá su kat. Ôk az MSZP pi li si szer ve ze -
té nek nôi ta go za ta, Pén tek Já nos valamint a
Pe tô fi Va dász tár sa ság vol tak. Mind nyá juk nak
kö szön jük szé pen a fe la ján lást!

Min den mû sort és prog ra mot nagy ér -
dek lô dés fo ga dott, me lyek a kö vet ke zôk
vol tak: ku tya is ko lai be mu ta tó, rend ôr sé gi
KRESZ pá lya és a Kál mán brin ga ügyes -
sé gi ver se nye, MA TASZ fegy ver must ra és
aer soft pá lya, ön vé del mi be mu ta tó, Csil ló
Lo vas Is ko la pó ni lo va gol ta tá sa és a Pi li si
Ga lam bász Egye sü let ga lamb röp te té se. 

A tri bün elôtt sem unat koz ha tott a kö -
zön ség, itt a Szo tyo la Ze ne kar lé pett fel,
majd az ovi sa ink „Vá sá ri for ga tag Já tékor -
szág ban” be mu ta tó ját, a Bu hu rok lo va gi
tor ná ját, és Fe ke te Lász ló erô eme lô pro -
duk ci ó ját lát hat ták.

A
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Rövid hírek

Szom bat es te a Pi ac tér re hív tuk a szó ra -
koz ni vá gyó kat élô ze nés elô adók kal.
Ugyan itt ízek ut cá ja, mes ter sé gek ud va ra is
vár ta a ven dé ge ket, va la mint ka pusz nyí ka
ver sennyel, tár sas tánc és zum ba be mu ta -
tók kal, dí já ta dá sok kal szí ne sí tet tük a prog -
ra mot. Fel lép tek: Black Ma gic, Zo la, Vi vat
Ba chus, Tóth Ve ra és ze ne ka ra, Nem csak
Berry, Black Frogs. A Black Ma gic ze ne kar -
nak kö szön jük a tá mo ga tást!

A tû zi já ték iga zi fény pont ja volt az ün ne -
pi prog ra mok nak, kö szön jük a tá mo ga tást
a TS Gast ro Kft. és Kiss-Pyro Kft.-nek!

Va sár nap a Szlo vák Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat nap ja volt, amely ün nep sé get az
Evan gé li kus Temp lom kert ben em lé ke zés -
sel, ko szo rú zás sal nyi tot tak meg. A Pi ac té -
ren a meg hí vott ven dé ge ket ebéd del vár -
ták, majd a kul tu rá lis nyílt prog ra mon fel -
lép tek a Csil lag sze mû Nép tánc Cso port
tag jai, a mag ló di, pé te ri és pi li si szlo vák
nem ze ti sé gi cso por tok, Ka li na Eni kô, Dócs
Pé ter va la mint a Raj kó ze ne kar.

Vé gül, de nem utol só sor ban a Pi li si Ze -
nész Egye sü let és a Ger je Fú vós Egy let fan -
tasz ti kus kon cert je zár ta a prog ra mot.

Min den ked ves szervezônek, a polgármes-
teri hivatal dolgozóinak, tá mo ga tónk nak, se gí -
tô ink nek kö szön jük, hogy a vá ros na pok meg -
ren de zé sét ado má nya ik kal, fe la ján lá sa ik kal,
mun ká juk kal szí ne seb bé, gaz da gab bá tet ték!

Kö szön jük a Ger je-For rás Kft. ve ze tô i nek,
mun ka tár sa i nak, va la mint a köz mun ká sok -
nak az oda adó mun ká ját, hogy min den hely -
színt idô ben be ren dez tek, esz kö zö ket szál lí -
tot tak és min den ütt ki ta ka rí tot tak, szer ve zet -
ten és ki tar tó an dol goz tak!

SIMÓ GÁBORNÉ 2

Á Az Ok tó ber 23-i ün nep sé gen Pi lis
vá ro sért em lékp la kett ki tün te tést ka -
pott te le pü lé sünk két köz tisz te let ben
ál ló la ko sa. Dr. Ma da rász Ro zá lia – Pi -
lis el sô gyer mek or vo sa ként – a te le pü -
lés la kos sá ga ja vá ra vég zett több év-
ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé gé nek
el is me ré sé ül, Gál Ist ván a te le pü lés ér -
de ké ben vég zett több éves ál do za tos
te vé keny sé gé ért ré sze sült a díj ban.
Mind ket tô jük nek gra tu lá lunk és jó
egész sé get, hosszú bol dog nyug dí jas
éve ket kí vá nunk!

Á A DÉ MÁSZ meg bí zá sá ból a Zöld -
te rü let Ke ze lô Ker té sze ti Kft. a vil la -
mos há ló za tok men tén 2015.10.15-
11.15. kö zöt ti idô szak ban gallya zá si
mun kát vé gez vá ro sunk ban. Kér jük a
la kos ság szí ves tü rel mét és meg ér té -
sét a mun ká la tok alatt oko zott eset le -
ges kel le met len sé gek mi att!

Á Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy te le -
pü lé sün kön há za lók szén-mo no xid
mérô ket aján la nak meg vé tel re. Kér -
jük, fi gyel mez tes sék csa lád tag ja i kat,
szom széd ja i kat – kü lö nö sen az egye -
dül ál ló idô se ket –, hogy a há za lók tól
ne vá sá rol ja nak is me ret len, meg bíz -
ha tat lan ké szü lé ke ket! Az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fô igaz ga tó ság ál -
tal köz zé tett a „Té li ve szé lyek – A
szén-mo no xid (CO) ve szé lyei, aján lott
CO jel zôk” címû cikk, a ka taszt ró fa
vé de lem hon lap ján meg te kint he tô:
www.ka taszt ro fa ve de lem.hu.

Á Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy Pol gár né
Czer jak Ju dit kép vi se lô fog adó ó rá ja a
to váb bi ak ban min den hó nap utol só
hét fô nap ján, 15.30-16.30 óra kö zött
ke rül meg tar tás ra a Kö zös sé gi Ház ban.

Á Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
Sáránné Kerepeszki Katalin képviselô
telefonos elérhetôsége: 06-20/665-
2680.

A me zei ôr szol gá lat el ér he tô sé gei: 
Ho lecz Ró bert: 06-20/221-5975
Ma gyar Zol tán: 06-20/221-6203
Su haj da At ti la: 06-20/771-0422

Köz te rü let fel ügye lô ink el ér he tô sé ge:
Nagy Sán dor: 06-20/771-0398
Nagy Csa ba: 06-20/342-7298

kö zös ség, a tár sa da lom meg be csü lé sé nek je le ként ün nep lik vi lág szer te no vem -
ber 12-én a Szo ci ál is Mun ka Nap ját. Ha zánk ban is, ahol az em be rek kö zel egy -

har ma da küsz kö dik olyan prob lé má val, ami szo ci ál is ke ze lést, gon do zást igé nyel,
ti zen nyolc éve kö szön tik a szak te rü let dol go zó it.

Az In ter na ti o nal Fe de ra ti on of So ci al Wor kers (Szo ci ál is Mun ká sok Nem zet kö zi
Szö vet sé ge) 1997-ben je löl te meg no vem ber 12-ét a szo ci ál is mun ka nap ja ként, amely
min den év ben jó al ka lom mal szol gál ar ra, hogy a szak te rü let fel hív ja a köz vé le mény
fi gyel mét azok ra, akik az ele set te kért dol goz nak.

Ezú ton is tisz te let tel kö szön töm a szo ci ál is szfé ra dol go zó it, mun ká juk hoz sok
tü rel met, ki tar tást és jó egész sé get kí vá nok!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA
A
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Az ENSZ köz gyû lé se 1991-ben nyil vá ní tot ta ok tó ber
1-jét az Idô sek Vi lág nap já vá, az óta a Föld min den
pont ján ezen a dá tu mon kö szön tik a szép ko rú a kat.

meg em lé ke zés cél ja, hogy fi gyel jünk az idô sek prob lé -
má i ra, fel hív juk a fi gyel met az idôs ko rú ak bán tal ma zá sá -

ra. Ez a nap al kal mat te remt ar ra is, hogy kö szö ne tet mond -
junk az idôs em be rek nek min da zért a sok jó ért, amit a tár sa -
da lo mért tesz nek. Szük ség van az idôs em be rek böl cses sé gé -
re, ta pasz ta la tá ra, hogy át ad ják az új nem ze dék szá má ra a tu -
dást, mely nek kö szön he tô en könnyeb ben meg tud ják majd
áll ni a he lyü ket az élet ben. 

Eb bôl az al ka lom ból sze re tet tel és tisz te let tel kö szönt jük a
pi lisi nyug dí ja so kat, idô se ket, szép ko rú a kat! 

A Ba rát ság Nyug dí jas Klub idén is meg szer vez te az idô sek
na pi nyug dí jas klub ta lál ko zó ját, amely re ok tó ber 17-én ke rült
sor. Eb ben az év ben kü lön le ges al ka lom volt, há rom há zas pár
50., egy há zas pár 60. há zas sá gi év for du ló ja al kal má ból kö zö -
sen ün ne pel tek.

A pol gár mes ter idô sek na pi ün ne pi be szé de után kö szön töt -
te a ren dez vé nyen meg je lent év for du lós há zas pá ro kat, majd
azt kö ve tô en még 11 há zas párt ke re sett fel ott ho nuk ban, hogy
ne kik is át ad ja az ez al ka lom ból ké szí tett em lék la po kat, va la -
mint ki fe jez ze örö mét fo ga dal muk meg tar tá sá hoz, to váb bi jó
egész sé get, bol dog együtt élést kí ván va.

SZERK. 2

Az Idôsek Világnapját 
ünnepeltük 

október 1-jén

I. Pilisi Kulcsostábor
Amire büszkék lehetünk

Bár 2009-ben már kez de mé nyez tem az ak ko ri
vá ros ve ze tés nél, majd le bo nyo lí tot tam egy egy -
hó na pos nyá ri nap köz is tá bort, a si ke res ci vil
tá mo ga tás, il let ve a szü lôi fo gad ta tás el len ére a
ké sôb bi évek ben el ôször idô tar ta má ban csök kent,
majd „le épí tés re” ke rült e tar tal mas, csa lá do kat
se gí tô prog ram. 

2012-ben és 2013-ban már csak sa ját sza bad sá gom ter hé re,
ön kor mány za ti pénz ügyi tá mo ga tás nél kül va ló sít hat tam meg
el kép ze lé se i met, szá mos lel kes pi li si vál lal ko zó, ci vil szer ve -
zet se gít sé gé vel.

Idén ked ve zô fo gad ta tás ban és tá mo ga tás ban ré sze sí tet te –
új sze rû gon do la tok kal és fel té te lek kel – mind a Szo ci ál is és
Egész ség ügyi Bi zott ság, mind a Kép vi se lô-tes tü let az úgy-
 ne ve zett „Kul csos tá bor” le bo nyo lí tá sát. 

Elô ze tes is ko lai fel mé rést kö ve tô en olyan csa lá dok gyer -
me kei ve het tek részt e prog ram ban, ahol a szü lôk dol goz -
nak, és a gyer me kek „la kás kulccsal a nya kuk ban, zse bük -
ben” vál to zó, gyak ran bi zony ta lan és elég te len fel ügye let tel,
él mény te le nül, egy han gú an (pl. la kás ba zár va, szá mí tó gép,
té vé elôtt ül ve) töl tik nyá ri sza bad ide jük nagy ré szét.

