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TÁJÉKOZTATÓ A TÛZGYÚJTÁS
SZABÁLYAIRÓL

2015. március 5-étôl hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet

A sza bad té ri tûz gyúj tás és tûz meg elô zés sza bá lyai
225. § (1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a lá bon ál ló nö vény -
zet, tar ló, nö vény ter mesz tés sel össze füg gés ben és a bel te rü le ti in gat la -
nok hasz ná la ta so rán ke let ke zett hul la dék sza bad té ri ége té se ti los.
(2) Men te sül az ége té si, tûz gyúj tá si ti la lom alól a ka taszt ró fa vé del mi
szerv ál lo má nya, ha te vé keny sé ge a ká rok csök ken té sé re, a tûz ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, sza bá lyo zá sá ra irá nyul.
(3) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, az in gat lan tu laj do no sa,
hasz ná ló ja kö te les a te rü le tet ég he tô hul la dék tól és to váb bi hasz no sí tás -
ra nem ke rü lô szá raz nö vény zet tôl men te sen tar ta ni.

Irá nyí tott ége tés kül te rü le ten
Az OTSZ sze rint a lá bon ál ló nö vény zet, tar ló, nö vény ter mesz tés sel kap -
cso lat ban és a bel te rü le ten vég zett sza bad té ri ége tés csak ak kor vé gez -
he tô, ha azt egyéb jog sza bály meg en ge di.
Az in gat lant ég he tô hul la dék tól és to váb bi hasz no sí tás ra nem ke rü lô
szá raz nö vény zet tôl men te sen kell tar ta ni. Ége tést az adott ren de let ben
fog lalt sza bá lyok sze rint le het vé gez ni.
Az in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja kül te rü le ten a tûz vé del mi ha tó ság
(te rü le ti leg il le té kes ka taszt ró fa vé del mi ki ren delt ség) en ged élyé vel vé -
gez het – irá nyí tott – ége tést, leg fel jebb tíz hek tár egy be füg gô te rü le ten,
ha min den szük sé ges egyéb en ged élyt is be szer zett. A ké rel met leg alább
10 nap pal a te vé keny ség meg kez dé se elôtt kell az en ged élye zô ha tó ság -
nak be nyúj ta ni. A ké rel met a ha tó ság an nak be ér ke zé sé tôl szá mí tott
5 mun ka na pon be lül bí rál ja el.

Az ön kor mány zat ren de le te ér tel mé ben a vá ros bel te rü le ti in gat -
la na in a szá raz ker ti hul la dék és az avar elé ge té se ok tó ber 1-tôl
áp ri lis 30-ig, szél csen des idô ben, ki zá ró lag hét köz na po kon tör -
tén het, 10:00 és 15:00 óra kö zött - ki vé ve az or szá gos tûz gyúj-
tá si ti la lom idô tar ta mát. Csak szá raz ker ti avar és hul la dék éget -
he tô! A hul la dék nem tar tal maz hat más kom mu ná lis, il let ve ipa ri
ere de tû hul la dé kot (mû anyag, gu mi, PVC). Az ége tés so rán egy -
szer re 1 köb mé ter nyi mennyi sé get sza bad meggy új ta ni, a tûz vé -
del mi sza bá lyok be tar tá sá val. A tûz ôr zé sé rôl és ve szély ese tén
an nak el ol tá sá ról az ége tést vég zô kö te les gon dos kod ni. A tûz
hely szí nén olyan esz kö zö ket és fel sze re lé se ket kell ké szen lét ben
tar ta ni, ame lyek kel a tûz ter je dé se meg aka dá lyoz ha tó, il le tô leg
el olt ha tó. Az ége tés be fe je zé sé vel a tü zet el kell ol ta ni és a pa -
rázs lást meg kell szün tet ni.
Ün nep na po kon és va sár nap, va la mint má jus 1. és szep tem ber 30.
kö zöt ti idô szak ban avar és szá raz ker ti hul la dék ége té se szi go -
rú an ti los!
(Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lô-tes tü le té nek 22/2012.
[VI. 04] szá mú ren de le te)

Tá jé koz ta tó a 
hul la dék-szol gál ta tá si díj be sze dé sé rôl

hul la dék-gaz dál ko dá si köz szol gál ta tá si rend szer or szá gos áta la kí tá sa
mi att a Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. 2016. áp ri lis ban küld utol já ra szám -

la le ve let, ezt kö ve tô en csak be haj tás sal kap cso la tos le ve le ket pos táz.
A hul la dék szál lí tás áp ri lis tól a je len le gi gya kor lat nak meg fe le lô en foly-
ta tó dik.
Je len le gi in for má ci ó ink sze rint a hul la dék szál lí tá si dí ja kat az NHKV Zrt.
(Nem ze ti Hul la dék gaz dál ko dá si Ko or di ná ló és Va gyon ke ze lô) sze di be,
amely a re zsi díj-csök ken tés meg tar tá sá val, vál to zat lan árak mel lett gon -
dos ko dik a szám lák ki kül dé sé rôl.

Tisz telt Pi li si La ko sok! 
„EGYÜTT EGY SZEBB PILISÉRT!”

i lis vá ros ön kor mány za ta idén is csat la ko zott az or szá go -
san meg hir de tett Te Szedd!-moz ga lom hoz. A sze mét gyûj -

té si ak ció ke re té ben szer te az or szág ban „ta va szi nagy ta ka rí -
ta nak” a Te Szedd! ön kén te sei, amely nek cél ja, hogy kö zö sen
meg tisz tít suk szû kebb-tá gabb kör nye ze tün ket. Azt is sze ret -
nénk, ha mi nél több em ber ki fe je zés re jut tat ná a ben ne rej -
lô igényt a tisz ta ság ra, és fel hagy na a sze me te lés sel. Hi szen
ha a ku ká ba ke rül a sze mét, ak kor nincs mit össze szed ni.

Pi li si Te Szedd! nap – 2016. áp ri lis 30.
szom bat 8:00

Ta lál ko zá si pont: Pol gár mes te ri Hi va tal par ko ló ja
Sze ret ném kér ni, hogy ön kén tes cso por tok meg szer ve zé sé -
vel já rul ja nak hoz zá a moz ga lom he lyi si ke ré hez és kör nye -
ze tünk szép pé té te lé hez! 
Rész le tek: www.te szedd.hu

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester

Tá jé koz ta tó a vizs gá lat ról
Pi li si Hír nök ko ráb bi szá má ban ígé re tet tet tem, hogy
amint el ké szül az ön kor mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná -

ban lé vô Ger je-For rás Kft. bel sô el le nô ri vizs gá la tá nak jegy -
zô köny ve, és an nak tar tal ma is mert té vá lik szá mom ra, ha -
la dék ta la nul tá jé koz ta tom a la ko so kat.
A dr. Bat ka Bri git ta ál tal vég zett vizs gá lat jegy zô köny ve el ké -
szült, meg áll apí tá sai össze gez ve a kö vet ke zôk:
– A Rá kóc zi u. 40. alat ti in gat lan hasz no sí tá sá val kap cso lat -
ban sza bály ta lan ság nem volt meg áll apít ha tó.
– A köny ve lé si fel adat el lá tá sá ra kül sô cég igény be vé te le –
ha nincs meg fe le lô ké pe sí té sû dol go zó – me gen ge dett.
Ezért ez a ve ze tôi dön tés nem volt sza bály ta lan.
– A mun ka vé de lem mel és tûz vé de lem mel kap cso la tos meg -
bí zá si szer zô dés hez do ku men tál tan kap csol ha tó mun ka vé -
del mi és tûz vé del mi ok ta tás, va la mint a mun ka vé de lem mel
és tûz vé de lem mel kap cso la tos do ku men tá ció el ké szí té se
és fenn tar tá sa.
– A hul la dék szál lí tó jár mû re út díj meg nem fi ze té se mi att
köz igaz ga tá si bír ság ki ro vá sá ra azért ke rült sor, mert a re -
giszt rált út hasz ná ló nak a re giszt rá ció so rán lét re ho zott fo -
lyó szám lá ja nem volt fel tölt ve, így ar ról a fed él ze ti esz köz
se gít sé gé vel nem le he tett a pá lya díj árát le von ni. 
– A gaz da sá gi ve ze tô ház mes te ri, gond no ki fel adat el lá tá sá -
val kap cso la to san meg áll apo dás hi á nyá ban meg áll apí tás
nem volt te he tô. 
– Az el len ôr zés a bel föl di ki kül de té sek kap csán meg áll apí -
tot ta, hogy a ki kül de té si ren del vény mö gé nem lett csa tol -
va meg hí vó, az ügy in té zést iga zo ló egyéb do ku men tum. 
– A ju ta lom, pré mi um te kin te té ben meg áll apí tás ra ke rült,
hogy a ja va dal ma zá si sza bály zat sze rint, a tár sas ág ered mé -
nyes sé gé hez kö tô dô en ke rült sor ki fi ze tés re.

SIMÓ GÁBORNÉ 2 polgármester
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ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló
164/2008.(IIX.20.) FVM ren de let 4. §(1) sze rint tá jé koz ta tom

Pi lis vá ros la kos sá gát, hogy az ál lat tar tó kö te les min den há rom hó -
na pos nál idô sebb ebet ve szett ség el len sa ját költ sé gén be ol tat ni.

A fent em lí tett ren de let ben fog lal tak sze rint az ál lat tar tó
(eb tar tó) kö te les:

1. a négy hó na pos kort el ért ebe ket chip pel el lát tat ni;

2. a há rom hó na pos kort el ér te ket 30 na pon be lül;

3. az el sô ol tást kö ve tô en 6 hó na pon be lül;

4. ezt kö ve tô en éven ként ve szett ség el len be ol tat ni.

A vé dô ol tást csak a mik ro chip pel el lá tott ebek kap hat ják
meg (a ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló
164/2008 [XII.20.] FVM ren de let 4 § (7) be kez dé se ér tel mé ben).
A ve szett ség el le ni ol tást el mu lasz tó eb tu laj do no sa sza bály sér tést
kö vet el, az ol tat lan ebek pe dig eb ren dé sze ti el já rás alá ke rül nek.

Tá jé koz ta tom to váb bá Pi lis vá ros la kos sá gát, hogy 2016-ban az
ál la tok vé del mé rôl és kí mé le té rôl szó ló 1998. évi XXVI II. tör vény
(to váb bi ak ban: Ávtv.) 42/B. §-ában fog lalt kö te le zett ség alap ján
Pi lis vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén ebössze í rás ra ke rül sor.
Az ebössze í rás so rán az eb tar tók nak az Ávtv.-ben meg ha tá ro zott
adat tar tal mú adat la pot kell ki töl te ni és azt a Pol gár mes te ri Hi va tal
ré szé re el jut tat ni. 

Az adat lap szem élye sen át ve he tô:
– Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal épü le té ben (Pi lis, Kos suth La jos út

47.) hét fôn és csü tör tö kön ügy fél fog adá si idô ben
– le tölt he tô a www.pi lis.hu we bol dal ról.

A nyom tat vány ki töl té sé vel kap cso la tos tá jé koz ta tás az Ha tó sá gi
Iro da Igaz ga tá si Cso port dol go zó i tól a 06/29-696-314; 06/29-
696-312 te le fon szá mon kér he tô.

Felhívás az eboltásról és az ebösszeírásról
Az ebössze í rás hoz szük sé ges adat szol gál ta tás a ki töl tött adat-
la pon 2016. au gusz tus 31. nap já ig az aláb bi mó dok egyi ke ként
tel je sít he tô:
– pos tai úton: Pi li si Pol gár mes te ri Hi va tal (2721 Pi lis, Kos suth

La jos út 47.)
– szem élye sen: a fen ti cí men ügy fél fog adá si idô ben le ad va;
– elekt ro ni kus úton az igaz ga tas@pi lis.hu cím re.

Az Ávtv. 42/B §. (5) be kez dé se sze rint az eb tu laj do no sa, tar tó ja az
ebössze í rás kor kö te les az adat la pon fel tün te tett ada to kat az eb tar -
tás he lye sze rin ti ön kor mány zat ren del ke zé sé re bo csá ta ni. 
Az ál lat vé del mi bír ság ról szó ló 244/1998. (XII.31.) Kor mány ren-
de let 2. § (1)-(2) be kez dé sei és a 3. szá mú mel lék let d) pont ja
alap ján aki az adat szol gál ta tást el mu laszt ja, 30 000 fo rint ál lat-
vé del mi bír ság gal súj tan dó.

Fel hí vom az eb tu laj do no sok fi gyel mét, hogy
– 2013. ja nu ár 1-jé tôl a négy hó na pos nál idô sebb ebe ket transz -

pon der rel (mik ro chip pel) meg je löl ve le het csak tar ta ni. Ezen elô -
írás meg sér té se ese tén az eb tar tó mi ni má li san 45 000 fo rint
ál lat vé del mi bír ság gal súj tan dó. Ké rem, hogy aki e kö te le zett -
sé gé nek még nem tett ele get, az az ebössze í rá si adat lap ki töl -
té se elôtt pó tol ja;

– az ebössze í rás so rán a mik ro chip pel el lá tott, a köz pon ti nyil ván -
tar tás ban már sze rep lô ebe ket is be kell je len te ni az ön kor mány -
zat hoz;

– az eb tu laj do no sa, tar tó ja az ebössze í rást kö ve tô en is kö te les
az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást, a sza po ru la tot, el hul lást
írás ban be je len te ni az ön kor mány zat nak.

Tá jé koz ta tom a tisz telt eb tar tó kat, hogy az ebössze í rás az
ön kor mány za tok tör vé nyi kö te le zett sé ge. Az ebössze í rás
az ál lat tu laj do no sá nak, tar tó já nak és más sze mé lyek
jo ga i nak, szem élyes biz ton sá gá nak vé del me cél já ból szük -
sé ges, to váb bá el en ged he tet len az eb ren dé sze ti és az ál -
lat vé del mi fel ada tok ha té kony el lá tá sá nak ér de ké ben is. 

Tá jé koz ta tó a lomb hul la dék 
el he lye zé sé rôl

á jé koz ta tom a tisz telt la kos sá got, hogy to vább ra is le he tô -
ség van a fa le ve lek, fü vek, zöld nye se dé kek, lomb hul la dé -

kok kör nye zet ba rát el he lye zé sé re, amennyi ben nem áll mód -
já ban sa ját komp osz tá lót ki ala kí ta ni.
A szol gál ta tást ki zá ró lag pi li si ál lan dó lak cím mel ren del ke zô
la ko sok ve he tik igény be! Az el he lye zés to váb bi fel té te le, hogy
a lak cím iga zol ványt be kell mu tat ni az ott fel ügye le tet el lá tó
sze mély nek. Akik jo go sult sá gu kat nem tud ják iga zol ni, nem
he lyez het nek el zsá ko kat a te rü le ten.
Azon la ko sok el len, akik te le pü lé si szi lárd hul la dé kot, ál la ti te -
te met, au tó gu mit, elekt ro ni kai hul la dé kot stb. he lyez nek el a
te rü le ten, el já rást kez de mé nye zünk.

A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. Vá gó híd ut cai te lep he lye
mel lett, a Nyár fa ut ca fe lô li ol da lon ki zá ró lag zsák ban
be szál lít va le het fa le ve le ket, fû fé lé ket, gyo mot, va la mint
kö te gel ve össze kö tött zöld gallya kat el he lyez ni.
Be szál lí tá si idô pont: hét fô tôl pén te kig 9-17 óra, szom -
ba ton 13-18 óra kö zött.

á jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got, hogy a Ger je-For rás Nonp -
ro fit Kft. mint a vá ros hul la dék gaz dál ko dá si üze mel te tô je

2016. má jus 10-tôl má jus 14-ig lom ta la ní tá si ak ci ót szer vez.
Az ut cák ban tör té nô lom ta la ní tás ide je meg egye zik a sze mét -
szál lí tó au tó meg szo kott me net rend jé nek ide jé vel. Ezért kér jük
a tisz telt la kos sá got, hogy 2016. má jus 10-tól má jus 14-ig a
ház tar tá si hul la dé kot tá ro ló sze me tes ku ka mel lé he lyez ze ki
a lom ta la ní tás ra szánt hul la dé ko kat, reg gel hét órá ig. Kér jük,
hogy a lom ta la ní tás ra szánt ki sebb hul la dé kot le he tô ség sze -
rint zsá kok ba he lyez ve, vagy össze köt ve he lyez zék ki.

A lom ta la ní tás al kal má val min den olyan anya got el szál lí tunk,
ami a ház tar tás ban szük ség te len né vá lik, és nem fér be le a
ku ká ba – ki vé ve a vesz élyes hul la dé kot (ál la ti te te mek,
ve gyi anya gok, ház tar tá si gé pek), a zöld hul la dé kot és az
épí té si tör me lé ket!

GER JE-FOR RÁS NONP RO FIT KFT. 2

LOM TA LA NÍ TÁS
Má jus 10-14.
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Tájékoztató az állattartás helyi szabályairól
i lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lô-
tes tü le té nek 23/2012. (VI. 04) szá mú

ön kor mány za ti ren de le te ér tel mé ben 

– ha szon ál lat: min den olyan ha szon ál lat,
ame lyet fo gyasz tás ra, vagy ha szon szer -
zés cél já ból tar ta nak, vagy te nyész te nek;

– kedv te lés bôl tar tott ál lat: min den ál -
lat, ame lyet nem jö ve de lem szer zés cél -
já ból tar ta nak és te nyész te nek – eb,
macs ka, pos ta ga lamb, dísz ma dár, dísz -
hal, ten ge ri ma lac, arany hör csög, fe hér
egér, tek nôc stb. – ki vé ve, ha azok a tar -
tás cél já nál fog va a jö ve de lem szer zést
szol gál ják, mely eset ben ha szon ál lat nak
mi nô sül nek;

– egyéb ál lat: Ma gyar or szá gon nem ho -
nos ál lat, vagy ha zánk ban ho nos va don
élô ál lat;

– vesz élyes ál lat: köz pon ti jog sza bály
mel lék le té ben fel so rolt fa jok egye dei, va -
la mint vesz élyes ál lat tá nyil vá ní tott ál lat;

– kó bor ál lat: a há zi a sí tott ál lat gaz dát lan
egye de.

– ál lat tar tás: az ál la tok olyan fel té te lek
kö zöt ti tar tá sa, amely ben azok egész sé -
ge, il let ve jó kö zér ze te az em ber fi gyel -
mé tôl, gon dos ko dá sá tól függ, to váb bá
olyan te vé keny ség, amely nél az ál lat tar -
tá sa ál la ti ere de tû ter mék elô ál lí tá sá ra,
mun ka vég zés re, sport cé lok el éré sé re,
kedv te lés re irá nyul. Nem mi nô sül ál lat -
tar tás nak a csa lá di szük ség le tek ki elé gí -
té se, vagy fel dol go zás cél já ból vá sá rolt
vagy be szál lí tott ál la tok leg fel jebb 3 na -
pig tör té nô át me ne ti tar tá sa.

A bel te rü le ten ki a la kí tott, vagy kül te rü le ti
is tál ló zó tech no ló gi á val mû kö dô ál lat tar tó
he lye ken és ál lat tar tó te le pe ken az ál lat
tar tá sá ra szol gá ló he lyet, he lyi sé get – ál lat -
faj tól és tar tá si tech no ló gi á tól füg gô en –
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az könnyen tisz tít -
ha tó, fer tôt le nít he tô, hé zag- és szi vár gás -
men tes le gyen. 

Az ál lat tar tó kö te les gon dos kod ni az ál lat -
tar tó lé te sít mé nyek, mû tár gyak ál lan dó
tisz tán tar tá sá ról, kar ban tar tá sá ról, fo lya -
ma tos fer tôt le ní té sé rôl, a ká ros ro va rok és
rág csá lók rend sze res és ha té kony ir tá sá ról,
va la mint az ál lat tar tás ból ere dô kel le met -
len szag kö zöm bö sí té sé rôl. Az ál la tok el he -
lye zé sé re szol gá ló he lyi sé get (is tál lót, ólat,
ket re cet) vagy he lyet (ki fu tót, ka rá mot)
rend sze re sen ta ka rí ta ni kell. A he lyi sé gek -

ben szük ség sze rint, de éven te leg alább
két szer fer tôt le ní tô me sze lést kell vé gez ni.

Bel te rü le ten, amennyi ben az ál lat ál lo mány
kis ha szon ál lat ese tén a 20 db-ot, köz e-
pes/nagy ha szon ál lat ese tén az 5 db-ot
meg ha lad ja, el ke rí tett gaz da sá gi ud vart kell
ki ala kí ta ni. Az így el ke rí tett ud var nem csat -
la koz hat köz vet le nül a szom szé dos in gat -
lan hoz, a ke rí tés tôl szá mí tott leg alább 1
mé te res sá vot sza ba don kell hagy ni és
– a te le pí té si tá vol sá got be tart va – élô-
sö vénnyel kell a szom szé dos in gat lan tól el -
vá lasz ta ni.

Az ál lat tar tás ra szol gá ló épít mé nyek szel lô -
zô nyí lá sa it a sa ját ud var fe lé kell ki ala kí ta -
ni, a por men te sí tett, bû zös gá zo kat ter mé -
sze tes, vagy mes ter sé ges szel lô zés sel az
épít mény te tô sík ja fö lé kell te rel ni.

Ál lat tar tó he lyen és ál lat tar tó te le pen – füg -
get le nül at tól, hogy kül- vagy bel te rü le ten
fek szik – a hígt rá gya és a trá gya lé, va la mint
a csur ga lék víz ki zá ró lag fe dett, szi vár gás -
men tes, szi ge telt tar tály ban, me den cé ben
tá rol ha tó. A tar tály vagy me den ce anya ga
kor ró zi ó ál ló anyag ból ké szül het, élet tar ta -
ma leg ke ve sebb 20 év le gyen. A híg trá gyát
és a trá gya lét zárt csö vek ben kell a tá ro ló
tar tály ba, me den cé be ve zet ni. A tá ro ló kat
leg alább 4 ha vi hígt rá gya, trá gya lé és csur -
ga lék víz be fo ga dá sá ra kell mé re tez ni, azok -
ból a ki fo lyást meg kell aka dá lyoz ni.

Bel te rü le ten az is tál lót rá gyát ál lan dó an fe -
dett, szi ge telt ala pú, szi lárd fa lú, a csur ga -
lék víz össze gyûj té sé re szol gá ló gyûj tô csa -
tor nák kal és ak ná val el lá tott trá gya te le pen
kell tá rol ni. 
A trá gya tá ro lót 8 ha vi is tál lót rá gya tá ro lá -
sá ra al kal mas mé ret ûre kell ké szí te ni. 

A ha szon ál la tok tar tá sá ra 
vo nat ko zó sza bá lyok

Az ál lat tar tó kö te les az ál lat-egész ség ügyi
és ál lat vé del mi jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott, az ál lat fa já nak, faj tá já nak, élet ta ni
szük ség le te i nek meg fe le lô élet fel té te le ket
biz to sí ta ni. Kö te les az ál la to kat meg fe le lô -
en gon doz ni, el lá tá suk ról, élel me zé sük rôl,
gyógy ke ze lé sük rôl, tisz tán tar tá suk ról –
szál lí tás ese tén – meg fe le lô fel té te lek rôl
gon dos kod ni. Az ál la tok meg be te ge dé sét,
el hul lá sát az ál lat or vos nak ha la dék ta la nul
be kell je len te ni. A trá gyát, trá gya le vet és
csur ga lék vi zet, az át me ne ti tar tás so rán
ke let ke zett ál la ti hul la dé kot zárt tar tály ban
kell tá rol ni. Az ál lat tar tó nak biz to sí ta ni kell,
hogy az ál lat tar tás sal sen ki nek kárt ne

okoz has son. Ha az ál lat tar tó az ál la tot nem
kí ván ja to vább tar ta ni, kö te les az ál lat el he -
lye zé sé rôl gon dos kod ni.

Kedv te le sé bôl tar tott ál la tok
tar tá sá nak és te nyész té sé nek

ál ta lá nos sza bá lyai

A te le pü lés bel te rü le tén, az in gat la non leg -
fel jebb két fel nôtt eb, két macs ka – mely -
bôl egy pél dány nôs tény – és an nak iva dé -
kai tart ha tók, az iva dé kok leg fel jebb 3 hó -
na pos ko ru kig tart ha tók meg. To váb bá a
te le pü lés kül te rü le tén, az in gat la non leg fel -
jebb há rom fel nôtt eb, há rom macs ka –
mely bôl egy pél dány nôs tény – és an nak
iva dé kai tart ha tók, az iva dé kok leg fel jebb
3 hó na pos ko ru kig tart ha tók meg.