Egy tá bor szer ve zé sé nek, le bo nyo lí tá sá nak, tar tal má nak
legk ri ti ku sabb és leg hi te le sebb vé le mé nye zôi a min den ko ri

A Pest Me gyei Ér ték tár Bi zott ság meg hí vá sá ra részt
vet tem az Ül lôn meg ren de zett Ér ték tár Kon fe ren-
 ci á val egy be kö tött, Pest Me gyei Ér té kek ván dor ki ál-
 lí tá sá nak meg nyi tó ján.

i li sen 2013-ban dön tött a Kép vi se lô-tes tü let az Ér ték tár
Bi zott ság lét re ho zá sá ról, de saj nos nem volt foly ta tá sa,

pe dig Pi lis ren ge teg he lyi ér ték kel ren del ke zik. 
Fon tos nak tar tom va la mennyi he lyi ér ték kel bí ró – szel -

le mi, em be ri, tár gyi és ter mé sze ti – kin csün ket össze gyûj -
te ni, rend sze rez ni és be mu tat ni. Az ar ra ér de mes ér té ke in -
ket a bi zott ság fel ter jeszt he ti a Pest Me gyei Ér ték tár ba,
ame lyek to váb bi el bí rá lás alap ján a Hun ga ri cu mok kö zé is
be ke rül het nek. 

Az ok tó be ri tes tü le ti ülé sen ke rül nek meg vá lasz tás ra a
he lyi bi zott ság tag jai, me lyet kö ve tô en kér dô í vet köz zé te -
szünk. A gyûj tô mun ká ban a La kos ság köz re mû kö dé sé re is
szá mí tunk, hogy mi nél több he lyi ér té künk ke rül jön fel vé -
tel re. Ké rem, hogy a kér dô ív ki töl té sé vel Önök is se gít sék
a kö zös ér té ke ink fel tá rá sát és meg ôr zé sét!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2

P

A

Idén 23. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Szü re ti
fel vo nu lás és bál vá ro sunk ban, amely re a részt ve vô
gye re kek jú li us el sô he té tôl ké szül tek, pró bál tak Kiss
Fan ni tánc ta nár se gít sé gé vel.

ren dez vény nap ján na gyon iz gul tunk az esô mi att és
re mény ked tünk, hogy ki tisz tul az ég! Fél 11-kor már

lát tuk a ra darké pen, hogy va la mit ja vul az idô, és így ki -
csit kés ve, de meg kezd het tük a fel vo nu lást. 

Az idén el ôször jár tunk a Pi li si Gyer mek ott hon ban. Nagy
öröm volt lát ni, hogy mi lyen sze re tet tel vár tak min ket a
gye re kek és ne ve lô ik. 

E he lyen is sze ret ném meg kö szön ni va la mennyi részt ve -
vô nek, tán cos nak, lo vas ko csis nak, hogy a rossz idô já rás
el len ére is ki tar tot tak és je len lé tük kel szeb bé tet ték a fel -
vo nu lást!

Kö szö nöm a Nyug dí jas Klu bok, a Te le pi ovi sok és óvó -
nô ik rész vé te lét, va la mint a ven dég vá rók fi nom sá ga it és
fris sí tô it!

Na gyon kö szö nöm a Vô fély nek az egész na pos rész vé -
te lét, va la mint a rend ôrök, pol gár ôrök, me zô ôrök, pénz tá -
ros höl gyek, il let ve a SIG NAL ze ne kar mun ká ját, és nem
utol só sor ban a tom bo la fel aján lá so kat! 

Re mé lem, jö vô re új ból ta lál ko zunk és még töb ben vár -
ják majd kí ván csi an a 2016-os szü re ti fel vo nu lást és a nyi -
tó tán cot!

LACZ KÓ NÉ BÁL INT ERI KA 2 Pi li si Nép és Gaz da kör el nö ke

Gazdaköri hírek

A
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Túl az I. Pilisi Utánpótlás Tornán
Klubunk elsô ízben rendezett utánpótlás tornát az U11-es és U13-
as korosztály számára. A nyár utolsó hétvégéjén megrendezett
eseményen olyan nívós klubok fiatal korosztályai is részt vettek,
mint a Fradi, a Vasas és a Cegléd.

szü lôk, akik leg fél tet tebb kin csü ket, a gyer me ke i ket bíz zák a
prog ram fe le lôs re és se gí tô i re. Az aláb bi – anyu kák tól és apu -
kák tól szár ma zó – gon do la tok hû en tük rö zik a szé les pi li si
tár sa dal mi össze fo gás sal lét re ho zott, él mé nyek kel gaz dag
tá bor éle tet:

„Ked ves Ti mi! Kö szön jük ezt a fan tasz ti kus he tet, amit kol -
lé gá id dal meg szer vez te tek gyer me ke ink nek. Na gyon nagy se -
gít ség ez a dol go zó szü lôk nek, és re mé lem, jö vô re is le het a
gye re kek nek ha son ló ér té kes prog ra mo kon részt ven ni. Az sem
len ne baj, ha nem csak két hét len ne, mert a gye re kek nek na -
gyon tet szett a tá bor és sok kal job ban ér zik így ma gu kat, mint
ott hon „egye dül”. 

Üd vöz let tel: Var gá né Ma ri ann”

„Ked ves Tí mea! Még egy szer sze ret nénk meg kö szön ni a le -
he tô sé get, hogy fi unk, And ris is részt ve he tett a Pi li si Kul csos
Tá bor ban. Nagy se gít ség volt ne künk, mi vel mind a ket ten dol -
go zunk, és bár a nagy szü lôk so kat se gí te nek, ôk sem ér nek rá
min dig vi gyáz ni a gye rek re. Há lá sak va gyunk a kez de mé nye -
zé sért, hogy nem csak a hát rá nyos hely ze tû gye re kek re gon -
dol nak, ha nem azok ra is, akik szü lei dol goz nak, ezért nem
ér nek rá egész nyá ron itt hon len ni ve lük. Re mél jük, a jö vô ben
is lesz ilyen kez de mé nye zés. 

Kö szö net tel: Fü re di Bri git ta és Te lek And rás.”

„Ked ves Ti mi né ni! Saj ná lom, hogy nem le he tünk je len
a zá ró bu lin, biz tos va gyok ben ne, hogy is te ni fi nom lesz a

pász tor tar ho nya, ami ké szül ni fog. Sze ret ném meg kö szön ni az
el múlt két hét bol dog sá gát, me lyet a gye re kek nek okoz tak és a
se gít sé get, amit ne künk, szü lôk nek. Ez egy na gyon tar tal mas és
sze re tet ben gaz dag 2 hét volt a gye re kek nek, min den per cét él -
vez ték. Kö szön jük, hogy le he tô sé get kap tunk, és részt ve het tünk
raj ta. Ôszin tén bí zom ben ne, hogy jö vô nyá ron is mét ta lál ko -
zunk, és ab ban is, hogy ta lán egy-két hét tel több idôt is el tölt he -
tünk együtt. Kö szö nünk min dent! 

Pi lis, 2015.07.17. V. Ju li an na, Ad ri, Ti mi”

„Ked ves Gaj dos né Nagy Tí mea és Se gí tôi! Ezú ton sze ret ném
meg kö szön ni a 2015.07.06-07.17-ig meg tar tott „csa lád se gí tô”
nap köz is tá bor alatt nyúj tott mun ká to kat. A gyer kô cöm min -
den nap lel ke sed ve me sél te el az az na pi tör té nést, és min den
kény szer nél kül vár ta a kö vet ke zô na pi foly ta tást. Kö szön he tô
ez az ér tel mes, tar tal mas prog ram szer ve zés nek, és a szü lô ket
jól he lyet te sí tô oda fi gye lé se tek nek. Re mé lem, hogy en nek a tá -
bor nak si ke rül „ha gyo mány ként” meg ma rad nia az el kö vet ke -
zen dô nyá ri szü ne tek re is. Ez fon tos len ne, mert vég re a dol go -
zó szü lôk re is gon dolt a vá ros ve ze tés ál ta la tok. Nem mind egy,
hogy úgy me gyünk min den nap dol goz ni, hogy a gyer me ke in -
ket” jó!he lyen”, és biz ton ság ban tud juk. Kü lön kö szö net vá ro -
sunk ve ze tô sé gé nek, hogy anya gi tá mo ga tá sá val hoz zá já rult a
tá bor szín vo nal prog ram já hoz. 

Pi lis, 2015.07.17. Föld várszky Klá ra, egy dol go zó anyu ka.”

GAJ DOS NÉ NAGY TÍ MEA 2 tá bor ko or di ná tor
Szo ci ál is és Egész ség ügyi Bi zott ság el nö ke

z au gusz tu si tor nán ven dé gül lát tuk
ezen kí vül Abony, Al ber tir sa, Mo nor,

Nagy ká ta, Ti sza kécs ke, és Tö rök szent mik -
lós csa pa ta it. Ezt kö ve tô en szep tem ber ben
vá ro sunk 10 éves ava tó ján ke rült meg ren -
de zés re egy ba rát sá gos gye rek tor na az U9,
U11 és U13-as kor osz tá lyok nak. Itt a Pi li si
fo cis tá kon kí vül az FTC, a Mo nor és az Al -
ber tir sa csa pa tai sze re pel tek. Ezen kí vül a
pi li si gye re kek ter mé sze te sen min den Bo -
zsik fesz ti vá lon (U7 és U9) és Bo zsik tor nán
(U11 és U13) je len van nak és ügyes ked -
nek. Itt az ered mé nyek má sod la go sak, fô
cél a lab da rú gás meg sze ret te té se és a
sport irán ti el hi va tott ság erô sí té se. Az U7,
U9, U11 és U13-as kor osz tá lyok nál csak -
nem 80 iga zolt lab da rú gó pa lán ta rúg ja a
bôrt hét fô tôl szom ba tig az egye sü let sport -
pá lyá ján.

Fel nôtt csa pa ta ink nál ne he zen in dult a
baj nok ság. El sô szá mú csa pa tunk egy más
után há rom szor is hagy ta el vesz ni a há rom
pon tot. Ku ru csai Mi lán azon ban ha mar

össze ráz ta csa pa tát, a kez de ti hi bák ja ví tá -
sát kö ve tô en ve ret le nül tel je sí te nek, a 10.
for du lót a me gye I. osz tály ban igen elô ke lô
4. he lyen zár ták. 

Má so dik szá mú fel nôtt csa pa tunk az el -
sô mér kô zé sét nagy küz del mek árán meg -
nyer te, ez után azon ban hosszú idôt kel lett
vár ni a kö vet ke zô gyô ze le mig. A csa pat
büsz ke ar ra, hogy si ke rült le gyôz ni a két
ri vá list, Új len gyel és Új har tyán egy üt te sét.
Ôk a 10. for du ló ban 12 meg szer zett pont -
tal a kö zép me zôny ben vár ják a hát ra lé vô öt
mér kô zést.

U19-es csa pa tunk a Pest me gyei ki emelt
baj nok ság ban fo lya ma to san szo ros mér kô -
zé se ket ját szott. Mik lós vá ri Já nos edzô elé -
ge dett le het já té ko sai tel je sít mé nyé vel és
ered mé nye i vel. Bí zunk ben ne, hogy mi nél
több gyô zel met sze rez nek a hát ra lé vô mér -
kô zé se ken!