Az ebet, macs kát nem sza bad – a vak ve ze -
tô ku tya, a jel zô eb ki vé te lé vel – be en ged -
ni, be vin ni: 
– a köz in téz mé nyek te rü le té re (ki vé ve az

in téz mény meg en ge dô, bel sô sza bá lyo -
zá sa ese tén);

– a ját szó te rek te rü le té re;
– ter mé szet vé del mi te rü le tek re (ki vé ve a

gya lo gos köz le ke dés cél já ra szol gá ló uta -
kon);

– köz ker tek be, köz par kok ba (ki vé ve a gya -
lo gos köz le ke dés cél já ra szol gá ló sé tá -
nyon);

– ven dég for gal mat le bo nyo lí tó nyil vá nos
hely iség be.

Be ke rí tet len in gat la non ebet tar ta ni ki zá ró -
lag lán con vagy ken nel ben sza bad. Az ebet
a te lek ha tá rá tól leg alább 1 m tá vol sá gon
túl el he lye zett, mi ni má li san 3x3 m alap te -
rü le tû ken nel ben le het tar ta ni.

Be ke rí tett in gat la non eb sza ba don tart ha -
tó. Az eb tar tó ja a ke rí tést úgy kö te les ki -
ala kí ta ni, hogy az eb in gat lan ról ki ju tá sát
és a ke rí tés ré se in va ló ki ha ra pá sát biz -
ton sá go san meg aka dá lyoz za. Ha ra pós
vagy tám adó ter mé sze tû eb, va la mint
ház ôr zés re be ta ní tott eb tar tá sa ese tén az
in gat lan vagy a ház be já ra tán szem be tû nô
mó don er re uta ló fi gyel mez te tô fe li ra tot
kell el he lyez ni.

A kedv te lés bôl tar tott ál la tok tar tá sá ról és
for gal ma zá sá ról szó ló 41/2010. (II. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sa ér tel mé ben
2016. ja nu ár 1-jé tôl ti los ebet tar tó san ki -
köt ve tar ta ni. A tar tós ki kö tés ti lal ma nem
egyen lô a lán con tar tás ab szo lút ti lal má val,
a jog sza bály egy faj ta kö ve ten dô irányt ha -
tá roz meg, se gít ve a fe le lôs ál lat tar tá si szo -
ká sok ki ala kí tá sát.

P
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i lis vá ros az zal, hogy be kap cso ló dott a
prog ram ba, csat la ko zott a „Föld órá ja”

szel le mi sé gé hez és cél ja i hoz. A vá ro sunk
la kó i val így sa ját te le pü lé sünk és az egész
Föld fenn tart ha tó jö vô jé nek szol gá la tá ban
az aláb bi fel ada to kat vé gez tük el kö zö sen:
A Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft. dol go zói a
köz mun ká sok kal a te le pü lés te rü le tén a
szer ve ze tek kel kö zö sen, cso por tok ban vé -
gez tek met szést, fa ül te tést, sze mét sze dést.

Óvo dá ink: At ti la ut ca: lomb gyûj tés a ki -
ser dô ben, vi rá gül te tés. Rá kóc zi út: lomb -
gyûj tés a park ban, vi rá gül te tés az óvo dá -
ban. Ká vai út: ge reb lyé zés a ját szó té ren,
kony ha ker te ket ala kí tot tak ki zöld sé gek -
nek, va la mint nö vé nye ket ül tet tek a vi rág -
ágyá sok ba (gye re kek vit ték reg gel a vi rág -
pa lán tá kat).

Is ko lá ink: Szé che nyi ut ca: sze mét sze -
dés. Sza bad ság tér: sze mét sze dés a Bé ke té -
ren. Kos suth L. ut ca: sze mét sze dés. A di á -
kok egy cso port ja a test ne ve lô tan árok kal
együtt ke rék pár ral a vá ros ki rán du ló he lyé re

Pilis a „Föld órája” fôvárosa!
Nagy örömmel adok hírt róla, hogy a 2016. március 21-én
megrendezett „Föld órája” fôvárosa címért indított kihívást
településünk, Pilis nyerte! A számunkra oly örömteli hírt a WWF
(Természetvédelmi Világalap) Magyarország által nyilvános-
ságra hozott sajtóközlemény tudatta, mely elsôként a Class FM
rádióban, majd több rádióban is elhangzott, valamint a National
Geographic Facebook-oldalán is megjelent.

te ker tek sze me tet szed ni, lom bot ge reb -
lyéz ni. (Iker fe nyô nél sze mét sze dés, Négy -
szög le tû Gye re ker dô ben 30 db ko csá nyos
tölgy ül te té se.)

Hely tör té ne ti elô adás a ke rék pár tú ra cél -
ál lo má sán a 100 éves tölgy rôl és az Iker fe -
nyô rôl.

Böl csô de: vi rá gül te tés, fa ül te tés a szü -
lôk kel kö zö sen.

Olasz-Ma gyar Ba rá ti Kör, Csa lád se gí tô
és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat: a Va tyai úti
Sport park ban 700 tô sö vény ül te té se élô
ke rí tés nek.

Pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság: A 100 éves
tölgy he lyé nek tisz tí tá sa, majd 1 db tölgy fa
ül te té se a 100 éves tölgy he lyé re, pa lack ba
zárt üze net tel a jö vô nem ze dé ké nek. Is ko -
lá sok nak hely tör té ne ti elô adás, sze mét sze -
dés a Do li na Szö vet ke zet tôl a Ha tár útig,
Buc ka te rü le ten.

De mok ra ti kus Ko a lí ció és az MSZP
Pi li si Szer ve ze te: a 4-es fô út men tén sze -
mét sze dés Pi lis köz igaz ga tá si te rü le tén.

Pi li si Sport Egye sü let: sze mét sze dés,
cser je ül te tés.

Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat:
sze mét sze dés a kül te rü le te ken.

Csil ló Lo vas Egye sü let: sö vényt aján lot -
tak fel, va la mint a Ger je men tén lomb gyûj -
tés, sze mét sze dés.

Pi li si Gyer mek ott hon: a kas tély te rü le -
tén park gon do zás, sze mét sze dés, a la kó ott -
ho nok kör nye ze té ben sze mét sze dés, lomb -
gyûj tés, vi rá gül te tés (300 részt ve vô!).

Gál Zol tán és Spi egl Jó zsef vál lal ko zó:
a MÁV ál lo más és kör nyé ke, a hang fo gó
fa lak men tén sze mét gyûj tés.

Sá rán né Ke re pesz ki Ka ta lin kép vi se lô
5 fô vel: Mun kácsy ut ca vé gén sze mét sze -
dés, lomb gyûj tés.

Kül te rü le ti Mun ka cso port és KÖSZ:
Pi lis la kott kül te rü le te in sze mét sze dés. 

A la kos ság be vo ná sá val a vá ros fô út ja in,
Rá kóc zi út, Lut her tér, köz par kok ban
göm ba kác, vér szil va, gömb szi var fák, cser -
jék met szé se, 7 db kô ris fa ül te té se.

Pi lis la kos sá ga a ki hí vás nap ján nagy
lét szám ban je lent ke zett, hogy az ak ció ke -
re té ben a sa ját por tá kon, gyü möl csö sök -
ben, ta nyá kon met szé si mun ká la to kat, vi -
rág-, cser je- és fa ül te té se ket vé gez zen.

A MÁV il le té ke sei az adó to rony ta lap za tát
gyep tég lá val ki rak ták és fû ma got ve tet tek.

A Vi dám Ta vasz Nyug dí jask lub tag jai a
kö zös sé gi ház kör nyé két ta ka rí tot ták ki, va -
la mint a sa ját por tá kon vi rá go kat ül tet tek,
met szet ték a fá kat, bok ro kat.

Ba rát ság Nyug dí jas Klub: a nap vé gén
bog rács ban, bi o zöld sé gek kel fô zött gu lyás -
sal és lán gos sal, gyer tya fé nyes va cso rá val
vár ták a prog ram részt ve vô it.

MÖM: va sár nap 100 db akác fa ül te té se
a 4-es fô út men tén.

Pi li si He gye ki Pin ce sor Egye sü let: a
hét vé gén a pin ce tu laj do no sok kal kö zö sen
fe lú jí tot ták a pin cék hez ve ze tô hi da kat, út -
kar ban tar tá si mun ká kat vé gez tek, ka szál tak
és fá kat ül tet tek a pin ce so ron.

Min den ked ves részt ve vô nek nagy tisz te -
let tel kö szö nöm a prog ram ban va ló köz re -
mû kö dést, az el vég zett mun ká kat, be szá -
mo ló kat és a fo tó kat, a te le pü lés si ke ré hez
nyúj tott se gít sé get, hoz zá já ru lást! Ôszin tén
büsz ke va gyok a te le pü lés pél da mu ta tó
össze fo gá sá ra! Pi lis la kos sá ga be bi zo nyí tot -
ta, hogy a te le pü lés ér de ké ben, össze fo gás -
sal, ké pe sek va gyunk az or szág ban egye -
dü lál ló tel je sít ményt el ér ni!

Bí zom ben ne, hogy a to váb bi kö zös sé gi
prog ra mok ra is el fo gad ják meg hí vá so mat,
hogy a te le pü lés ér de ké ben kö zö sen együtt -
mû köd ve ha son ló si ke re ket ér jünk el. 

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

ha gyo má nyok hoz hí ven az idén is meg tart juk a Vá ro si Gyer mek na pot, mely re sze re tet -
tel vár juk a gyer me ke ket, csa lá do kat!

A prog ra mo kat má jus 28-án, szom ba ton 13 órá tól 18 órá ig tart juk a sport pá lyán (Pi lis,
Dó zsa Gy. u.)
A vá ro si gyer mek nap prog ram ja it az ön kor mány zat szer ve zi, mely ben te vé ke nyen részt vesz nek
az in téz mé nyek, az egye sü le tek, a ci vil szer ve ze tek, az egy há zak, va la mint ma gán sze mé lyek. 
A ren dez vé nyen fel lép Ba lássy Bet ti és Var ga Fe ri, Sza ba dos Esz ter nép tánc cso port ja,
Stil ler Me lin da hip hop-for má ci ó ja, a Pi li si Ze nész Egye sü let és Ma zso rett Cso port ja.
Il lés Tibor ka ra te-, Ma gyar Zol tán kem po-be mu ta tó val ké szül. Vár ko nyi Ta más a kung fu
ele me i vel is mer te ti meg az ér dek lô dô ket, a MA TASZ, a Ma gyar Tar ta lé ko sok Szö vet sé ge
az ön vé de lem gya kor la ti ele me i nek el sa já tí tá sá ban fog se géd kez ni. Meg te kint het nek ku tyás -
já rôr-be mu ta tót, a gé pek sze rel me se i nek pe dig rend ôr au tó- és rend ôr mo tor-be mu ta tót
szer vez ünk. A Szent Lász ló Ha dosz tály Hon véd Ha gyo mány ôr zô Egye sü let idén is tisz te -
le tét te szi a ren dez vé nyün kön.
A gyer me ke ket és csa lá do kat to váb bi ér de kes prog ra mok kal vár juk: né pi já té kok, nép tánc,
kéz mû ves fog lal ko zá sok, sakk, tár sas já ték, könyv be mu ta tó, aer soft, pa int ball, fegy -
ver must ra, va dász fegy ver- és tró fea-be mu ta tó, lu fi fú jó ver seny, az 1-3 éves kor osz tály
szá má ra kéz mû ves fog lal ko zás. (A böl csô de gon dos ko dik a gyer mek fel ügye let rôl!) Gye rek asz -
tal, ügyes sé gi já té kok, szel le mi to tó, já té kos fel ada tok, szim bó lum teszt, hang szer be -
mu ta tó, já té kos is mer ke dés a hang sze rek kel, kér dezz-fe le lek já ték, lek vá ros fánk evô
ver seny, ke rék pá ros ügyes sé gi ver seny több kor cso port nak, KRESZ teszt, pa la csin ta sü -
tés, ro vá sí rás, cí mer fes tés, pap ír vi rá gok ké szí té se, csa lá di kö tél hú zás, pó ni lo vag lás.
A gyer me kek út le ve let is kap nak, amely re a já té kos fog lal ko zá so kon és az ál lo má so kon pe csé tet
kap nak, és a nap vé gén a leg lel ke seb bek és a leg szor gal ma sab bak aján dék ban ré sze sül nek.

Min den kit nagy sze re tet tel vá runk!

VÁROSI GYERMEKNAP – 2016
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KERÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Boldog Nyúl a Lovardában

ke rí tés nem en ged ély kö te les, csak mû em lé ki kör nye ze té ben. Az in -
gat lan tu laj do no sa az ut cai te lek ha tá ron, az ut cá ról néz ve jobb ol-

da li te lek ha tá ron, va la mint a hát só te lek ha tár jobb fe lén kö te les ke rí tést
lé te sí te ni. Ahol a csa lá di ház az in gat la non ol dal ha tá ron ál ló be épí té si
mód dal van el he lyez ve, ott azon az ol da lon kell ke rí tést épí te ni, ame lyik
mel lé a há zat épí te ni kell.

An nak el len ére, hogy a ke rí tés lé te sí té se nem en ged ély kö te les, az épí tés
so rán be kell tar ta ni az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rôl szó ló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let (OTÉK) 44. §-ában
meg ha tá ro zott, a ke rí tés épí té sé re vo nat ko zó fôbb sza bá lyo kat:

– A te lek ha tár vo na la in – el té rô jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban –
ke rí tés lé te sít he tô.

– A ke rí tés nek tel jes egé szé ben a sa ját tel ken kell áll nia. Ha a ke rí tést
a te lek hát só ha tár von alán az ar ra kö te le zet tek kö zö sen lé te sí tik, et tôl
el té rô en is meg ál la pod hat nak.

– A ke rí tés ka pu ja a köz te rü let re (ki fe lé) nem nyíl hat.

– A te lek hom lok von alán ál ló ke rí té sen a köz te rü let hasz ná la tát ve-
sz élyez te tô meg ol dást (pl. szö gesd ró tot) csak a gya log já ró szint je
fel ett leg alább 2,00 m ma gas ság ban és a ke rí tés bel sô ol da lán
sza bad al kal maz ni.

– A te lek ha tár vo na la in lé te sít he tô ke rí tés ki ala kí tá sát – a he lyi sa já tos -
sá gok ra is fi gye lem mel – a he lyi épí té si sza bály zat meg ha tá roz hat ja.
En nek hi á nyá ban tö mör ke rí tés csak leg fel jebb 2,50 m ma gas ság gal
lé te sít he tô. Amennyi ben a te lek ha tár von alán tám fal épí té se is szük -
sé ges, a tám fa lon tö mör ke rí tés csak ak kor épít he tô, ha a tám fal és a
tö mör ke rí tés egy üt tes ma gas sá ga a 3,0 m-t nem ha lad ja meg.

– Ke rí tés lé te sí té sé nek el ren de lé se ese tén a te lek tu laj do no sa (ke ze lô je,
hasz ná ló ja) a te lek hom lok von alán, to váb bá – el té rô jog sza bá lyi ren -
del ke zés hi á nyá ban – az út ról néz ve a jobb ol da li te lek ha tá ron és a
hát só te lek ha tár nak et tôl az ol dal tól mért fe le hosszán kö te les meg -
épí te ni és fenn tar ta ni. 

– Két út kö zött fek vô tel ket a jobb ol dal meg ha tá ro zá sa szem pont já ból
olyan nak kell te kin te ni, mint ha az a két út kö zött – a szom szé dos
te lek mély sé gé nek meg fe le lô en, il le tô leg a szom szé dos te lek me gosz -
tá sa hi á nyá ban az ol dal hat árok fe le zô pont ja i nál – meg vol na oszt va.

– Ol dal ha tá ron ál ló be épí té sû te rü le ten ke rí tés lé te sí té sé nek el ren de lé se
ese tén a tu laj do nos (ke ze lô, hasz ná ló) az ol dal ke rí tést azon a te lek ha -
tá ron kö te les meg épí te ni és fenn tar ta ni, amely hez az épí té si hely csat -
la ko zik. Már ki a la kult be épí tés ese tén – a he lyi szo ká sok nak meg fe-
le lô en – az ol dal ke rí tés meg épí té sé nek és fenn tar tá sá nak kö te le zett -
sé gét a he lyi épí té si sza bály zat et tôl el té rô en is meg ha tá roz hat ja.

– Sa rok te lek ese té ben a te lek hom lok vo na la i val szem ben fek vô mind -
egyik te lek ha tár ol dal ha tár nak szá mít.

– Ha a te lek ol dal ha tá ra a szom szé dos te lek nek egyút tal hát só ha tá ra,
ar ra a hát só te lek ha tár sza bá lya it kell al kal maz ni.

– Nyúl vá nyos te lek ese té ben a nyúl vá nyos te lek és a vissza ma ra dó te lek
kö zöt ti – az ut caf ron ti val egye zô irá nyú – kö zös te lek ha tá ron ál ló ke rí -
tés meg épí té sé nek és fenn tar tá sá nak kö te le zett sé ge a vissza ma ra dó
te lek tu laj do no sát (ke ze lô jét, hasz ná ló ját) ter he li.

– Üdü lô te rü le ten – ha a he lyi épí té si sza bály zat más ként nem ren del ke -
zik – csak nem tö mör ke rí tés vagy élô sö vény lé te sít he tô.

– A tel ken be lül az egyes kü lön hasz ná la tú te lek ré sze ket csak nem
tö mör ke rí tés sel vagy élô sö vénnyel sza bad el vá lasz ta ni.

– El ren de lés nél kül lé te sí tett ke rí tést an nak tu laj do no sa bár mi kor el -
bont hat ja.

Pi lis vá ros he lyi épí té si sza bály za ta ál ta lá nos kö ve tel mény ként az aláb bi
meg kö té se ket tar tal maz za a ke rí tés sel kap cso lat ban: 
„Ke rí té sé pí tés, il let ve ke rí tés-áta la kí tás ese tén a köz te rü let fe lé esô te -
lek ha tá ron tö mör ke rí tés nem ala kít ha tó ki. Az át tö rés mi ni mum 40% kell
le gyen. Elô re gyár tott be ton vagy mû kô ke rí tés me zôk még át tört ki a la kí -
tás sal sem en ged élyez he tôk.”

Az épí té si en ged ély nél kül vé gez he tô épí té si te vé keny sé gek 2013. ja nu -
ár 1-jé tôl ha tá lyos lis tá já ban is sze re pel a ke rí tés épí té se, ezért a ke rí tés
lé te sí té se – ki vé te lek nél kül – az épí té si en ged ély nél kül vé gez he tô te vé -
keny sé gek kö ré be tar to zik [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. szá mú
mel lék let 21. pont ja]. A mû em lék in gat la non köz te rü let tel ha tá ros
ke rí tés épí té se azon ban 2014. már ci us 15-étôl örök ség vé del mi
en ged ély hez kö tött te vé keny ség lett [393/2012. (XII. 20.) Korm.
rend. 3. § (4) bek. g) pont].

o var dánk ban idén rend ha gyó mó don
ün ne pel tük Hús vét nap ját. Ezút tal nem

ki mon dot tan a lo va sok nak, ha nem min den
ál lat- és ter mé szet ba rát csa lád nak kí nál -
tunk ün ne pi prog ra mot.

A Bol dog Nyúl kez de tét a lo csol ko dás és
hús vé ti ebéd után ra, dél után 14 órá ra üte -
mez tük. Nagy örö münk re már két óra után
öt perc cel sort áll tak a csa lá dok, és a ki csik
alig gyôz ték ki vár ni, hogy ne ki lát has sa nak a
já ték nak. A mû sort Du chaj Ká roly ce re mó -
ni a mes ter nép vi se let ben ve zé nyel te, s kel -
le mes né pi es han gu la tú gye rek da lok szól -
tak egész dél után.

A gye re kek több já ték le he tô ség kö zül vá -
laszt hat tak, mint pél dá ul a kecs ke ug ra tás,
a to jás söp rés pat kó ka pu ba, kéz mû ves fog -
lal ko zás, szal ma bá la gu rí tás vagy a leg na -

gyobb si kert ara tó pó ni lo vag lás. Emel lett
né pi já té ko kat he lyez tünk ki, me lyek fá ból
és egyéb ter mé sze tes anya gok ból ké szül -
tek. Majd 15 órá tól le he tô ség nyílt egy
újabb né pi te vé keny ség re. Kis Fan ni (aki
gyö nyö rû volt nép vi se let ben) szín vo na las
nép tánc-ok ta tá sán ve het tek részt a gye re -
kek, de ha ma ro san ked vet kap tak a fel nôt -
tek is. 

Nagy si ke re volt a kis ál lat si mo ga tó nak,
ahol sze ret get ni és etet ni is le he tett nyu szi -
kat, kecs ké ket, és a ló vá, az az nyúl lá tett
kis pó nit. S ha már a si ke rek nél tar tunk,
szin tén sok ér dek lô dôt von zott az Olasz-
Ma gyar Ba rá ti Kör fa já té ka és asz ta la, ame -
lyet a ren dez vény stí lu sá hoz il lô en dí szí tet -
tek fel. Kü lön em lí tést ér de mel Orosz né
Fe hér Edit nép vi se le ti ru há ja!

Fi nom volt a há zi ré tes, a rop pa nós pe -
rec és a pá lin ka, bár er rôl in kább csak az
apu kák tud ná nak me sél ni. 

A nap zá ró ak kord ja ként díj ug ra tó-be mu -
ta tót tar tott Sza bó Gá bor díj ug ra tó ver seny -
zô az ér dek lô dôk nek, majd a mat ri ca gyûj -
tés ered mé nye kép pen hir det tük ki a ver -
seny gyôz te sét, aki a Csil ló Lo va sis ko la lo -
gó ját vi se lô cso ki tor tát vi het te ha za.

A ren dez vény si ke res sé gét bi zo nyít ja,
hogy a ter ve zett mû sort egy órá val meg
kel lett hosszab bí ta ni, hi szen a gye re ke ket
nem le he tett ha za vin ni olyan könnyen. Re -
mél jük, hogy a ben nün ket meg tisz te lô kö -
zel 400 fôs ven dég se reg jól érez te ma gát. 

Kö szön jük ál lan dó és új se gí tô ink nek,
hogy ve lünk tar tot tak a fel tá ma dás ün ne -
pén is. Bí zunk ben ne, hogy jö vô re is együtt
ün ne pel het jük ha gyo má nya i nkat a Csil ló
Lo va sis ko lá ban.

CSIL LÓ RI TA 2

L

A
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Megyei szintû siker iskolánk
matematika oktatásában

a tár ta la nul! né ven hir de tett pá lyá za tot
az Em be ri Erô for rás Tá mo ga tás ke ze lô,

mely nek cél ja, hogy ma gyar or szá gi di á kok
meg is mer ked hes se nek ha tá ron tú li ma gyar
tár sa ik kal. A fel hí vás ra a Gu bá nyi Ká roly Ál -
ta lá nos Is ko la si ker rel pá lyá zott: 1 217 000
fo rin tot nyer tünk a prog ram meg va ló sí tá sá -
hoz. En nek kö szön he tô en negy ven he te dik
osz tá lyos ta nu lónk négy kí sé rô pe da gó gus -
sal 2016. már ci us 20-23-ig er dé lyi ki rán du -
lá son ve he tett részt. A pá lyá zat le he tô sé get
nyúj tott ar ra, hogy a gye re kek meg is mer -
ked hes se nek a ha tá ron túl élô ma gyar kö -
zös sé gek tag ja i val, kul tú rá já val, épí tett és
ter mé sze ti örök sé gé vel.

Ki rán du lás Er dély be

a nu ló ink hosszú évek óta részt vesz nek
az im már 27 éves Zrí nyi Ilo na Ma te ma -

ti ka ver se nyen, ame lyet ha tá ra in kon túl, a
ma gyar lak ta te rü le te ken is meg hir det nek.
Is ko lánk egyik ne gye di kes ta nu ló já nak kö -
szön he tô en az idei ver seny rég óta várt ered -
ménnyel ör ven dez te tett meg min ket. 

A ver se nyen részt ve vô gye re kek, köz tük
is ko lánk 4-8. osz tá lyos ta nu lói feb ru ár
19-én a mo no ri Já szai is ko lá ban ír ták meg
a me gyei fel adat la po kat. Né hány nap el tel -
té vel meg tud tuk, hogy a 4. c osz tá lyos
Szeg vá ri Dó rát és ta ní tó ját, Ba ráth né Hid -
vé gi Ág nest meg hív ták Rác ke vé re, az ün -
nep élyes me gyei ered mény hir de tés re, ahol
min den év fo lyam leg jobb ja it díj az zák. 