U16-os csa pa tunk egy ve re sé get és há -
rom gyô zel met ho zott, köz tük az Új len gyel
el le ni ran ga dó ról. A kis lét szá mú csa pat a
mér kô zé se ken nagy erô ket moz gó sít min -
den hé ten a gyô ze le mért!

Klu bunk ta valy ala kult nôi csa pa ta idén
el ôször in dult a baj nok ság ban. A lá nyok nak
nincs könnyû dol guk, sok olyan csa pat tal
kell meg küz de ni ük, me lyek na gyobb ta -
pasz ta lat tal ren del kez nek. Hét rôl-hét re
még is egy re jobb for mát mu tat nak, így már
el sô gyô zel mü ket is meg sze rez ték, és a
rég óta együtt ját szó Mo nor ral is si ke rült
dön tet lent ját sza ni uk.

Klu bunk éle té vel kap cso la tos hí re in ket
ol vas hat ják a www.pi li silk.hu ol da lon, va la -
mint a fa ce bo o kon is. Ta lál ko zunk a pá -
lyán! Haj rá Pi lis!

PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

A
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Az idei ôsz is számos programot
tartogatott kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt.

i lis vá ros sá ava tá sá nak 10. év for du ló ja
al kal má ból szep tem ber ben több ki ál lí -

tást tar tot tunk a Kö zös sé gi Ház ban, mely so-
ro za tot szep tem ber 1-jén Aj tai Jó zsef fes tô -

mû vész ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já val kezd -
tünk. Aj tai Jó zsef Ko lozs vá ron szü le tett
1955-ben, ta nul má nya it is itt vé gez te. Ki csi
gyer mek ko rá tól ér de kel te a mû vé szet, kü lö -
nö sen a rajz, a fes té szet, me lye ket au to di -
dak ta mó don fej leszt a mai na pig. 16 éves
ko rá ban már ké szül tek szob rai kô bôl, fá ból,
agyag ból. 25 éve él Ma gyar or szá gon és 15
éve Pi li sen. Az el múlt 10 év ben szin te min -
den ide jét a fes té szet nek szen tel te. Jár tas a
mû vé szet tör té net ben, ké pe i nek té má ja vál -
to za tos, sze ret a múlt ból me rí te ni. Fan tasz -
ti kus rep ro duk ci ó kat is ké szít nagy kül föl di
és ma gyar fes tôk rôl. Szí ve sen dol go zik meg -
ren de lés re, res ta u rá lást is vál lal. 

Ha lusz ka Pé ter fes tô mû vész ki ál lí tá sát
szep tem ber 8-ától lát hat tuk. Ha lusz ka Pé -
ter bi o ló gia és test ne ve lés sza kos ál ta lá nos
is ko lai ta nár. A fes té sze tért már gyer mek -
ko ra óta ra jon gott, mû ve lé sét 1976-ban
au to di dak ta mó don kezd te el, amely ben
nagy se gít sé gé re volt Ba lázs Jó zsef rajz ta -
nár. 1977-tôl a Vas utas Kép zô mû vé sze ti
kör be ke rült Bu da pest re, ahol Kirsch ma yer
Ká roly Mun kácsy dí jas szob rász mû vész, va -
la mint a fes tôk ve ze tô mû vé sze Bottyán Já -
nos mel lett ta nul ha tott. Köz ben be fe jez te a
Ta nár kép zô Fô is ko lát Sze ge den. A pe da gó -
gu si mun ka mel lett foly tat ta a fes té sze tet,
ké pe i vel igye ke zett a va ló sá got meg fe le-
lô en áb rá zol ni. Több ki ál lí tá sa volt már
és szá mos fest mé nye kül föld re is ki ke rült.
A mot tó ja, ami ben hisz és al kot a mai na -
pig is: „Al kos sunk, de csak a mû ked vé ért,

mun kán kat kí sér je az oda adás nyu gal ma

és min dez meg hoz za majd az egész nek a

gyü möl csét!”

Szep tem ber 16-án Pi lis múlt ja és je le ne
cím mel fo tó ki ál lí tást tar tot tunk Sza bó Zol -

tán gyûj te mé nyé bôl. Sza bó Zol tán 1952-
ben szü le tett Ti sza ka nyá ron, 9 éves ko rá -
ban köl töz tek Pi lis re. Már gyer mek ko rá ban
a ter mé szet és a ré gi múlt nagy imá dó ja
volt, így Pi lis sel is ha mar meg is mer ke dett.
Ál ta lá nos is ko lás ko rá ban a ha tárt jár ta, így
fe dez te fel a Do li na szép sé ge it, a va dász -
kas télyt, és a Pi lis kül te rü le tén ál ló el ha -
gyott ta nya vi lá got. Sze re tett meg is mer ked ni
idôs em be rek kel, sze ret te hall gat ni az el be -
szé lé se ket, így is mer ke dett meg Pi lis múlt -

já val. Köz ben gyûj tö get ett ré gi tár gya kat is, a
pat kó szeg tôl a ve tô gé pig már min de ne van.
2005-ben ne ki kez dett a pi li si tör té nel mi
csa lá dok csa lád fá i nak el ké szí té sé nek. Eze -
ken a csa lád fá kon mint egy 2500 név sze re -
pel, 1736-tól 2015-ös be jegy zé sig. A fo tó -
kat 2005-ben kezd te el gyûj tö get ni, je len -
leg mint egy 2500 fény kép van a bir to ká ban
Pi lis rôl, 20 té ma kör ben fel dol goz va. A hely -
tör té ne ti ku ta tást és gyûj tést to vább ra is
foly tat ni kí ván ja, sze ret né, hogy a pi li si em -
be rek meg is mer jék a kör nye ze tü ket, be pil -
lan tást nyer hes se nek a ne ves pi li si csa lá -
dok tör té ne te i be és múlt já ba. 

Mind há rom meg nyi tón a Pi li si Ze ne is ko la
nö ven dé kei sze re pel tek. Kö szön jük Ha che -
le va Lud mil lá nak és Soly mo si Se bes tyén -
nek a mû sort és a se gít sé get, a gyer me -
kek nek a szín vo na las elô adást, va la mint
Ka pás Gyô zô nek a sza va la tot. 

A GYER MEKP ROG RA MOK RÓL
Szep tem ber 4-én Me se dél utánt tar tot tunk,
ahol ma gyar nép me sék kel is mer ked het tek
meg a gye re kek. Szep tem ber 10-én az Ol -
vass Ve lünk! 6. for du ló ja ke rült meg ren de -
zés re, az el sô he lye zett Deb re Má ria 6.
osz tá lyos ta nu ló lett. Az év leg job ban ol va -
só csa pa ta a BDS csa pat lett: Lu kács Bog -
lár ka, Sán dor Sá ra, Bach Do ri na. Gra tu lá -
lunk a gyôz te sek nek! 

Szep tem ber 25-én kéz mû ves fog lal ko zás
ke re tén be lül ôszi asz tal dí sze ket ké szí tet tünk
a gye re kek kel. Szep tem ber 30-án a Ma gyar
Nép me se Nap ját tar tot tuk a „Já té kor szág
óvo da” tor na ter mé ben, ahol a Por té ka Szín -
pad Négy ván dor cí mû elô adá sát néz het ték
meg a gye re kek. Az elô adás elôtt a „Ne kem
tet szett, ol vasd el Te is!” raj zpá lyá zat ered -
mény hir de té se ke re té ben át ad tuk a ju ta -
lom köny ve ket a pá lyá za ton részt ve vô gyer -
me kek nek és óvo dás cso por tok nak.

Idén is csat la koz tunk az Or szá gos Könyv tá ri
Na pok ren dez vény so ro zat hoz. Ok tó ber 6-án

„Tész ta pacs ni” cím mel író-ol va só ta lál ko zót
ren dez tünk, ven dé günk Ba lázs Ág nes író nô
volt. A ta lál ko zót a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tá -
mo gat ta. Ok tó ber 9-én „Ol vas sunk együtt!”
cím mel, egy kel le mes dél utánt töl töt tünk
együtt ked venc me sé ink tár sas ágá ban.

TO VÁB BI TER VE ZETT PROG RAM JA INK:
Is mét in dul az „Ol vass ve lünk!” ve tél ke dô,
amely re ok tó ber 20-ig vár juk 3-4 fôs csa -
pa tok je lent ke zé sét! 
Ok tó ber 30-án az „ôszi kéz mû ves fog lal ko -
zá son” tök lám pást fo gunk ké szí te ni.

Szep tem ber 1-jé vel el kez dô dött a
2015-2016-os ne ve lé si év. A be -
szok ta tá si idô szak ban nagy sze re -
tet tel vár tuk és fo gad tuk az új gyer -
me ke ket és szü le i ket. Eb ben az idô -
szak ban a csa lád új kör nye zet tel,
szo ká sok kal, em be rek kel ta lál ko zik,
ezért hang sú lyo zott sze re pet kap a
szü lôk kel va ló együtt mû kö dés.

zep tem ber hó nap ban az óvo da pe da -
gó gu sok meg tar tot ták a cso port szü lôi

ér te kez le te ket. Óvo dá sa ink az idén is nép -
vi se le ti ru há ba öl töz ve vet tek rész a már
ha gyo mánnyá vált szü re ti fel vo nu lá son.
Ezú ton is sze ret nénk meg kö szön ni a kí -
ná lók szív élyes fo gad ta tá sát a gyer me kek
ne vé ben.

Idén ün ne pel tük Pi lis vá ros sá ava tá sá -
nak 10. év for du ló ját. Ez al ka lom ból az im -
már 3 éve mû kö dô te het ség mû he lyek ben

S
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A KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI Ok tó ber 31-én is mét tár sa soz ha tunk a Tár -

sas já ték klub ban. 
No vem ber 5-én ren dez zük, az „Ol vass ve -
lünk!” ve tél ke dô 1. for du ló ját.
No vem ber 6-án Me se dél utánt tar tunk.
No vem ber 12-én a Ma gyar Nyelv Nap ja al -
kal má ból, Gyur kity Ka ta lin elô adá sát hall -
hat juk a Kö zös sé gi Ház ban. 
No vem ber 14-én Tár sas já ték klub lesz. 
No vem ber 27-én a Kéz mû ves fog lal ko zás
után a „Könyv tá ri es ték” újabb al kal má ra
ke rül sor. 
No vem ber 28-án is mét a já té ké a fô sze rep
a Tár sas já ték klub ban.
De cem ber 3-án, az „Ol vass ve lünk!” ve tél -
ke dô 2. for du ló já ra ke rül sor. 
De cem ber 4-én Me se dél utánt tar tunk.
De cem ber 12-én Tár sas já ték klub lesz.
De cem ber 18-án pe dig „Ka rá cso nyi kéz -
mû ves fog lal ko zás”.

Prog ram ja ink ról bô vebb fel vi lá go sí tást kap -
hat nak a könyv tár ban (Pi lis, Ká vai út 1.),
a konyv tar.pi lis.hu hon la pon, vagy az in téz -
mény Fa ce bo ok ol da lán. 

Min den ér dek lô dôt sze re tet tel vá runk!