A vár va várt ese mé nyen ki de rült, hogy
Dó ri sa ját és is ko lánk nagy di csô sé gé re a

do bo gó leg fel sô fo ká ra áll ha tott. Ered mé -
nyé vel ki ér de mel te az el sô he lyet. Büsz kék
le he tünk, hogy a Dél-Pest Me gyei ver se nyen
in du ló több mint 500 ne gye di kes ta nu ló kö -
zül is ko lánk ból ke rült ki a me gyei el sô he lye -

zett! Pont szá ma az or szá gos össze sí tett lis -
ta alap ján a 9331 in du ló kö zül a 6. leg job -
ban meg írt ered mény volt. 

A meg mé ret te tés itt még nem ért vé get,
mert a me gyék leg jobb jai – köz tük Dó ri is –
meg hí vást kap tak az or szá gos dönt ôre,
mely nek Kecs ke mét adott ott hont már ci us
23-25. kö zött.

Dó ri szor gal ma san és oda adás sal ké szült
az or szá gos ver seny re. A há rom na pos ren -
dez vé nyen 72 ne gye di kes ta nu ló ju tott be
a má so dik for du ló ra, és tel je sít mé nyé vel
vé gül a 32. he lyet si ke rült meg sze rez nie.
Gra tu lá lunk az ered mény hez!

Rö vid, mind össze né hány na pos pi he nô
után a fel kész ülés foly ta tó dik egy újabb ma -
te ma ti ka ver seny re. Áp ri lis 2-án, az Or chi dea
ma te ma ti ka ver seny or szá gos dön tô jén szur -
kol ha tunk Dó ri nak a mi nél jobb he lye zés el -
éré sé hez.

To váb bi iz gal mas és ered mé nyes ver seny -
zést kí vá nunk az el kö vet ke zen dô évek ben!

BA RÁTH NÉ HID VÉ GI ÁG NES 2

A négy nap alatt a di á kok meg lá to gat hat ták
Nagy vá ra dot, Ko lozs várt, Szé ke lyud var he -
lyet, Gyer gyó szent mik lóst, Csík sze re dát,
ahol meg te kint het ték a vá ro sok cso dá la tos
mû em lék épü le te it, köz té ri szob ra it, szem é-
lye sen meg ta pasz tal hat ták a mû vé szet tör-
té net órá kon ta nul ta kat. Ko lozs vá ron a Há -
zson gár di te me tô ben meg ko szo rúz ták nagy
ma gyar ja ink, Kós Ká roly, Dsi da Je nô és
Apác zai-Cse re Já nos sír ját. Az uta zás so rán
a gye re kek föld raj zi is me re tei is bô vül tek,
gyö nyör köd het tek a Kár pá tok, a Ki rály há gó,
a Tor dai ha sa dék szép sé ge i ben, sé tál hat tak
a Med ve-tó nál, ki rán dul hat tak Csík som lyó
hí res za rán dok he lyén, meg mász hat ták Nye -

reg he gyét. Meg is mer ked het tek Er dély nép -
mû vé sze ti ér té ke i vel is, Ko rond fa ze kas sá -
gá val, Ka lo ta szeg, To roc kó nép vi se le té vel,
ké zi mun ká i val, né pi épí té sze té vel. Szé kely -
ke resz tú ron, Se ges vár kö ze lé ben Pe tô fi
Sán dor em lék he lye it lá to gat ták meg. 

Szent egy há zán nagy sze re tet tel fo gad tak
min ket a he lyi is ko la ta nu lói és pe da gó gu -
sai. A kö zös fo ci- és ké zi lab da meccsek, es -
ti ének lé sek mind hoz zá já rul tak ah hoz, hogy
még fe lejt he tet le neb bé vál jon ez a nagy -
sze rû ki rán du lás.

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu

T
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Elment egy pedagógus
2016. már ci us 9-én el hunyt Ván csa Jó zsef né, szü le tett Lu dá nyi
Er zsé bet, a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la nyu gal ma zott pe da gó -
gu sa. Te me té sé re 2016. már ci us 16-án, a pi li si Pán di úti te me tô -
ben, re for má tus szer tar tás sze rint ke rült sor, ahol utol só út já ra a
meg ren dült gyá szo ló csa lád és ro kon ság mel lett az is me rô sei,
volt kol lé gái és ta nít vá nyai is nagy szám ban el kí sér ték.

Er zsi ke né ni re – aki nek pe da gó gus mun -

kás sá ga oly fon tos volt te le pü lé sünk éle té -

ben – kol lé gá i nak a te me té sen el hang zott

gon do la ta i val em lé ke zünk.

Er zsi ke né ni, gyá szo ló
csa lád, kol lé gák!

in den em ber nyo mot hagy ma ga után,
ha el megy. 

Az, hogy a csa lád ban a gén je ink to vább él -
nek, bi o ló gi ai ter mé sze tes ség. Ván csa Er -
zsi ké tôl, Er zsi ke né ni tôl nem csak a köz vet -
len csa lád örö költ, és nem csak ôk vi szik
to vább az éle tét – hisz Er zsi ke né ni ta ní tó
volt –, ha nem na gyon so kan má sok is. 

Kik re gon do lunk?

A ta nít vá nyok ra, akik nek élet re szó ló ér té -
ket, az írás-ol va sás tu do má nyát ad ta Er zsi -
ke né ni, akik so kan már az uno ká ik nak me -
sél nek ez zel a tu dás sal.

És mi, pi li si pe da gó gu sok is örö köl het tünk
tô le, mi, akik is mer het tük ôt, akik dol goz -
hat tunk ve le, akik nek a ta ní tás tu do má -
nyát, a ta ní tó ság lé nye gét mu tat ta meg
Er zsi ke né ni.

33 évig volt tan tes tü le tünk egyik fá rad ha -
tat lan mo tor ja, s né hány évig igaz ga tó-
he lyet te se is. Akt ív évei alatt kö zös ség gé
for mált ben nün ket szak mai mun kánk ban,
de ci vil éle tünk ben is min dig szá mít hat tunk
ôsz in te, se gí tô, nyi tott sze mély isé gé re.

Pe da gó gi ai tu dás ban több ge ne rá ció ôr zi
azo kat a prak ti ká kat, ame lye ket tô le lát -
tunk és kap tunk. Azon nal tett re kész volt,
mi kor lát ta, hogy va la mi lyen szak mai vagy
em be ri prob lé má val küz dünk. Tud ta, akár -
csak a ta nít vá nya it, min ket, kol lé gá it is a
leg egy sze rûbb ta ná csok, a legf rap pán sabb
út mu ta tók se gí te nek a leg job ban. 

Nap ja ink ban is ér vé nyes élet szem lé let ve -
zé rel te. Nem a tan anya got, ha nem a kis
em ber két ál lí tot ta az ok ta tás kö zép pont já -
ba. Ko rát meg elôz ve rá ér zett, hogy a kis -
gyer mek kör nye ze tét, csa lád ját is is mer ni

kell, hogy ér dem ben lé pe get hes sünk ve le a
tu dás fe lé. Eb bôl kö vet ke zett az tán, hogy
szin te min den kit is mert, s pi li sibb lett a Pi -
li sen szü le tett nél is. Er zsi ke né ni em pá ti á -
val, se gí tô fi gyel mé vel kí sér te vé gig volt ta -
nít vá nya i nak éle tét, bol do gu lá sát a nyu -
godt, nyug dí jas hét köz nap ja i ban is. Mi, fi a -
ta labb kol lé gái in nen, dol gos nyug dí jas
éve i bôl is mer het tük leg in kább Er zsi ke né -
nit, amint az ut cán, a bolt ban, vagy egy-
egy ün nep kap csán ná lunk, az is ko lá ban
ta lál koz hat tunk ve le. Hoz zá tar to zott te le pü -
lé sünk éle té nek min den nap ja i hoz.

Meg kap ta-e min de zért az el is me rést? Igen.
Egy pe da gó gus éle té ben a leg szebb ju ta -
lom pil la na tok a gye re kek kö ré ben szü let -
nek. Egy mo soly, egy hosszú, több szö ri pró -
bál ko zás után ki ol va sott és me gér tett szó,
egy jól le írt mon dat, egy kö zös ének lés –
min de zek a szí vün kig ér nek és el kí sér nek
egy éle ten ke resz tül.

Pe da gó gus kol lé gá i tól mun ká ja el is me ré -
se ként 1981-ben Ki vá ló Mun ká ért ki tün te -
tést ka pott.

1989-ben át ve het te a Pe da gó gus Szol gá -
la ti Em lék ér met a ne ve lés és ok ta tás ér de -
ké ben vég zett több év ti ze des ál do za tos
mun ká já ért.

2004-ben na gyon büsz kén és bol do gan
me sél te, hogy a deb re ce ni Re for má tus Ta -
ní tó kép zô arany dip lo má ját kap ta meg a
deb re ce ni Re for má tus Nagy temp lom ban.
Mél tó ese mény volt ez ak kor, ame lyen az
50 éve dip lo má zó kat és a friss dip lo má so -
kat an no együtt ün ne pel ték.

2014-re 60 éves lett az a bi zo nyos dip lo -
ma, és em lé kül egy gyé mánt dip lo má val
ko ro náz ták meg pá lyá ját, me lyet a Deb re -
ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye te men
ve he tett át.

Er zsi ke né ni! Mun kás sá god, ta ní tói pá lya -
fu tá sod iránt ér zett min den tisz te le tünk és
sze re te tünk sem tud ja ol da ni azt a mély
fáj dal mat, ame lyet el vesz té sed mi att mi,
kol lé gá id át él ni kény sze rü lünk.

KÓ NYA LA JOS: 

FÁK LYA KÉNT
Nem csak ol vas ni – oly szû kös e szó,
nem ír ni csak – az írás el mo só dik –, 
ta ní ta ni a lét ma ra dan dó örö me it,
a do log dá ri dó it,
a töl te ke zô szel lem bô vi gal mát,
a lé lek be le élô örö mét,
meg ôriz ni a gyer me ki sza bad ság ön fe ledt sé gét,
az idô sö tét bo rú i ban bát ran bon ta ko zó kedv csör gô fegy ve re it,
ki nem fo gyó kí ván csi ság gal me rül ni a föl vert vi zek alá –
ilyen út ra va ló volt tar so lyom ban, míg elé bük áll tam.
Lá tom ma is sze mük ben azt a fényt.
S nem tu dom, ben nük – el úsz tak az ár ban – fel vil la nok-e 
oly kor fák lya ként!

Örök me men tó: áp ri lis 12.

A Fel vi dék rôl ki te le pí tet tek
em lék nap ja
Er re a te le pü lé sünk egy ko ri és mai la kó it is oly szo -
mo rú an érin tô tör té nel mi ese mény rôl em lé ke zünk
meg va la mennyi en ezen a na pon!

Az Or szág gyû lés 2012-ben nyil vá ní tot ta em lék nap pá áp ri lis
12-ét, a ma gyar la kos ság Fel vi dék rôl va ló ki te le pí té sé nek kez -
dô nap ját, ar ra fi gyel mez tet ve a ma élô nem ze dé ke ket, hogy
1947-ben ezen a na pon in dult el az el sô, elû zöt te ket szál lí tó
vo nat Ma gyar or szág fe lé.

S. G. 2

M

Ván csa Jó zsef né (1934-2016)
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Pi li si Já té kor szág Óvo da idén is meg szer vez te nyílt nap ja it a
le en dô óvo dá sa ink nak és szü le ik nek, már ci us 7-11. kö zött,

mind há rom óvo dá ban. A nyílt na pok cél ja, hogy még a be i rat ko -
zás elôtt is mer ked je nek az óvo dá val, az óvo da pe da gó gu sok kal,
szo ká sa ink kal. A ta ní tók nak pe dig le he tô ség az együtt lét re, is -
mer ke dés re a le en dô el sô osz tá lyo sok kal.

Az óvo dai be i rat ko zás ra áp ri lis vé gén ke rül sor a fenn tar tói hir -
det mény ben fog lal tak alap ján.

Ve gyes cso port ja ink elô nye, hogy job ban fi gye lem be tud juk ven -
ni a szü lôk azon igé nyét, hogy test vé rek és is me rôs gye re kek egy
cso port ba ke rül je nek.

A már ci us 15. elôt ti na pok ban lel ke sen ké szü lô dött min den cso -
port az ün nep re. Já té ka ink ban meg je lent a vár épí tés, ka to nás di,
me ne te lés. Is mer ked tünk a Nem ze ti dal lal, Him nusszal, ko kár dák -
ról, ka to nák ról szó ló ver sek kel. Az ün nep le zá rá sa ként el lá to gat -
tunk a Pe tô fi park ba, ahol meg em lé kez tünk hô se ink rôl, és el he -
lyez tük a gye re kek ál tal ké szí tett szim bó lu mo kat.

2016. már ci us 21-én in téz mé nyünk is csat la ko zott a WWF Föld
Órá ja Fô vá ro sa ki hí vás hoz, mely nek ke re té ben a kö vet ke zô te vé -
keny sé ge ket vé gez tük:

Pi li si Já té kor szág Óvo da:
– ját szó tér ge reb lyé zé se, ágak-gallyak gyûj té se, zsá ko lá sa, ho -

mok la pá to lás;
– az óvo da ud va rá nak ge reb lyé zé se, bok rok al já nak tisz tí tá sa;
– a már meg lé vô kis ker tek ben vi rág- és cser jeül te tés.

Óvodai hírek

A KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Mû vé szet te rá pia 
a gye re ke kért

MOL Gyer mek gyó gyí tó Prog ram ja ke -
re té ben – 2015 ôszén és 2016 ta va -

szán – két 10 al kal mas mû vé szet te rá pi ás
cso port in dult a Pi li si Gyer mek ott hon ban
hat, majd hét fô vel. 
Az in téz mény ben élô gyer me kek nagy
öröm mel vet tek és je len leg is vesz nek
részt a fog lal ko zá so kon, ame lyek se gí te -
nek ne kik az ön bi zal muk meg erô sí té sé -
ben, is ko lai tel je sít mé nyük ja ví tá sá ban,
ezál tal erô sö dik a szo ci ál is ké pes sé gük is.
A te rá pi ás fog la ko zá sok ve ze tô je, Haj nal
Pi ros ka dip lo más mû vé szet te ra pe u ta ezú -
ton is sze re tet tel meg hív min den ked ves
ér dek lô dôt az utol só, kö zös be mu ta tó fog -
lal ko zás ra, amely re 2016. má jus 6-án, 14
óra kor ke rül sor az in téz mény Va tyai ut ca
30. alatt ta lál ha tó la ká sott ho ná ban.

H. P. 2

Pi li si Já té kor szág Óvo da Me se rét Tag in téz mé nye:
– ho ro lás, ásás, ge reb lyé zés, ve te mé nye zés, vi rá gok ül te té se a

kis ker tek ben.
Pi li si Já té kor szág Óvo da Gesz te nyés kert Tag in téz mé nye:
– a hát só kert, le en dô tan ös vény te rü le tén gallyak gyûj té se, ge -

reb lyé zés;
– szik la kert át te le pí té se, vi rá gok ül te té se.
Egész na pun kat át szôt te a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás mé lyí té -
se, az esz té ti kai ér zék fej lesz té se. Kö szö net min den részt ve vô -
nek, gye rek nek, szü lô nek és az óvo da dol go zó i nak.

A „Víz”-mo dul ban ki emelt fi gyel met ka pott a Víz vi lág nap ja (már -
ci us 22), mely al ka lom ból óvo dá ink kü lön bö zô mó don hív ták fel
a fi gyel met a víz fon tos sá gá ra.
Már ci us 26-án e té má hoz kap cso ló dó an a nagy cso por tos ko rú
gyer me kek kel, vo nat tal el utaz tunk a Mar git szi get re. 

Már ci us vé gén, áp ri lis ele jén a gyer me kek ak tu á lis fej lett sé gi
áll apo tá ról fog adó ó rák ke re té ben nyúj tot tunk tá jé koz ta tást a szü -
lôk nek. A ne ve lé si év töb bi prog ram já ról szü lôi ér te kez le te ken
ad tunk fel vi lá go sí tást.

Már ci us utol só elôt ti he te a hús vé ti ké szü lô dés je gyé ben telt.
A Hús vét-vá ró hé ten a szü lôk kel ké szü lôd tünk az ün nep re.
To jást fes tet tünk kü lön bö zô tech ni kák kal, va la mint hús vé ti dí sze -
ket bar ká csol tunk.
Ha gyo má nya ink hoz hí ven idén is el lá to gat tunk a Ger je part ra és
a Csil ló Lo va sis ko lá ba.

Áp ri lis 22-én, a Föld nap ján a ter mé szet ün nep hez kap cso ló dó
fel adat- és ese mény sor ban va ló akt ív rész vé telt biz to sí tot tunk.
Az óvo dai élet min den nap ja i ról, ün ne pe i rôl ké szült fény ké pek
meg te kint he tôk a óvo da hon lap ján. (www.pi li si o vo dak.hu/)

MOL NÁR NÉ POL GÁR JU DIT 2 óvo da pe da gó gus

Feb ru ár 26-án, a Könyv tá ri es ték ren dez -
vény so ro zat ke re té ben tör té nel mi elô adást
tar tott dr. Ru gon fal vi Kiss Csa ba. Az est fo lya -
mán meg is mer het tük a so kat vi ta tott ki rály-
k ró ni kán kat, a Ges ta Hun ga ro ru mot, Anony -
mus mû vét, amely a ma gya rok hon fog la lá sát
ír ja meg. Meg tud hat tuk, hogy a név te len
gesz ta í ró sze mé lye és mun ká ja kö rül vi ta ala -
kult ki az évek so rán. A szer zô mun ká ja ele jén
né hai jó em lé ke ze tû Bé la ki rály jegy zô je ként
ne ve zi meg ma gát, de mi vel négy Bé la ne vû
ki rá lyunk is ural ko dott, több év szá za dos vi ta -
kér dés volt, hogy me lyik ki rá lyunk ról is van
szó. A ku ta tók és tör té né szek sze rint a kér dé -
ses sze mély III. Bé la (1172-1196) le he tett,
így Anony mus a XI II. szá zad el sô év ti ze de i ben
ír hat ta meg ges tá ját. Anony mus a ma gyar ôs -
tör té net rö vid is mer te té se után rész le te sen el -
mond ja a hon fog la lás ál ta la el kép zelt tör té ne -
tét, amely be be pil lan tást nyer het tünk az est
fo lya mán. Kö szön jük a re mek elô adást!
Már ci us 3-án tar tot tuk az Ol vass ve lünk! ve -
tél ke dô 5. for du ló ját. A for du ló gyôz te sei az
Ol vass ve lünk! csa pat: Riz ma jer Me lissza, Ko -
tyinsz ki Ad ri enn, Hu nyi Bar ba ra, va la mint a
Könyv ma nók csa pat: Csor dás Ben já min, Csák
Má té Ti bor, Kol lár Ke vin, Sze der Márk, Szrap -
kó Zsolt.
Már ci us ban a II. Rá kóc zi Fe renc-em lék nap
al kal má ból könyv tá ri ve tél ke dôt hir det tünk. A
ve tél ke dô nyer te se al sós kor cso port ban Csa -

já gi La u ra 3. b. osz tá lyos, fel sôs kor cso port -
ban Da rá nyi Ka mil la 5. b. osz tá lyos ta nu ló. 
Gra tu lá lunk mind két ve tél ke dô gyôz te se i nek!
Áp ri lis 9-én Köl té szet na pi meg em lé ke zést
tar tot tuk a Kö zös sé gi Ház ban. Az est ház igaz -
dá ja Gyur kity Ka ta lin, ven dé ge Pet róczy Ilo na
köl tô nô volt. 
Kö szön jük Ka tá nak és Ilo ná nak ezt a re mek
es tét!
TO VÁB BI PROG RAM JA INK: 
Áp ri lis 23-án 17 óra kor Zsom bo ri Ár pád
szob rász mû vész „Al kos sunk együtt!” cí mû ki -
ál lí tás meg nyi tó ja lesz a Kö zös sé gi Ház ban.
A ki ál lí tás meg te kint he tô áp ri lis 25-29-ig
8-17 óra kö zött.
Má jus 6-án 18 óra kor Schäf fer Er zsé bet Pu -
lit zer-dí jas új ság író, író, pub li cis ta „Játsszunk
sze rel met, gyer me ket, csa lá dot” cí mû elô adá -
sát hall gat hat juk meg a Kö zös sé gi Ház ban. 
Má jus 21-én 13 órá tól csa lá di könyv tá ri dél -
utánt tar tunk. Kéz mû ves fog lal ko zás, tár sas já -
ték klub és könyv be mu ta tó mel lett meg hall -
gat hat juk Kas so vitz Lász ló me se író, me se -
mon dó, né pi rím fa ra gó elô adá sát. 
Má jus 28-án Vá ro si Gyer mek nap a sport pá -
lyán. Köny ves szi get, rejt vé nyek és iz gal mas
fel ada tok, csa lá di tár sa so zó vár ja a ki lá to ga tó
csa lá do kat a könyv tár stand já nál. 15 óra kor Ba -
lássy Bet ti és Var ga Fe ri gyer mek kon cert je lesz.
Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk prog -
ram ja ink ra!

Prog ram ja ink ról és hí re ink rôl bô vebb fel vi lá go sí -
tást kap hat nak a könyv tár ban (Ká vai út 1.), az
in téz mény hon lap ján, vagy Fa ce bo ok-ol da lán. 

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô

A
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A Pi li si Evan gé li ku sok „Erôs Vár” Ala pít vá nyát 1996. jú li us
3-án hív ták élet re. Az ala pí tók kö zött volt pe da gó gus, ügy -
véd, vál lal ko zó, de nem ma rad tak ki be lô le a pi li si és a Pi -
lis hez kö tô dô gaz da sá gi, il let ve tár sa dal mi szer ve ze tek sem.

z ala pít vány mun ká ját a kez det ben fel állt ku ra tó ri um vé gez -
te 2015-ig, a tá mo ga tá sok túl nyo mó ré szét pi li si fi a ta lok -

nak szó ló ren dez vé nyek és al kal mak kap ták, de ezek mel lett
ju tott pénz a rá szo ru ló csa lá dok és a Pi li si Evan gé li kus Gyü le -
ke zet tá mo ga tá sá ra is. Az el múlt 20 év ben az ala pít vány több
al ka lom mal já rult hoz zá a vá ros mû em lék temp lo má nak fe lú jí -
tá sá hoz, il let ve a vá ro si ren dez vé nyek nek is helyt adó temp lom-
kert rend ben tar tá sá hoz. Az or szá go san is is mert Izsóp ének kar
mun ká ját tech ni kai fel sze re lé sek kel és ren dez vé nyek tá mo ga tá -
sá val se gí tet te, a gyü le ke ze ti és vá ro si kö zös sé gi élet fej lô dé-
 sé hez if jú sá gi spor tesz kö zök vá sár lá sá val, il let ve ba ba-ma ma
szo ba ki a la kí tá sá val já rult hoz zá, a Pi li si Evan gé li kus Sze re tet -
szol gá lat in du lá sát pe dig a gyü le ke ze ten ke resz tül au tó, lap top,
il let ve fû nyí ró trak tor vá sár lá sá val se gí tet te.

Az új ku ra tó ri um az ed di gi tra dí ci ó kat kö vet ve, il let ve azo kat
to vább gon dol va sze ret né foly tat ni mun ká ját, te vé keny sé ge in -

ket úgy sze ret nék foly tat ni, hogy azok a Pi li si Evan gé li kus
Gyü le ke zet ha tá ra it át lép ve köz vet len ha tás sal le gye nek a vá -
ros éle té re. Az új cé lok mel lett ter mé sze te sen to vább ra is fon -
tos nak tart juk a sze re tet szol gá lat, il let ve a gyü le ke zet tá mo ga -
tá sát, esz kö ze i nek és be ren de zé se i nek fej lesz té sét, gyer mek és
if jú sá gi tá bo rok szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát. A fent em lí tett
cél ja in kat mi nél na gyobb lét szá mú ön kén tes be vo ná sá val sze -
ret nénk meg va ló sí ta ni.