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô
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rke zett ve le egy ma dár pók, amit csak a
do bo zán ke resz tül cso dál hat tunk meg,

mert vesz élyes lett vol na hoz zá ér ni. Be mu -
ta tott egy sza kál las agá mát és egy óri ás kí -
gyó „bé bit” is. A boa most 90 cm hosszú,
de fel nôtt ko rá ra el fog ja ér ni a 3 m-es
hosszú sá got is. Ak kor már nem len ne ta ná -
csos emel get ni és si mo gat ni, most azon -
ban min den bá tor kis gyer mek meg te het te
ezt. Az agá mát is min den ki meg si mo gat -
hat ta, és ô a rá jel lem zô hi deg vér rel tûr te a
sok kis kéz ta po ga tá sát.

Az elô adá so kon sok ér de kes sé get tud hat -
tunk meg a kü lön bö zô ál la tok ról. Elô adónk
já té ko san, in te rak tív mó don – a gye re ke ket
is be von va a be szél ge tés be – hív ta fel a
fi gyel met az ál lat vé de lem fon tos sá gá ra. 

Az óvo dá sok is meg lá to gat tak ben nün ket
ezen a na pon, óri á si ér dek lô dés sel és gyer -

Az Ál la tok Vi lág nap ja tisz te le té re hül lô be mu ta tó ke rült meg ren de zés re a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Szé che nyi ut cai te lep he lyén 2015. ok tó ber
2-án. Meg hív tuk Both Zol tán ál lat sza kér tôt, aki kü lön fé le eg zoti kus ál la-
to kat ho zott ma gá val az elô adá sa i ra. 

Dél elôtt a te le pi is ko lá sok és az ovis cso -
por tok vet tek részt a prog ra mon, dél után
pe dig a csa lá dok és a Sza bad ság tér nap kö-
z isei. Azt gon do lom, min den ki, aki el jött, él -
mé nyek kel és új is me re tek kel gaz da go dott.

Na gyon örü lünk, hogy lét re jö he tett ez a
prog ram, sze ret nénk meg kö szön ni Si mó
Gá bor né pol gár mes ter asszony nak, hogy
le he tô vé tet te a meg va ló sí tást, il let ve Hárs -
ku ti Il di kó nak, hogy se gí tett a szer ve zés ben
és a le bo nyo lí tás ban.

JÁ RAI BE AT RIX 2 igaz ga tó he lyet tes

me ki cso dál ko zás sal fi gyel tek a kö rü löt tük
tör té nô dol gok ra. Bát ran, leg jobb tu dá suk
sze rint vá la szol gat tak az el hang zó kér dé sek -
re. Még vi dá mab bá tet te az amúgy is jó han -
gu la tú na pun kat, ami kor egyi kük ar ra a kér -
dés re, hogy: „No, mit gon dol tok, mit eszik
a ma dár pók?”, tel jes meggyô zô dés sel azt
vá la szol ta, hogy: „Tá pot!”.

részt ve vô gye re kek elô ad ták a „Vá sá ri for -
ga tag Já té kor szág ban” cí mû ze nés, tán cos,
éne kes mû so ru kat. Kö szön jük a szü lôk
együtt mû kö dô tá mo ga tá sát!

Szep tem ber 21-én Pi lis is mét csat la ko zott
az Eu ró pai Mo bi li tás Hét el ne ve zé sû ren -
dez vény so ro zat Eu ró pai Au tó men tes Nap
– „Au tó nél kül a vá ros ban!” – el ne ve zé sû
prog ram já hoz. Szí nes prog ra mok tet ték vál -
to za tos sá ezt a na pot: KRESZ-park, asz falt -
rajz ver seny, kéz mû ves fog lal ko zá sok.

Óvo dá sa ink meg hí vást kap tak a Gu bá nyi
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la „Moz dulj!” té ma hét
egy nap já ra. Az is ko lás és óvo dás gye re kek
együtt vet tek részt a kü lön bö zô prog ra mo kon.

Szep tem ber 30-án a Nép me se Nap ja al -
kal má ból a Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár
és Kö zös sé gi Ház szer ve zé sé nek ke re té ben
a Por té ka Szín pad: „A négy ván dor” cí mû

elô adá sát néz het ték meg a gye re kek. Ezen
a na pon ve het ték át azok a cso por tok a
könyv ju tal ma kat és ok le ve le ket, akik részt
vet tek a „Ked venc nép me sém” cí mû rajz -
pá lyá za ton.

Óvo dánk pe da gó gi ai prog ram já ban meg -
ha tá ro zot tak alap ján vé gez zük a kör nye ze ti
ne ve lô mun kát, mely ben a kör nye zet és a
ter mé szet vé de lem hang sú lyos sze re pet
kap. Ezek rôl el sô sor ban a ter mé szet ben
le het is me re te ket sze rez ni, ezért na gyon
sok hely szí ni fog lal ko zást tar tunk. Min den
cso port el lá to ga tott a Ger je-for rás vi dék re
a vi zek élô vi lá gá nak fel fe de zé se cél já ból.
A Csil ló Lo var dá ban pe dig le he tô ség volt lo -
vag lás ra és meg fi gyel het tük a há zi ál la tok
élet mód ját, gon do zá sát, vi sel ke dé sét.

Min den na pi éle tün ket szí ne sí ti a zöld je -
les na pok meg ün nep lé se, me lyek már ha -

gyo mány ként épül tek be óvo dai éle tünk be.
Ok tó ber 4-én az „Ál la tok Nap ja” prog ram -
so ro zat ke re tén be lül el lá to gat tunk a Gu bá -
nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Szé che nyi ut cai
te lep he lyé re, ahol le he tô sé günk volt az
eg zo ti kus ál la tok meg fi gye lé sé re. 

Ok tó ber 5-én kis ál lat ki ál lí tást szer vez -
tünk a szék he lyó vo dá ban. Ezú ton is kö -
szön jük tá mo ga tá sát a Ma lik Ká roly Ál la te -
le del bolt nak, Hor nyák At ti lá né Évá nak,
Záb rác ki né Zsa dá nyi Ág nes nek, Szûcs Mi -
hály nak. Ok tó ber 7-én pe dig ki rán du lást
szer vez tünk a Jász be ré nyi Ál lat kert be.

Re mél jük, hogy vál to za tos prog ram ja ink -
kal si ke rült óvo dá sa ink min den nap ja it szí -
ne seb bé ten ni. 

FA ZE KAS NÉ PÁ LIN KÁS ÉVA 2

óvo da pe da gó gus

É

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu

Állatok Világnapja az iskolában

Kérjük, támogatásával segítse 
a Gubányi Károly Általános Iskola

alapítványainak munkáját!

A Segítünk alapítvány

adószáma: 18676893-1-13

Számlaszáma: 
65100314-10501272

Az Epres alapítvány

adószáma: 18685183-1-13

Számlaszáma: 
11742238-20005045



HÍRNÖK 2015. szeptember-októberEGYHÁZI HÍREK10

ma élôk em lé ke ze té ben akt ívan él
a Ke ve há zi-há zas pár kö zel négy

év ti ze des szol gá la ta, amely idô szak ban a
tár sa dal mi-po li ti kai kör nye zet el len sze -
lé ben ha tal mas dol gok tud tak szü let ni és
meg ma rad ni Pi li sen, ame lye ket e he lyen
nyil ván nem kell be mu tat ni, hisz min d-
a zok, akik ol vas sák e so ro kat, ja va részt
ré sze sei le het tek ezek nek. Tá vo zá suk
elôtt La ci bá csi a Hír nök ha sáb ja in így
bíz tat ta a pi li si e ket: „Azt kér ném, hogy
aki ket ér de kel, köz vet le nül érint a lel -
kész vál tás, azok mi nél na gyobb szám -
ban ve gye nek részt a vá lasz tá son, hisz
20-30 év nyu godt jö vô jét biz to sít hat juk
most egy jó dön tés sel.” Ez ak kor nem
si ke rült, de ez nem a pi li si e ken mú lott,
és nem is a tra gi kus sor sú Bre bovszky-
há zas pá ron. 

Bár ké sett, de meg ér ke zett a gyü le ke -
zet szá má ra min den szem pont ból meg -
nyug ta tó vá lasz, ami kor Krá mer György
és Pán gyánszky Ág nes sze mé lyé ben a
kö zös ség nek olyan lel ké szei let tek, akik
16 év nyi szol gá la tuk ide je alatt, a ko ráb -
bi biz ton sá gos ala pok ra épít ve a gyü le ke -
zet ben, min den el kép zel he tô le he tô sé get
meg ra gad va erô sí tet ték a kö zös sé get. Ezt
a vá ros dísz pol gá ri cím mel és Pi lis vá ro -
sért em lékp la ket tel kö szön te meg ne kik.

Ta valy nyá ron is mét fon tos ál lo más -
hoz ér ke zett a pi li si evan gé li kus kö zös -
ség, hi szen Krá mer Györ gyöt a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Pres bi té ri u ma az Or szá gos Egy há zi Iro -
da ve ze té sé vel bíz ta meg, – az az óta
dok to ri ér te ke zé sét is si ke re sen meg vé -
dô – Pán gyánszky Ág nes pe dig az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men, az
ad di gi a Gya kor la ti Te o ló gi ai Tan szé ken
ka pott óra adói meg bí zá sa mel lett egye -
te mi lel kész is lett.

Utó da ik ként 15 év nyi Nóg rád me gyei
szol gá la tuk után a Blat niczky-há zas párt
hív ta meg a gyü le ke zet, akik idén nyá ron,

Keressük meg ami összeköt…
Rendkívül fontos szerepet tölt be a pilisi evangélikusság a
Magyarországi Evangélikus Egyház életében. Létszámadatai
alapján mind a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye, mind
pedig az Északi Evangélikus Egyházkerület legnagyobb
gyülekezeteként tartják számon. Köszönhetô ez annak az
Istenhez és egyházhoz való ragaszkodásnak, hitnek, bizalom-
nak, valamint a sok-sok áldozatkész munkának, szolgálatnak,
amely majd’ három évszázada jellemzi ezt a közösséget.

A három szita...
Egy férfi izgatottan fut a bölcs Szókratészhez:
– Szókratész, el kell mesélnem neked valamit egy közös barátunkról, aki…
– Várj! – szakítja félbe Szókratész – Megszitáltad-e a három szitán, amit mondani

akarsz?
– A három szitán? – kérdezte csodálkozva a férfi.
– Igen, a három szitán. Az elsô szita az igazság. Utánanéztél-e mindennek, amit

mesélni akarsz, hogy valóban igaz-e?
– Nem, csak úgy hallottam.
– De bizonyára megvizsgáltad a második szitán, a jóságén. Amit mesélni akarsz,

ha már nem hiteles, legalább jó?
– Nem, épp ellenkezôleg…
– Várj! – szakítja félbe újra a bölcs. – Alkalmazzuk a harmadik szitát is, és

mondd: használ-e nekem valamit, ha elmondod azt, ami annyira felizgatott?
– Éppenséggel haszna sem igen van.
– Akkor – mosolyog a bölcs –, ha az, amit mesélni akarsz, se nem igaz, se nem

jó, de még csak nem is hasznos, felejtsd el, és ne terheld vele se magadat,
se engem.

FORRÁS: INTERNET 2

egy év nyi pi li si szol gá la tot kö ve tô en el fo -
gad ták egy Gyôr-Mo son-Sop ron me gyei
te le pü lé sen, Be le den lé vô gyü le ke zet
meg hí vá sát. (A hoz zánk el ju tott in for má ci -
ók azt sej te tik, hogy az utób bi mon dat bô -
vebb ki fej té sét so kan igény lik a te le pü lé -
sen. Er re rész le te sen is sor ke rül het e lap
ha sáb ja in, azon ban je len leg nem va gyunk
még a tisz tán lá tást se gí tô in for má ci ók bir -
to ká ban, így e kér dés ben a Tisz telt Ol va -
sók tü rel mét kell még kér nünk.)

A Blat niczky-há zas pár tá vo zá sát kö ve -
tô en a pi li si gyü le ke zet nek – a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház tör vé nye i -
nek meg fe le lô en – az egy ház ve ze tô i nek
se gít sé gét kel lett kér nie mû kö dé sé nek
meg ôr zé sé hez, hi szen a lel ké szek tá vo -
zá sát meg elô zô en, mind a nem lel ké szi
ve ze tôi funk ci ót el lá tó fel ügye lô és má -
sod fel ügye lôk, mind a Pres bi té ri um leg -
na gyobb ré sze le mon dott tiszt sé gé rôl.

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
el nök sé ge, Dr. Fa biny Ta más püs pök és

Dr. Fáb ri György fel ügye lô szem élye sen
is fel ke res te a gyü le ke ze tet, ami kor Püs -
pök Úr az Egy ház köz ség Köz gyû lé sét tá -
jé koz tat ta dön té sé rôl a lel ké szi szol gá la -
tot il le tô en: 2015. szep tem ber 1-jé tôl
pa ró ku si jog kör rel he lyet tes lel kész ként
bíz ta meg – ad di gi szol gá la ta meg tar tá sa
mel lett – Er dé lyi Csa bát, be osz tott lel -
kész ként pe dig Baj nóc zi Má ri ót he lyez-
 te Pi lis re ko ráb bi szol gá la ti he lyé rôl. Az
egy ház köz sé gi tiszt újí tás le zá rul tá ig, az új
fel ügye lô hi va tal ba lé pé sé ig, a gyü le ke zet
nem lel ké szi ve ze tô jét a Dél-Pest Me gyei
Evan gé li kus Egy ház me gye El nök sé ge ha -
tá ro za tá ban, Bak Pé ter egy ház me gyei
fel ügye lô sze mé lyé ben je löl te meg.

Ugya ne zen al ka lom mal, a Köz gyû lés
kér te egy át fo gó bel sô el le nô ri vizs gá lat
le foly ta tá sát az egy ház kö zség ben az
utób bi öt év re vo nat ko zó lag. Er re Püs -
pök Úr kez de mé nye zé sé re az Or szá gos
Pres bi té ri um meg bí zást is adott, a vizs -
gá lat szep tem ber 24-én el kez dô dött, lap -
zár ta kor azon ban en nek ered mé nye
még nem is mert.

E dön té sek kel át me ne ti leg biz to sít ha tó
a gyü le ke zet mû kö dé se. A cél a je len le -
gi za va ros hely zet tisz tá zá sát kö ve tô en a
tiszt újí tás, ame lyet egy új lel kész vá lasz -
tás kö vet, amint en nek az egy há zi tör vé -
nyek sze rin ti fel té te lei adot tak lesz nek.

A je len le gi hely zet ben el mond ha tó,
hogy a vi ha ros sá fo koz(ód)ott hul lám ve -

A
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ré sek el len ére a Pi li si Evan gé li kus
Gyü le ke zet ha jó ját ta lán si ke rül ki ve -
zet ni ab ból a vál ság ból, amely be a fel -
ka va ro dott in du la tok so dor ták. Az el -
nök ség meg tet te azo kat az el en ged he -
tet len lé pé se ket, ame lyek a gyü le ke -
ze ti élet hely re ál lí tá sá hoz szük sé ge sek.
Ezek ered mé nye ként el mond ha tó,
hogy foly ta tunk, va la mint meg szer vez -
tünk, ill. új ra in dí tot tunk olyan prog ra -
mo kat és le he tô sé ge ket, ame lyek ré -
szei vol tak a gyü le ke zet min den nap ja -
i nak, vi szont a je len le gi hely zet ben tá -
vol ról sem egy ér tel mû a mû kö dé sük.
Ilye nek: a va sár na pi és hét kö zi is ten -
tisz te le tek, a ka zu á lis szol gá la tok, a hi t-
ok ta tás, a kon fir má ci ói ok ta tás, az if jú -
sá gi mun ka, a bib li a ó ra, az ének kar, a
ba ba-ma ma klub. Mû kö dik a Sze re tet -
szol gá lat, a lel ké szi hi va tal ad mi niszt -
rá ci ó ja, a te me tôk kel kap cso la tos te -
vé keny ség, a pénz ügyek ügy in té zé se,
vég zik vál lalt szol gá la ta i kat a gyü le ke -
zet meg ma radt tiszt ség vi se lôi.

A gyü le ke zet részt vesz a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház éle té ben,
mind az egy ház me gyei, mind pe dig
az or szá gos prog ra mo kon kép vi sel tet -
jük ma gun kat. És ter mé sze te sen így
van ez a vá ro si kö zös ség min den
szeg men sé ben, ahol ko ráb ban meg je -
len tünk – így pél dá ul öku me ni kus
egy há zi prog ra mo kon ép púgy, mint a
vá ro si Ön kor mány zat tal vagy a Szlo -
vák Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat tal kö -
zös ren dez vé nye ken. Az if jú sá gi kör
lap zár ta után vesz részt a „72 óra
komp ro misszu mok nél kül” cí mû
nem zet kö zi if jú sá gi ke resz tény prog -
ram ban.

Min dez azért fon tos szá munk ra,
mert meggyô zô dé sünk, hogy egy ke -
resz tény kö zös ség lé té nek el sôd le ges
cél ja Is ten sze re te té nek a meg élé se és
to vább adá sa. Ezt nem le het más ként
ten ni, csak ôszin tén és bi za lom mal.
Ezért fon tos szá munk ra a nyílt és ôsz in-
te be széd, amely a meg élt és to váb b-
a dott sze re tet hul lám hosszán szó lal
meg. Amely nem azt ke re si, ami el vá -
laszt, ha nem an nak örül, ami össze -
köt. Amely nem ki re keszt, ha nem
bi za lom mal be fo gad. Amely ra gasz-
 ko dik az iga zság hoz, de min dezt a
má sik em ber leg ôsz in tébb el fog adá sa
mel lett te szi. Mi más ról is szól hat na
az is te ni sze re tet ben ka pott öröm, ha
nem er rôl?

A PI LI SI EVAN GÉ LI KUS 
EGY HÁZ KÖZ SÉG EL NÖK SÉ GE

Egy kel le mes nyá ri es ti be szél ge tés al kal má val ke rült szó ba, hogy az
Is ten ál tal te rem tett vi lág mi lyen gaz dag, sok szí nû és jó len ne tu da -
to sí ta ni, mi is ré sze sei va gyunk an nak me gó vá sá ban, meg ôr zé sé ben.
Oda kell fi gyel nünk mind egyé ni leg, mind kö zös sé gi leg er re. 

zek után ke rült a sze mem elé a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház te -
rem tés vé del mi prog ram ja, pá lyá za ti le he tô sé ge. Ak kor döb ben tem rá,

hogy mi a gyü le ke zet ben így élünk és fi gye lünk a kör nye ze tünk re, ez után
a pres bi té ri um mal kö zö sen pá lyáz tunk az öko gyü le ke ze ti cím re. 

Fel vál lal tuk pap íron is, amit ed dig tet tünk: min den év ben meg ün ne pel -
tük a te rem tés he tét ter mény há la adó is ten tisz te le ten és hit tan órá kon, egy év ben egy szer
sza bad té ri al kal mat tar tunk és rend sze re sen imád ko zunk a te rem tett vi lá gért. Hi va ta li
ügyek ben dön tô en új ra hasz no sí tott pap ír ral dol go zunk, le he tô leg két ol da las nyom ta -
tás ban, sze re tet ven dég sé ge ken há zi sü te ményt és éte le ket fo gyasz tunk, te át fô zünk,
ener gia ta ka ré kos iz zó ink van nak a temp lom ban és a gyü le ke ze ti te rem ben is!

Idén, a Te rem tés He té nek ün ne pi is ten tisz te le tén – ami öku me ni kus szer ve zés ben és
szol gá lat tal tör tént –, kap tuk meg az „Öko gyü le ke zet” cí met. Is ten tisz te le tün kön bi zony sá -
got tett a te rem tett vi lág ról Uj vá ri Fe renc bap tis ta lel kész és Mor va Ákos re for má tus lel ki -
pász tor. Éne kel tek a ró mai ka to li kus hit ta no sok, igét hir de tett Er dé lyi Csa ba evan gé li kus
lel kész, kö szön tött ben nün ket Si mó Gá bor né pol gár mes ter asszo nyunk és bá to rí tot ta az
egy be gyûl te ket För dôs Ka ta, az öko gyü le ke ze ti moz ga lom egyik tag ja. Vé gül a Klí ma ba rát
Kör fi nom csip ke bo gyó- és hárs fa te á ját kós tol tuk meg és ház igaz da ként, mi re for má tu sok
tar tot tunk sze re tet ven dég sé get, ahol fû szer nö vé nyek kel (zsá lya, roz ma ring, ka kukk fû,
ore gá nó, stb.) íze sí tett fa lat ká kat et tünk. 

Jó volt együtt len ni, öku me ni kus kö zös ség ben to vább for má lód ni Is ten ter vé nek meg -
va ló sí tá sá ban! 

Ezú ton is kö szön jük az Öko gyü le ke ze ti cí met és to vább ra is tu da to san fi gye lünk Is ten
te rem tett vi lá gá ra!

„Lát ta Is ten, hogy min den amit al ko tott, igen jó!” 1Móz 1,31

MOR VÁ NÉ CSER NA ANETT 2

Pi li si Hír nök ha sáb ja in öröm mel élünk a
le he tô ség gel, hogy a ked ves Ol va sók kal

me gosszuk a ka to li kus kö zös sé günk kel kap -
cso la tos hí re in ket, gon do la ta in kat.

Ez al ka lom mal és ezú ton rö vi den tá jé koz -
ta tást sze ret nénk ad ni az Egy ház köz ség fenn -
tar tá sá ban le vô, Ha rang ut cai te me tô Sza -
bály za tá nak ak tu á lis mó do sí tá sá ról, kü lö -
nös te kin tet tel a le járt sír he lyek me gú jí tá sá -
nak le he tô sé ge i rôl, a sír he lyá rak vál to zá sá -
ról és az ügy in té zés le het sé ges mód ja i ról.

Mi vel a sír hely meg vál tá sa 25 év re szól, a
le járt sírt – amennyi ben a hoz zá tar tók a sír -
hely re to vább ra is igényt tar ta nak – új ra
meg kell vál ta ni. Ha a hoz zá tar to zók a sír -
hely rôl le sze ret né nek mon da ni, azt nyi lat -
ko zat ban rög zí te ni kell a Fenn tar tó nál. A le -
járt sír he lyek lis tá ja 2015. no vem ber 1-jé tôl
meg te kint he tô a ka to li kus te me tô be já ra ta -
i nál el he lye zett hir de tô táb lá kon, va la mint a
R. K. Plé bá nia Hi va tal ban, hi va ta li idô ben.
Ek kor van le he tô ség tá jé ko zód ni, és a
Te me tôi Sza bály za tot rész le te sen ta nul má -
nyoz ni. (Hi va ta li idô: szer da 12:00-14:00
és pén te ken 08:30-10:30).