Ezú ton sze ret nénk min den ki nek kö szö ne tet mon da ni, aki adó -
já nak 1%-át ne künk ad ta. Öröm mel tesszük köz zé, hogy a 2016-
ban átu talt 2015. évi SZJA 1%-be vé tel 317 555 fo rin tot tett ki. 
Kér jük, a jö vô ben is bíz za nak ala pít vá nyunk ban, és tá mo gas -
sa nak min ket fe la ján lá sa ik kal. 

Pi li si Evan gé li ku sok „ERÔS VÁR” Ala pít vá nya 

Az ala pít vány adó szá ma: 

18672693-1-13

A PI LI SI ERÔS VÁR ALA PÍT VÁNY VE ZE TÔ SÉ GE 2

Betekintés az ,,Erôs Vár” alapítvány életébe

Hinni taníts Uram, kérni taníts…
Az Úr útjai kiismerhetetlenek, s mindennek oka és indoka van. Amit
mi, egyszerû halandók még nem ismerhetünk fel. Az idô majd
kiforogja magát, vigasztalom magam, a pilisieket és a református
gyülekezet tagjait. Ha egy ajtó becsukódik, azonnal kapunk egy
másikat, amit viszont az Úr elôttünk szélesre tár. Ennek ellenére val-
lom, szomorú vagyok, s ezzel az érzéssel nem maradtam egyedül.

Mi kor, hon nan és mi lyen ér zé sek kel ér -
kez tek hoz zánk? Mit re mél tek, mi lyen
gyü le ke zet re ta lál nak?

1999. áp ri lis 1-vel kez dô dött a hi va ta los
szol gá la tunk és 2016. áp ri lis 1-tôl kezd-
jük meg szol gá la tun kat Szi get szet mik ló son.
A bu dai gyü le ke zet se géd lel ké sze ként hí vott
meg a pi li si pres bi té ri um, mi vel a temp lom
már kész volt és a kö zös ség nek sa ját, ön ál -
ló pász tor ra volt szük sé ge. Is ten elôt tünk
járt és min dent szé pen elô ké szí tett. Az ak -
ko ri gond nok asszony, Francz Gé zá né, Mar -
git né ni szív vel-lé lek kel vit te az ügye ket, és
ha nem is volt nagy lét szá mú a gyü le ke zet,
de akik itt vol tak, azok ra le he tett szá mí ta ni.
Fi a ta lok vol tunk és lel ke sek. Min den ap ró -
ság nak tud tunk örül ni. 

Anett köz ben vé gez te el a hi tok ta tói
kép zést. Mi lyen re mé nyek kel in dult el ô
is ezen az úton?

Sze rin tem Anett fan tasz ti kus kül sô és bel sô
utat járt be az el múlt 17 év ben. Én és a gyü -
le ke zet is egy fi a tal lányt is mer he tett meg,
aki bôl fan tasz ti kus anya, ál dott hit ta nok ta tó
és nem utol só sor ban cso dás fe le ség lett.

Tu dom, hogy az Úr for mál ta ilyen né. Na gyon
há lás va gyok ér te is!

And rás fi úk volt az el sô gyer me kük,
majd kö vet ke zett Bo ti, Ka ta és Cson gor.
Min dig nagy csa lád ra vágy tak?

A négy gyer mek in kább álom volt, nem ki je -
lölt cél, ezért mi kor rá juk né zek, mint va ló ra
vált ál mot lá tom ôket. Mi re Cson gor meg ér -
ke zett 2010. ja nu ár 1-jén, már egy kül sô leg
és lel ki leg is élô gyü le ke zet té let tünk, hi szen
2010 óta már nem misszi ói, ha nem ön ál ló
egy ház köz ség va gyunk.

„Tég lá ról-tég lá ra” rak va szer vez ték meg
a gye re kek nek az él mé nye ket adó, hit -
ben meg erô sí tô ok ta tá so kat, kö zös sé gi
prog ra mo kat, nyá ri tá bo ro kat. A sok él -
mény kö zül me lyik vé sô dött leg mé lyeb -
ben az em lé ke ze tük be?

Szí ve sen em lék szem az inár csi tá bo rok ra,
még ar ra is, mi kor zu ho gó esô ben szed tük
össze a sát ra kat. De eszem be jut Fü löp há -
za, a ve rô cei (lel ki) hét vé gék, a nap köz is
he tek, gyü le ke ze ti ma já li sok Mel lich Ist ván
pin cé jé nél, ezek a hit mé lyí tô csen des na -

pok. So kat je len tett ne kem a ta va lyi ba la -
ton föld vá ri gyü le ke ze ti tá bor is. Az a sze re -
tet kö zös ség Urunk és egy más iránt, ami
egy ke resz tyén gyü le ke zet lé nye ge. Há lá -
san em lék szem vissza ar ra a bé kes ség re,
sza bad ság ra, össze tar tás ra, ahogy együtt
le het tünk.

A vá lasz tott szi get szent mik ló si már egy
hit ben meg erô sö dött re for má tus gyü le -
ke zet, vagy ott is az ala pok tól kell épít -
kez ni, mint ahogy itt, Pi li sen tör tént?

Jó a kér dés, még is hadd ja vít sam ki: nem
mi vá lasz tot tuk, ha nem ôk ke res tek meg
min ket, és Is ten hí vá sá ra mond tunk igent.
Azért mon dom ezt, mert egy ál ta lán nem volt
könnyû dön tés. Ami ó ta Pi li sen szol gá lok,
éven te két-há rom meg ke re sésünk volt.
Hosszabb-rö vi debb imád ko zás után min det
vissza u ta sí tot tuk, mert nem érez tük ben ne
az el hí vást. A fél re ér té sek el ke rü lé se mi att
vol tak enn él na gyobb gyü le ke ze tek is, ame -
lyek meg ke res tek, de tud tuk, hogy nem ott
van a he lyünk. A Szi get szent mik lós-Új vá ro si
gyü le ke zet sok min den ben ha son lít a mi -
énk hez. Alig 15 éve kez dô dött a gyü le ke zet
szer ve zé se és temp lo muk épí té se, má ra egy
pél da ér té kû kö zös ség gé let tek.

Re for má tus gyü le ke ze tünk és a pi li si ek
ne vé ben há lá san meg kö szö nöm az itt,
ve lünk töl tött éve ket, a lel ki is me re tes,
hit tel te li, mind nyá junk lel két épí tô szol -
gá la ta i kat!

GYÖR GYI 2
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el nek a hó na pok, de az utak ál la po ta nem vál to zik, hi á ba
vár juk! A Ha le szi-szô lôk ben 2015. év vé gén el kez dô dött a

glé de re zés, majd ab ba ma radt a hó la pá tok fel sze re lé se mi att.
(Te hát nem lett be fe jez ve a la kók szo mo rú sá gá ra.) Ígé re tet
kap tunk a Ger je ve ze tô jé tôl, hogy 2016. már ci us 15-e után le -
ve szik a hó la pá tot, és be fe je zik az el kez dett mun kát. Ehe lyett
ahol ta valy már be fe jez ték eze ket a mun ká la to kat, most új ból
ugya nott kezd ték el, ahe lyett, hogy be fe jez ték vol na a Ha le szi-
szô lôk ben a fél be ha gyott uta kat, ezért új fent hát rány ba ke rül -
tek az itt élô la ko sok. Ne héz meg ér tet ni a kül te rü le ti la ko sok -
kal a tör té né sek mi ért jét, fô leg úgy, hogy a Kül te rü le ti Mun ka -
cso port tag jai sem ér tik iga zán ezt az el já rást. Ar ra sem kap -
tunk vá laszt, hogy ki nek az uta sí tá sá ra tör tént a fen ti dön tés?!
A Kül te rü le ti Mun ka cso port prog ram já ra sem kap tunk vá laszt,
mely 2016. feb ru ár 1-jén a Pi li si Hír nök ben is meg je lent a la -
kos ság tá jé koz ta tá sá ra. Saj nos az itt élôk fe la ján lott se gít sé gét
sem tud juk igény be ven ni, mi vel nincs anya gi hát tér rel jó vá ha -
gyott, konk rét prog ram, ami hez köt het nénk a fe la ján lott se gít -
sé get, hi szen nem kap tunk a vá ros ve ze té sé tôl tá mo ga tást és
vá laszt. Így fogy el las san a tü re lem, a ten ni aka rás, az ér dek -
lô dés vá ro sunk ér de ké ben, ha nem érez zük an nak fon tos sá -
gát, hogy se gí tô szán dé kun kat, el kép ze lé sün ket, ter ve in ket fi -
gyel men kí vül hagy ják.
Tel nek a hó na pok…!
A Vál lal ko zók Egye sü le té nek (mely nek tag jai az ön kor mány -
zat több sé gi kép vi se lôi) prog ram já nak 7. pont já ban az ol vas -
ha tó: „A kül te rü le ten élôk élet kö rül mé nye i nek ja ví tá sa.” El kép -
ze lé se ink be jól be il leszt he tô lett vol na a Ró zsács ka la kó i nak
ké ré se pél dá ul, a vil lany be ve ze té se. 

Telnek a hónapok…!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselô-testület!

Az ott élôk jo go san érez het ték vol na a gon dos ko dást.
Az élet kö rül mé nye i ket is po zi tí van meg vál toz tat ta vol na ez
a prog ram.
Tel nek a hó na pok…!!
Ami kor a tû zol tó ság, a DÉ MÁSZ dol go zói, a men tôk mun ka -
vég zés köz ben fo lya ma to san szó vá te szik az út táb lák hi á nyát,
az út vi szo nyok áll apo tát, de nem tör té nik sem mi több szö ri jel -
zé sünk után sem!
Itt sze ret nénk tá jé koz tat ni a tisz telt la kos sá got, hogy az ön kor -
mány zat ál tal ki kül dött „Hát ra lé kos szám lák” (kom mu ná lis
adó, gép jár mû adó stb.) tar tal maz nak egy „Egyéb költ ség”-et is,
hi va ta lo san ez a „KÖLT SÉ GÁ TA LÁNY”. Az NGM 2012/49.
(XII.28.) 3§(I.) tar tal maz za. Az Adó ha tó sá got a vég re haj tás fo -
ga na to sí tá sá ért 5000 Ft költ sé gá ta lány il le ti meg, min den más,
e ren de let alap ján fel szá mít ha tó költ ség tôl füg get le nül. Ezért
kér jük, hogy aki nek bár mi fé le tar to zá sa van, egyez te tés után
kér jen rész let fi ze té si ked vez ményt, il let ve kér je a költ sé gá ta -
lány dí já nak el tör lé sét (az 5000 fo rin tot) szem élye sen az ön -
kor mány zat adó cso port já nál.
Tel nek a hó na pok…!!!
A Kül te rü le ti Mun ka cso port a dû lôk be já rá sa al kal má val az ott
élôk prob lé má i ról, szo ci ál is hely ze té rôl tá jé ko zó dott.
Saj nos szo mo rú an lát tuk, hogy a mély sze gény ség ben élô em -
be rek élet hely ze te nem hogy ja vul, sôt rom lik, pe dig re mény -
ked ve vár ják a meg ol dást a vá ros ve ze té sé tôl, a szo ci ál is in téz -
mé nyek tôl, az ál lam tól.
Tel nek a hó na pok…!!!!
És vá runk, mert nem te he tünk egye bet!

Pi lis, 2016. már ci us 31.

A KÜL TE RÜ LE TI MUN KA CSO PORT TAG JAI 2

a nu ár ban az MSZP és a DK he lyi szer -
ve ze te sze re tett vol na kö zö sen csa pa -

tot in dí ta ni a II. Böl lér fesz ti vá lon, azon -
ban azt a tá jé koz ta tást kap tuk, hogy a
ren dez vény olyannyi ra po li ti ka men tes,
hogy a szer ve ze te ink ne vét se hol nem
tün tet het jük fel, sem ru hán kon, sem
más hol. Ezek kel a fel té te lek kel vi szont
nem sze ret tünk vol na részt ven ni, mert
mi ér tel me van a je len lé tünk nek, ha a lá -
to ga tók azt sem tud ják, ki ket kép vi se -
lünk. Ké sôbb tu do má sunk ra ju tott, hogy
a Vál lal ko zók Egye sü le te is in dul, ezért
fel vet tük a kap cso la tot a pol gár mes ter -
rel, aki ar ról tá jé koz ta tott ben nün ket,
hogy a ren dez vény po li ti ka men tes, ezért
ugyan azt tud ja el mon da ni, mint ami rôl
el sô kör ben tá jé koz tat tak min ket, azon -
ban ar ra le he tô ség van, hogy egy bá but
fel ál lít ha tunk, ami már vi sel he ti a lo gón -
kat. Nem tel je sen ért jük, ha egy a ren -
dez vé nyen fel ál lí tott bá bu vi sel het
MSZP-s vagy DK-s pó lót, ak kor az
MSZP/DK tag jai mi ért nem? A pol gár -

mes ter ar ra is ki tért, hogy el akar ják ke -
rül ni azt, hogy párt szer ve ze tek szó ró la -
poz za nak vagy agi tál ja nak az ön kor -
mány zat ren dez vé nyén. Az MSZP/DK
évek óta részt vesz a kü lön bö zô ön kor -
mány za ti ren dez vé nye ken/ün nep sé ge -
ken, so ha sem mi lyen pro mó ci ós anya -
got nem te rí tet tünk eze ken az al kal ma -
kon és nem agi tál tunk a pár tunk mel lett. 