A sír he lyá rak hosszú ide je nem vál toz tak,
ezért el ke rül he tet len né vált azok mó do sí tá -
sa, mely nek idô pont ja 2016. ja nu ár 1. az
Egy ház ta nács I./2015/IX.27./ sz. ha tá ro za -
ta alap ján.

A kö zel jö vô ben meg va ló sí tan dó ter ve ink
kö zött sze re pel egy ur na te me tô meg va ló sí -
tá sa (ur na fal és ur na te me tô). Ez zel kap cso -
la tos elô ze tes kér dé se i ket, ér dek lô dé sü ket
és igé nyük jel zé sét tisz te let tel vár juk!

Te le fo nos el ér he tô ség:
Plé bá nia hi va tal: 29/498-126
Lász ló Gá bor te me tô gond nok: 
30/2684-936, vagy 30/2987-472.

Kosz to lá nyi De zsô ír ta: „A te me tô min den

kö vé re az em ber ku dar ca, s a sors nak gyô -

zel me van ír va!”

Cé lunk és szán dé kunk hogy a te me tô ke gye -
le ti he lye mél tó le gyen sze ret te ink em lé ké -
hez, és en nek me gôr zé sé re és ápo lá sá ra kér -
jük mind annyi uk jó szán dé kú tá mo ga tá sát!

Az Egyháztanács nevében:

VIRÁGH JÓZSEF 2

római katolikus plébános

E

A

Ökogyülekezet lettünk!
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II. Pilisi kézimunka verseny és kiállítás

e ga la kult 2015.09.24-én a KÜL TE RÜ -
LE TI MUN KA CSO PORT. Ön kén tes, TÁR -

SA DAL MI MUN KÁ BAN vé gez zük fel ada ta in -
kat, min den anya gi se gít ség nél kül. 

Az újon nan meg vá lasz tott Kép vi se lô-tes -
tü let (Vál lal ko zói) meg szün tet te a Kül te rü le ti
Ré szön kor mány za tot, he lyet te Kül te rü le ti és
Köz biz ton sá gi Bi zott sá got ala kí tott, majd ezt
a fel ada tot pár hó nap múl va a Vá ros fej lesz -
té si Bi zott ság ra bíz ta, ezért egy évig nem volt
ér dek kép vi se le tünk. 

Mi ezek ben az idôk ben is tar tot tuk a kül te -
rü le ti la ko sok kal a kap cso la tot és fo lya ma to -
san tá jé koz tat tuk a kép vi se lô – tes tü le ti ülé -
se ken tör tén tek rôl. Több ezer em ber ma radt
sa já tos hely zet ben (a kül te rü le te ket il le tô en)
így be ad vány ban tá jé koz tat tuk Pi lis Ön kor -
mány za tát.

Ci vil Mun ka cso por tunk me ga la ku lá sát elô -
se gí tet ték, bi zo nyos mun ka fo lya ma to kat
egyez tet tünk az együtt mû kö dés ér de ké ben.

Fel vál lalt fel ada ta in kat ko mo lyan vesszük
és a Szak bi zott sá gok, majd a Kép vi se lô-tes tü -

Kre a tív Hobby, Já ték szi get szer ve zé sé -
ben a ta va lyi nagy si ker re va ló te kin tet tel

idén is meg hir det tük és meg ren dez tük ké zi mun -
ka ver se nyün ket. 

A ver seny ki írás ban is mé tel ten hat ka te gó -
ri át je löl tünk meg, me lyek re ka te gó ri án ként 4 db
pá lya mun kát ad hat tak le a ne ve zôk. Nagy örö -
münk re szép szám mal ér kez tek be a szebb nél
szebb mun kák, így a 65 egyé ni va la mint a 2 cso -
por tos pá lyá zó kö zel 300 db mun kát adott le!

Az ün nep élyes meg nyi tó ra 2015. szep tem ber
26-án ke rült sor Be lez nay-Nyáry kas tély dísz ter -
mé ben, eb ben a cso da szép épü let ben te kint het -
ték meg a ki ál lí tást az ér dek lô dôk.

A meg nyi tón – ame lyen a rossz idô el len ére is
na gyon so kan részt vet tek – el sô ként a Pi li si
Gyer mek ott hon igaz ga tó ja, Kröpfl Mi hály né kö -
szön töt te az egy be gyûl te ket, majd pol gár mes ter
asszo nyunk, Si mó Gá bor né be szélt a ké zi mun ka
szép sé ge i rôl, po zi tív ha tá sa i ról az em be rek éle té -
ben. Ez után a nyer te sek aján dé ka it szpon zo rá ló
Mez Craft Kft. kép vi se le té ben He ge dûs Ká roly
mar ke ting ve ze tô úr mu tat ta be a ki vá ló mi nô-
sé gû fon ala kat gyár tó cé get.

A pá lya mun kák el bí rá lá sá ra – amely egy re
ne he zebb fel adat, hi szen a leg szeb bek bôl a leg -
szeb bet kell ki vá lasz ta nunk – az elô zô na pon ke -
rült sor. A zsû ri tag jai Kröpfl Mi hály né igaz ga tó nô,
Máry Ta más, a Mez Craft Kft. kép vi se lô je és jó -
ma gam, Jan ko vics né Wé ber Il di kó, mint a ver -
seny szer ve zô je vol tak. A kö szön té sek után kö -
vet ke zett az ered mény hir de tés, me lyet már min -
den ki nagy iz ga lom mal várt. He lye zett jei a kö vet -
ke zôk vol tak:

I. ka te gó ria: kö tés-hor go lás fel sô ru há zat: 
1. hely: Pór Ági 
2. hely: Osz tós Ká roly né 
3. hely: Szíj jár tó-Vi zo vinc ki Tí mea
II. ka te gó ria: lak be ren de zés kö tés hor go lás:
1. hely: Ka ráth Jó zsef 
2. hely: Czi gel ma jer Gi zel la 
3. hely: La sán Já nos né An na
III. ka te gó ria: ki e gé szí tôk kö tés hor go lás:
1. hely: Dal los Eme se 
2. hely: Sá rán né Ka ti 
3. hely: Ko vács Mó ni
IV. ka te gó ria: hím zés tech ni kák fel nôt tek nek:
1. hely: Pusz ta i né Ju li ka 
2. hely: Hor nyik Eri ka 
3. hely: Fi csur né Ma ri ka
V. ka te gó ria: ké zi mun ka gyer mek ka te gó ria:
1. hely: Sán dor Nó ri és Sán dor Sá ri 
2. hely: Ju hász Di á na 
3. hely: Hu szágh Bar ba ra 
VI. ka te gó ria: de co u pa ge tech ni ka:
1. hely: Le hocz ki-Lé nárt Va len ti na 
2. hely: No vák Ve ro ni ka
Cso por tos Díj: Gu bá nyi Ká roly Ált. Isk. Szakkör,
Ceg léd ber ce li Al ko tó kör
Kü lön díj jak: Schusz ter Krisz ti na, La sán Ju dit,
Du dás Bi an ka, Deb re Má ria, Pász tor Imo la 
Mez Craft Kft. kü lön díj: Sze ip Ti bor Gá bor né

Ezú ton gra tu lá lok min den részt ve vô nek és nyer -
tes nek! Kí vá nok to váb bi öröm te li mun kát, va la -
mint re mé lem, hogy jö vô re új ra ta lál ko zunk és
ha gyo mánnyá vá lik a mi kis ren dez vé nyünk.

JAN KO VICS NÉ WÉ BER IL DI KÓ 2

let sza va za tán mú lik, hogy po zi tív dön tés szü -
le tik-e az ál ta lunk kért, il let ve ja va solt té má -
ban. Ezért ígér ni nem tu dunk, de min dent
meg te szünk an nak ér de ké ben, hogy az Ön -
kor mány zat is ko mo lyan ve gye szán dé ka in kat.

To vább ra is vár juk a sok se gít sé gü ket, öt le te -
i ket, biz ta tá su kat, hogy a kö zös mun kánk ered -
mé nyes és gyü möl csö zô le gyen, hisz ez min d-
annyi unk ér de ke, az „ÉL HETÔBB PI LI SÉRT”.

Fel ada tunk: Pi lis te le pü lés el kü lö nült te rü le -
té re te kin tet tel, a kül te rü le ti la ko sok sa já tos,
he lyi ér de ke i nek de mok ra ti kus kép vi se le te.

TER VE ZETT JA VAS LA TA INK:

1. Most zaj lik a vá ros ren de zés, sze ret nénk a
rész le ges „bel te rü let be vo nás” le he tô sé -
gét meg va ló sít tat ni – a jo gi és anya gi hely -
zet fi gye lem be vé te lé vel – több éve szor -
gal maz zuk en nek a pro jekt nek lét re jöt tét.

2. Kör nye zet vé de lem: Na gyon sok a ten ni va ló!
3. UTAK: „Örö kös prob lé ma”, vég le ges meg -

ol dá so kat sze ret nénk.

4. Pá lyá za tok fi gye lé se: le he tô sé gek ki ak ná -
zá sa

Ezek ben vár juk a kül te rü le ti la kos ság ja vas -
la ta it, ész re vé te le it, se gít sé gü ket az ered mé -
nyes mun ka re mé nyé ben!

Kül te rü le ti Mun ka cso port tag jai és el ér -
he tô sé gei:
Bar ta Jó zsef né össze kö tô, Pi lis, Ha le szi II.
dû lô 5767. Tel.: 06-20-665-2675
Csa lán Ist ván né tag, Pi lis, Kre kács dû lô
6380/2. Tel.: 06-29-496-92
Mar sovsz ki Ist ván tag, Pi lis, Köl csey u. 91.
Tel.: 06-70-626-2248
Re igl né Ko ma no vics Re ná ta tag, Pi lis, Ho -
mo ki II. dû lô 6745. Tel.: 06-70-363-3416 
E-ma il: ko ma no vics@fre e ma il.hu
Pa u nász Ist ván né tag, Pi lis, Ha le szi I. dû lô
5645. Tel.: 06-20-665-2675
E-ma il: pa.il di49@gma il.com

Pi lis, 2015. ok tó ber 01.

Ma ra dunk tisz te let tel: 
KÜL TE RÜ LE TI MUN KA CSO PORT TAG JAI 2

A KÜL TE RÜ LE TI MUN KA CSO PORT ké ré sé re a

cikk vál toz ta tás és ja ví tás nél kül ke rült meg -

je le ní tés re. Szerk.

M

A

KÜLTERÜLETI HÍREK
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PEST MEGYEI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG
Monori Rendôrkapitányság

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

Autómentes nap – Európai Mobilitási Hét

A SÉR TETT VISSZA KAP TA 
EL LO POTT KÉT KE RE KÛ JÉT 
n Lo pás vét ség és lo pás vét ség kí sér let el -
kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att
in dí tott el já rást a Mo no ri Rend ôr ka pi tány -
ság Pi li si Rend ôr ôr se L. Gé za 37 éves pi li si
la kos el len. A ren del ke zés re ál ló ada tok
sze rint a fér fi szep tem ber 2-án a dél utá ni
órák ban egy pi li si hi va tal elôtt le zárt ál la -
pot ban ha gyott ke rék párt pró bált meg el tu -
laj do ní ta ni. A fér fit cse lek mé nye el kö ve té se
köz ben meg za var ták, azon ban né hány
perc cel ké sôbb el tu laj do ní tott egy má sik
ke rék párt a he lyi óvo da be ke rí tett ud va rá -
ról. A nyo mo zók a gya nú sí tott sze mély azo -
nos sá gá nak meg áll apí tá sa cél já ból adat -
gyûj tést vé gez tek, mely nek ered mé nye ként
L. Gé zát szep tem ber 8-án pi li si la ká sán
el fog ták és a rend ôr ség re elô ál lí tot ták.
A gya nú sí tott ki hall ga tá sa so rán a bûn cse -
lek mé nyek el kö ve té sét el is mer te. A fér fi la -
ká sán meg tar tott ház ku ta tás al kal má val a
rend ôrök meg ta lál ták és le fog lal ták a lo pott
bi cik lit, me lyet a tu laj do no sa vissza is kap -
ha tott. 

SE GÍ TET TEK A PI LI SI REND ÔRÖK
n A pi li si rend ôrök jú li us 14-én ál lam pol gá -
ri be je len tés alap ján je len tek meg a te le pü -
lés egyik csa lá di há zá nál. A hely szí nen a
szom szé dok el mond ták a jár ôrök nek, hogy
a ház ban la kó 54 éves asszonyt már két
nap ja nem lát ták, a te le fon ján nem el ér he -
tô, az in gat lan ba nem tud nak be jut ni. Mi vel
a be szer zett ada tok alap ján fel té te lez he tô
volt, hogy az asszony nak ba ja esett, ezért a

ik kal hoz zá já rul tak, hogy a prog ram si -
ke res le gyen! 

Tá mo ga tók: Csi kós Bolt, Cseh né

Mé szá ros An na 100 Ft-os Üz let, Kál -

mán Brin ga, Kre a tív Hobby Já ték szi -

get, Csi kós Köny ves bolt, Da rá zsi Lász -

ló né Pap ír-Író szer Üz let, CBA/Pla tán

Szín ker Kft, Len gyel Ist ván né, Kak tusz

Bár, Kis Cu ki, Mé szá ros né Cset ne ki

Eri ka, Ko vács Gá bor, Pi li si Sü tô Kft.,

Di on Pék ség, Rá kóc zi úti Ital disz kont,

Jen ci ABC.
SZER VE ZÔK 2

szep tem ber 21-én meg ren de zett kam -
pány hoz Pi lis vá ros is mét csat la ko zott!

A prog ram ke re te in be lül a – ren dez vény
hely szí né ül szol gá ló – Va tyai úti Sport park -
ban a je len lé vô gye re kek kü lön bö zô ve tél -
ke dô kön, já té ko kon ve het tek részt. Az óvo -
dá sok asz falt rajz ver se nyen, az is ko lá sok
rol le res ügyes sé gi ver se nyen is meg mé ret -
tet ték ma gu kat, majd a ha gyo má nyok sze -
rint, de új, hosszabb út vo na lon kör be te ker -
tük Pi list.

Kö szön jük a tá mo ga tást mind azon cé gek -
nek, ma gán sze mé lyek nek, akik ado má nya -

jár ôrök át mász tak a ke rí té sen, majd az ab -
lak pár ká nyon ta lált kulccsal be ju tot tak az
in gat lan ba, ahol az asszonyt rend kí vül
rossz egész sé gi ál la pot ban ta lál ták. A se -
gít ség re szo ru ló nô höz a rend ôrök azon nal
men tôt hív tak, akik az asszonyt kór ház ba
szál lí tot ták.

AU TÓ MEN TES NAP
n Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta szep tem ber
21-én meg ren dez te az Au tó men tes Na pot,
mely ben a Pi lis Rend ôr ôrs mun ka tár sai is
köz re mû köd tek. A ren dez vény ke re tén be -
lül az óvó dá sok és is ko lá sok KRESZ To tó
ki töl té sé vel és ke rék pá ros aka dály pá lyán
pró bál hat ták ki tu dá su kat, il let ve ügyes sé -
gü ket. A ki csik nagy öröm mel vet ték a szol -
gá la ti gép ko csi be mu ta tá sát.

BAL ESET-MEG ELÔ ZÉS
n 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 vál to zás ra te kin tet tel idô sze rû a
gép jár mû vek át vizs gá lá sa és szük ség ese -
tén a té li gu mik be szer zé se. Fo ko zot tab ban
fi gyel je nek a hal adá si se bes ség 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

RENDÔRSÉGI HÍREK
A 2015. év augusztus, szeptember hónapja sem telt el események
nélkül. A Pilis Rendôrôrs munkatársai hatékonyan segítették és
biztosították a három napos Nyáregyházi Fesztivált, a 10 éves
Pilis Városnapokat, valamint Pilis városában, Csévharaszt, Vasad
és Pánd községekben megrendezett szüreti felvonulást és bált.
Emellett a hétköznapok is bôven adtak feladatot.

BÛN MEG ELÔ ZÉS
n 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. Ilyen kor
meg je len nek a tü ze lô vel há za ló áru sok,
akik több eset ben csa lást kí sé rel nek meg
az zal, hogy ke ve sebb fát pa kol nak le a ve -
vô ud va rán, mint amennyi ért pénzt kap tak
a sér tet tôl. Kér jük Önö ket, hogy az idôs
szom széd ja ik ra, ro ko na ik ra ki emel ten fi -
gyel je nek! Be szél jék meg ve lük, hogy há -
za ló tól ne vá sá rol ja nak tû zi fát, még ha az
ol csó nak tû nik is. Amennyi ben még is e
mel lett dön te 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 áru sok ada ta it, a gép ko csi
for gal mi rend szá mát, il let ve fi ze tés elôtt
sa ját mér leg hasz ná la tá val gyô zôd je nek
meg a meg vá sá rol ni szán dé ko zott fa meny-
ny isé gérôl!

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

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr ôr nagy 
Pi lis Ren dô rôrs Pa rancs no ka
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Gu bá nyi Mi hály (1835-1889) még Ku bá -
nyi né ven lett anya köny vez ve, fe le sé ge
Ung vá ri Ró za volt. Az el sô 3 fi uk – Jó zsef
(1864-1938), La jos (1865) és Ká roly (1867-
1935) – mind más hol szü let tek a va sú té pí -
tés mi att. Ké sôbb Ceg lé den te le ped nek le,
itt szü le tett Ró za, Iza bel la, Nán dor és Mar -
git ne vû gyer me kük.

Gu bá nyi Mi hály a bir to kán el sô ként ho -
no sí tot ta meg a riz ling szô lôt, bo rai or szá -
gos el is me rés ben ré sze sül tek. 1877-ben a
had gya kor lat ra ér ke zô Fe renc Jó zsef csá -
szár kí sé re té vel együtt Gu bá nyi ék há zá ban
szállt meg. A lá to ga tás em lé ké re már vány -
táb lát ál lít ta tott, ami ma a Ceg lé di Kos suth
Mú ze um ban lát ha tó.

Pi li sen 1882-ben vá sá rolt meg 797 kat.
hold föl det a „sár ga” Be lez nay kas téllyal
együtt, az or szá gút mel let ti mal mot, va la -
mint a Do li nai-völ gyet a raj ta ál ló va dász -
kas téllyal. Ha lá la után a bir to kot fe le sé ge
örö köl te, aki el sô szü lött fi á nak, Jó zsef nek
ad ta át a bir tok irá nyí tá sát, aki any ja ha lá la
után 1914-ben me gö rö köl te azt. 

Jó zsef 1931-tôl be teg sé ge mi att bér lôk -
nek ad ta ki a bir to kot. 1931-36-ig Si bert Sa -

A Gubányi család története
A fel vi dé ki szár ma zá sú Gu bá nyi ak a 19. szá zad el sô fe lé ig még a Ku bá nyi
ne vet hasz nál ták. Ku bá nyi Mi hály (1787-1857) az el sze gé nye dô fél ben
lé vô köz ne mes a meg lé vô pén zét fi ai ta nít ta tá sá ra for dí tot ta. Fi ai Fe renc
(1828-1889), Mi hály (1835-1889) és An tal (1845-1919) sza kí tot tak a
csa lá di ha gyo mánnyal és a va sú té pí tés be kezd tek.

mu, 1936-38-ig La zo vics Sán dor hasz nál ta,
mû vel te azt.

Gu bá nyi Jó zsef ha lá la után egyet len
utód ja, Gu bá nyi Mag dol na vet te át irá nyí -
tást. A csa lád az 1906-os Pest-Pi lis-Solt-Kis -
kun vár me gye iga zolt ne me si csa lád jai kö -
zé tar to zott. Mag dol na fér je Grú ber Já nos
volt. Gu bá nyi Mag dol na ha lá lát a 2. vi lág -
há bo rú ban Pi lis rôl ki vo nu ló né me tek ál tal
te le pí tett ak na rob ba nás okoz ta 1944. ok tó -
ber 11-én.

Gu bá nyi Ká roly mér nök, Ázsia és Auszt rá -
lia uta zó ja. 

1867-ben szü le tett Jobb ágyi ban. A Bu da -
pes ti Mû egye te men 1890-ben szer zett mér -
nö ki dip lo mát. 1892-1897 kö zött a Víz épí tô
és Ta laj ja ví tó Hi va tal nál dol go zott. Részt
vett a Ba ko nyi Cu ha-völ gyé ben ve ze tett
va sút vo nal épí té sé ben. Lóczy La jos vi lág já ró
föld rajz uta zó ha tá sá ra 1897-ben Man dzsú ri -
á ba uta zott és be kap cso ló dott az ot ta ni
va sú té pí té si mun ká la tok ba. 1898-ban orosz,
kí nai, ko re ai mun ká sok ból össze ve rô dött
csa pa tok te vé keny sé gét irá nyí tot ta. Gu bá -
nyi öt évet töl tött Man dzsú ri á ban, ép ség ben

át vé szel te az 1900-ban ki tört bo xer lá za dást,
de az orosz-kí nai há bo rú ban el tûnt va gyo -
na ha za jö ve tel re kény sze rí tet te. Itt hon nem
bír ta so ká ig, is mét út ra kelt és 1906-ban
Auszt rá li á ba uta zott. Új-Dél-Wa les ál lam ban
Ri ve ri nán hat éven át ül tet vé nyes ként élt. 

1913-ban is mét ha za jött Ma gyar or szág ra.
Mér nö ki, föld raj zi és gaz dál ko dói is me re-
 te it pub li cisz ti kai te vé keny sé gek ben ka ma -
toz tat ta. Éle te utol só éve it a pi li si do li nai
bir to kán töl töt te. Fel újít tat ta a Do li nai kas -
télyt és 10 kat. hold nyi bir to kon min ta gaz -
da sá got ho zott lét re, ba rom fi a kat, ró ti lan di
és leg hor to jó tyú ko kat tar tott. Er rôl van el -
ne vez ve a Ka kas hegy. Ô te le pí tet te Pi li sen
az el sô ma gas mû ve lé sû szô lôt, az „Er zsé -
bet ki rály nô” faj tát. A te ra szo san ki a la kí tott
ré sze ken man du lát, le ven du lát ter melt. Az
1919-es ta nács ha ta lom alatt fel tör ték a mo -
no ri bank széf jét, ahol a va gyo nát tar tot ta
és min de nét el lop ták. Ez után na gyon le -
han golt ál la pot ban élt a pi li si bir to kán, ahol
csak a bir to ká val és az íro ga tás sal fog lal ko -
zott és na gyon rit kán jött be a kö zös ség be.
Ezek ben az idôk ben sok gaz da sá gi cik ket
pub li kál, és több ta nul má nya je lent meg az
ön tö zé sek té ma kö ré ben. 

Iro dal mi mun kái: „Öt év Man dzsú ri á ban”,
„Auszt rá lia”, „Ten ge ren tú li tör té ne tek”, „Itt -
hon és a nagy vi lág ban”, „Vi lá gu ta zá sa im ta -
nul sá gai”. 

Gu bá nyi Ká roly 1935. ja nu ár 14-én ön ke -
zé vel ve tett vé get az éle té nek.

Gu bá nyi Schick Emil 
Gu bá nyi Iza bel la – Gu bá nyi Ká roly hú ga –
1872-ben szü le tett. 1894-ben férj hez ment a
jó mó dú né met csa lád ból szár ma zó Schi eck
Emil hez. 1910-ben ô ter vez te és irá nyí tot ta
a pi li si mész ho mok tég la gyár ki vi te le zé sét.
Gu bá nyi Iza bel la fia, Emil 1898-ban szü le -
tett. A Gu bá nyi csa lád név fenn tar tá sa mi att
Gu bá nyi Ká roly örök be fo gad ta és ne vé re
vet te uno ka öccsét. A ve gyész mér nök vég -
zett sé gû, vál lal ko zó ked vû utol só föld bir to -
kos Pi li sen Gu bá nyi Schick Emil volt, aki a
nö vény ne me sí tés te rén ví vott ma gá nak ki
el is me ré se ket. Az iker fe nyôt 1934-ben ô ül -
tet te ne ve lô ap ja nagy örö mé re. 

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Fel hasz nált iro da lom

Re is Jó zsef: Pi lis vá ros év szá za dai 
1. rész. Pi lis, 2005.

A dolinai kastély felsô részének udvara 1923-ban



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

NYELVI TANODA OVISOKNAK
• Keddenként: Angol – 14:00-tól 14:45-ig. Német – 14:45-tôl 15:30-ig.
• A tanoda díja 600 Ft/fô/óra. 4 alkalmas bérlet 2000 Ft/fô

ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÔ
• Angol – Jan. 12-tôl minden kedden 17:00-tól 18:30-ig.
• Német – Jan. 14-tôl minden csütörtökön 17:00-tól 18:30-ig.
• A 30 órás képzés díja 27.000 Ft/fô.

NAGYI ÉS PAPA TANODÁJA
• 50 órás támogatott nyelvi képzések nyugdíjasok részére.
• A képzés díja 45.000 Ft/fô helyett 15.000 Ft/fô. 
• Angol – Nov. 10-tôl kedden és csütörtökön 8:00-tól 9:30-ig.
• Német – Nov. 10-tôl kedden és csütörtökön 9:45-tôl 11:15-ig.

50 ÓRÁS KEZDÔ ÉS KÖZÉPHALADÓ 
ANGOL-NÉMET NYELVTANFOLYAMOK

• 30% kedvezménnyel, a képzés díja 45.000 Ft helyett 31.500 Ft.
• A képzések november közepétôl indulnak. Elôzetes regisztráció

szükséges.

ANGOL, NÉMET NYELVI KÉPZÉSEK 
KEZDÔTÔL a HALADÓ SZINTIG

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

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

állásinterjúkhoz.

FORDÍTÁS & TOLMÁCSOLÁS
önéletrajz, kísérô levél, pályázati anyagok készítése,

szakmai anyagok, üzleti- és marketing tervek készítése,
munkavállalási-, állampolgársági papírokkal kapcsolatos
ügyintézés, tanácsadás, egyéb hivatalos idegen nyelvi
ügyintézés (telefon, levél, e-mail), tárgyalások, üzleti

megbeszélések tolmácsolása angol és német nyelven.

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

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

A 2015. évi ôszi köz meg hall -
ga tás no vem ber 19-én, csü tör -
tö kön lesz meg tart va 18 órá -
tól, mely re tisz te let tel hív juk
és vár juk a La kos sá got. 
NA PI REN DI PON TOK: 
1. Tá jé koz ta tás az M4-es au tó pá -

lya Pi list érin tô sza ka szá ról. 
2. Tá jé koz ta tás Cser nai Pál ha -

gya té ká val kap cso la tos in téz -
ke dé sek rôl.

3. Tá jé koz ta tás a te le pü lés köz -
biz ton sá gi hely ze té nek ala ku -
lá sá ról.

4. Tá jé koz ta tó a kül te rü le ten élô
la ko so kat érin tô leg na gyobb
prob lé mák ról.

5. Egye bek.
Kér dé se i ket elô re be nyújt hat ják
„Köz meg hall ga tás” jel szó val a Pol -
gár mes te ri Hi va tal Tit kár sá gán,
amely re az ülé sen vá la szo lunk.
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Libapecsenye
konyhafônök módra
Hoz zá va lók:
• 4 li ba comb (egyen ként kb. 35 dkg)
• 1 csa pott evô ka nál só
• 1 mok kás ka nál ôrölt fe ke te bors
• 20 dkg ser tés da ga dó • 1 zsem le
• 1 csa pott kis ka nál ma jo rán na
• 2 ge rezd fok hagy ma
• fél cso kor me té lô hagy ma
• 1 to jás • 5 dkg ma ri nált pap ri ka
• 3 evô ka nál fôtt zöldbor só
• 2-3 evô ka nál olaj
• 25 dkg ve gyes zöld ség
• 1 ki sebb vöröshagy ma
• 1 dl fe hér bor • 1-1 kis ka nál 

pa ra di csom pü ré és fi nom liszt

A li ba com bo kat bô rös ol da luk -
kal le fe lé vá gó desz ká ra fek tet -

jük. Kés sel a hús ból a fel sô cson tot
ki vág juk úgy, hogy a com bok al só
ré sze egy ben ma rad jon. A húst lap -
já ban egye nes sze let té vág juk, kis sé
ki ver jük, a só és a bors két har ma dá -
val be szór va fél re rak juk. 

A le esô li ba húst a da ga dó val és
a hi deg víz be áz ta tott ki fa csart

zsem lé vel együtt kis lyu kú tár csán
két szer le da rál juk. A ma ra dék só val
meg bors sal, a ma jo rán ná val, a zú -
zott fok hagy má val, a fölap rí tott me -
té lô hagy má val és a to jás sal ösz-
szeke ver jük. A kis koc kák ra vá gott
ma ri nált pap ri kát és a lecsöpögte -
tett bor sót is hoz zá ad juk. Ezt a tölte -
lé ket a li ba com bok ba, a cson tok he -
lyé re pú poz zuk, majd óva to san
megolajozott alu fó li á ra fek tet jük.
A fó lia se gít sé gé vel ere de ti (comb-)
for má juk ra vissza iga zít juk, majd
szo ro san be cso ma gol juk. 

A zöldsé get és a hagy mát meg -
tisz tít juk, ka ri kák ra vág juk, tep -

si be szór juk. Az olaj jal meg lo csol juk,
kis po hár nyi vi zet alá ön tünk, a li ba -
com bo kat rá fek tet jük, és sü tô ben,
köze pes láng gal (180 °C; lég ke ve ré -
ses sü tô ben 165 °C) kb. 40 per cig
süt jük. Ez után a húst a fó li á ból ki -
cso ma gol juk, majd a sü tô be vissza -
tol va úgy 40 perc alatt ro po góspi -
ros ra süt jük. Köz ben le vé vel gya kor -
ta meg lo csol juk, vé gül tál ra emeljük. 

Zöldsé ges pá ro ló le vét a bor ral,
a pa ra di csom pü ré vel és a liszt -

tel turmi xol juk, lá bas ba szûr jük. Ke -
ver get ve fölfor ral juk, és ha túl sû rû -
nek ta lál nánk, egy ke vés víz zel hí gít -
juk. Tál alás kor a li ba com bot fölsze -
le tel jük – per sze csak a fel sô ré szét
le het –, tá nyér ra rak juk, ízes már tá -
sá val kö rü lönt jük, bur go nya fánk kal
kí nál juk. 

EL KÉ SZÍ TÉ SI IDÔ: 2 óra 30 perc
EGY ADAG: 909 kcal

Libapecsenye
RECEPTÜNK KÉPE

ÔSZI LOMBHULLATÓ ÁRAINK!!!
Ajándék csemegekosarak készítését vállaljuk!!!
CSEMEGEPULTUNKBAN FELVÁGOTT, ILLETVE 
SAJTKÜLÖNLEGESSÉGEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!!!

Házi kocsonya rendelhetô!!! 
HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEKRE ELÔRENDELÉST 
FELVESZÜNK – MONORI VIGADÓ ÉTTEREM KÉSZÍTI!!!

Békebeli krinolin: ................ JÓ ÁR!! 120 Ft/10 dkg
Pándi zsemle, kifli: ................. BOMBA ÁR!!! 15 Ft
Gyermelyi tészták: 500 g .... BOMBA ÁR!!! 339 Ft
Lotti tej: 1 liter 1,5%............ BOMBA ÁR!!! 140 Ft
Reisenbrau 0,5 liter...................... CSAK!!! 149 Ft
Bords eve 500 g ............................. CSAK! 440 Ft
Arilux mosógél 4 liter: ................ JÓ ÁR!! 1299 Ft
Milka csokoládék 100 g .............. CSAK!!! 289 Ft

Pecsenye csirkecomb:  499 Ft/kg
Egész csirke:............. 698 Ft/kg
Kacsanyak: ............... 299 Ft/kg
Kacsaszív: ................ 399 Ft/kg
Kacsazúza egész: ....... 649 Ft/kg
Pecsenyekacsa egész: . 879 Ft/kg

HÁZI SÜLT ZSÍR: 479 Ft/kg

Márton napi liba vásár!!!!
FRISS MAGYAR TERMÉK
Libanyak
Liba szárny
Libabôrös háj
Libamáj
Libamell filé
Libacomb KAPHATÓ!

Hús akcióink a Jenci-hús Kft 
üzleteiben is megtalálhatók 

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

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

AZ AKCIÓ IDEJE: 2015. november 6-tól 16-ig, illetve a készlet erejéig!

UTALVÁNY ELFOGADÓ HELY, és Bankkárttyás fizetési lehetôség!

PILISI CSEMEGE ABC AJÁNLATA!!!

HÚSBOLT AJÁNLATA!!!

Jenci ajánlja
ASZTALRA VALÓ
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Csemege ABC: 
hétfô-csütörtök: 5.00-17.00

péntek: 5.00-18.00

szombat: 5.00-12.00 

Húsbolt Szabadság tér:

hétfô: 7.00-15.00

kedd-csütörtök: 7.00-17.00

péntek: 7.00-18.00

szombat: 7.00-12.00

Húsbolt Kossuth L. utca:

hétfô: szünnap

kedd-péntek: 7.00-17.00

szombat: 7.00-12.00