Kér dé sünk az len ne, hogy mi lyen rossz
ta pasz ta la ta van az ön kor mány zat nak a
ren dez vé nye ken va ló meg je le né sünk kel
kap cso lat ban, ami ilyen jel le gû in téz ke -
dé se ket tesz szük sé ges sé. Rész vé te lünk -
kel csak je lez ni sze ret tük vol na, hogy
tag sá gunk kal részt ve szünk mi is a vá ros
éle té ben, ugya núgy, ahogy már pél dá ul
évek óta a vá ro si gyer mek na pon, a vá -
ro sa va tón vagy az ün nep sé ge ken. A sze -
mét sze dé sen pél dá ul a DK párt lo gós pó -
ló ban je lent meg, mely el len sen ki nek
nem volt ki fo gá sa. Sze ret nénk tisz táz ni
ezt a kér dést, mert mi is a vá ros ban

élünk, mi is a vá ro sért dol go zunk, és
nem sze ret nénk, ha azért, mert párt szer -
ve zet nek a tag jai va gyunk, hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ér ne ben nün ket, il let -
ve szim pa ti zán sa in kat. Ná lunk mi ért
nem le het úgy meg ren dez ni egy fesz ti -
vált, mint az al ber tir sa ik nak? Al ber tir sán
az ön kor mány zat szer ve zé sé ben meg -
ren de zés re ke rü lô „Kô le ves fesz ti vá lon”
min den párt meg je len het részt ve vô ként,
párt lo gók kal és még is egy na gyon jó
han gu la tú ren dez vény már évek óta.
Sze ret nénk, ha Pi li sen fa ji, val lá si és
párt ho va tar to zás alap ján nem len né nek
a vá ros la kói meg kü lön böz tet ve.

Pi lis, 2016. feb ru ár 21.

A to váb bi jó együtt mû kö dés re mé nyé ben
üd vöz let tel:

NAGY JÁ NOS 2

az MSZP pi li si szer ve ze té nek el nö ke
KE RE ZSÁN LÁSZ LÓ 2

a DK he lyi el nö ke 

(Az írásokat az alá írók ké ré sé re vál toz ta tás nél kül kö zöl jük.)
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Pilis közigazgatási területén elhagyott, kirakott hulladékokkal kapcso-
latosan a következôkrôl szeretnénk tájékoztatni városunk lakóit.

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladéktól csak kijelölt
vagy arra fenntartott helyen, illetôleg közszolgáltatás keretében a környezet

veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni! Városunk helyi rendelete pontosan
szabályozza mind a bel-, mind pedig a külterületi hulladékgyûjtés és hulladékszállítás
szabályait, valamint a lomtalanításra (tavasszal-ôsszel) vonatkozó rendelkezéseket.
Sajnálatos módon ennek ellenére az illegális szemétlerakás a település különbözô
pontjain jelentôsen elszaporodott.

Az önkormányzat számos intézkedést tett annak érdekében, hogy az illegális
szemétlerakások megszûnjenek. A mezôôri és a közterület-felügyelôi rendszer
kiépítése megtörtént, kamerákat helyeztünk el, így tettenérés esetén a jogszabályban
biztosított bírság kiszabásával minden elkövetônek számolnia kell. 

Arra kérünk mindenkit, ha szabálytalan szemétkihelyezést, azaz környezetszennyezést
észlel, azonnal értesítse a közterület-felügyelôket, hogy haladéktalanul intézked-
hessenek.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A feb ru ár és már ci us sem telt el ese mé nyek nél kül a Pi li si Rend ôr -
ôrs il le té kes sé gi te rü le tén. Az aláb bi ak ban konk rét bûn cse lek mé -
nyek rôl és a meg tett in téz ke dé sek rôl sze ret nék szá mot ad ni.

n A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend -
ôr ôrs két jár ôre 2016. már ci us 15-én, 21
óra 30 perc kö rü li idô ben meg je lent Csév -
ha raszt kül te rü le tén, mi vel on nan egy sár -
ban el akadt gép jár mû rôl ér ke zett be je len -
tés. A jár ôrök egyi ke ek kor te le fo non fel vet -
te a kap cso la tot a be je len tô vel, hogy tô le
pon to sabb in for má ci ó kat sze rez zen a tar -
tóz ko dá si he lyük kel kap cso lat ban. A 41
éves kecs ke mé ti fér fi el mond ta a rend ôr -
nek, hogy Kecs ke mét re sze re tett vol na el -
jut ni, de a GPS be vit te ôket az er dô be, ahol
el akad tak. A be je len tô és uta sa is me g-
i jedt, rég óta tar tóz kod tak az er dô ben. 
A rend ôrök fel vet ték a kap cso la tot a Csév -
ha rasz ti Pol gár ôr Egye sü let ve ze tô jé vel és
se gít sé get kér tek tô le, mi vel az er dô ben
a szol gá la ti gép jár mû is el akadt vol na és a
pol gár ôrök te rep já ró ja al kal ma sabb volt
a hely szín meg kö ze lí té sé re. Ezt kö ve tô en a
jár ôrök és a se gít sé gük re si e tô pol gár ôr
meg ta lál ták a fér fi a kat, majd a te rep já ró val
si ke rült az el akadt au tót ki húz ni a sár ból.
Ez után a rend ôrök a fér fi a kat ki vit ték az er -
dô bôl, és út ba i ga zí tot ták ôket. 

n Lo pás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Pi li si
Rend ôr ôrs H. Zol tán 47 éves pi li si la kos sal
szem ben. A he lyi fér fi már ci us 7-én, a dél -
utá ni órák ban Pi lis egyik ut cá já ban a ma -
gá val vitt ké zi fû résszel élô fá kat vá gott ki
az zal a szán dék kal, hogy azo kat el tu laj do -
nít sa. H. Zol tán mun kál ko dá sát a pi li si me -
zô ôr ész lel te, aki a fér fit fel tar tóz tat ta, és
azon nal ér te sí tett a pi li si kör ze ti meg bí zot -
tat. A szol gá la ton kí vü li kör ze ti meg bí zott a
hely szín re si e tett, majd szol gá lat ba he lyez -
te ma gát, és in téz ke dett a 47 éves fér fi ú -
val szem ben. H. Zol tánt a pi li si jár ôr szol gá -
lat el fog ta és elô ál lí tot ta, majd a nyo mo zók
gya nú sí tott ként hall gat ták ki. El le ne a to -
váb bi el já rást a Pi li si Rend ôr ôrs foly tat ja le.

n Zak la tás vét ség 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 Bûn ügyi Osz tá lya I.
Sán dor 51 éves pi li si la kos el len. A gya nú -
sí tott a je len le gi ada tok sze rint már ci us 15-
én, a dél utá ni órák ban oda ment a sér tett
pi li si in gat lan já hoz, ahol az zal fe nye ge tô -
zött, hogy ha az ott la kó fér fi nem köl tö zik
el lak cí mé rôl, rá gyújt ja a há zat, va la mint
meg öli ôt és egész csa lád ját. A sér tett be -
je len té sét kö ve tô en a pi li si jár ôr szol gá lat a

hely szín re si e tett, azon ban az 51 éves gya -
nú sí tott még ek kor is foly tat ta a fe nye ge -
tést. A rend ôrök I. Sán dort el fog ták, majd a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra elô ál lí tot ták,
ahol a nyo mo zók gya nú sí tott ként hall gat ták
ki és bûn ügyi ôri zet be vet ték. El le ne a to -
váb bi el já rást a Pi li si Rend ôr ôrs foly tat ja le.

n Lo pás bûn tett 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 Bûn ügyi Osz tá lya J.
Lász ló 46 éves nyár egy há zi la kos el len, aki
a je len le gi ada tok sze rint  már ci us 4-én, a
haj na li órák ban egy nyár egy há zi ház ud va -
rán lé vô ak ná ból le sze rel te és el tu laj do ní -
tot ta az át eme lô szi vattyút, me lyet egy ta -
lics ká ban tolt el a hely szín rôl. A pi li si jár -
ôrök szol gá la tuk so rán in téz ke dés alá von -
ták a ta lics kát to ló J. Lász lót, aki diszk ré ten
le ta kar ta az el tu laj do ní tott szi vattyút. A 46
éves fér fit a jár ôrök el fog ták és a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság ra elô ál lí tot ták, ahol a
nyo mo zók gya nú sí tott ként hall gat ták ki. Az
ügy ben foly ta tott nyo mo zást a nyo mo zó ha -
tó ság le zár ta, az ügy ben ke let ke zett ira to -
kat az il le té kes ügyész ség hez bí ró ság elé
ál lí tá si ja vas lat tal meg küld te.

n Fel hí vom a la kos ság fi gyel mét a té li-
ta va szi átál lás sal kap cso la tos prob lé mák ra.
A ta vasz be kö szön té vel – Pi lis re egyéb ként
is jel lem zô en – egy re több ke rék pá ros je le -
nik meg az uta kon. Ké rem a gép jár mû ve ze -

tô ket, hogy kel lô kö rül te kin tés sel köz le ked -
je nek, meg fe le lô ol dal tá vol ság tar tá sá val
ke rül jék ki ôket. Kü lö nö sen a szür kü le ti, il -
let ve az es ti órák ban le gye nek fi gyel me sek,
mert a fo ko zott rend ôri in téz ke dé sek el le-
n ére még min dig jel lem zô ek a meg fe le lô vi -
lá gí tás nél kül köz le ke dô bi cik li sek. En nek
meg szün te té se ér de ké ben – az or szá gos
in téz ke dé sek nek is meg fe le lô en – a Pi li si
Rend ôr ôrs jár ôrei na gyobb rend sze res ség -
gel fog ják el len ôriz ni Pi lis bel te rü le tén a ke -
rék pá ros for gal mat. 

Fon tos, hogy ha té kony bûn meg elô zés re
csak kö zö sen va gyunk ké pe sek! Önök is te -
gye nek meg min den el vár ha tót an nak ér -
de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse lek mény
ál do za tá vá, il let ve se gít sék az idôs ál lam -
pol gá ro kat, és le gye nek fi gye lem mel a gye -
re kek re is! 

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 a
„jár ôr mo bilt” a 06-20/771-0411 mo -
bil te le fon szá mon vagy mun ka i dô ben a
Pi li si Rend ôr ôr söt a 06-29/498-128-as,
azon kí vül a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá -
got a 06-29/410-726, il let ve a 107-es,
112-es köz pon ti se gély hí vó te le fon -
szá mok va la me lyi kén. 

n Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak,
Kiss Zol tán r. fô tör zsôr mes ter nek az
el ér he tô sé ge 06/20-412-2490. Fog adó-
ó rát min den hó nap el sô csü tör tö kén
14:00 és 16:00 kö zött tart a rend ôr ôrs
épü le té ben.

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr ôr nagy 
a Pi lisi Ren dô rôrs pa rancs no ka

A
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Ba ra nyi Fe renc (1937. ja nu ár 24.)
i li sen szü le tett Kos suth- és Jó zsef At ti la-dí jas ma gyar köl tô, író,
mû for dí tó. Írói ál ne ve: Fran ces co del Sar to. Nagy ap ja, Kuzs ma

Ist ván a pi li si is ko la igaz ga tó ja volt. Édes ap ja, id. Ba ra nyi Fe renc
a köz ség jegy zô je volt. Élt Pi li sen, Nyár egy há zán, Mo no ron, majd
Bu da pest re köl tö zött. 

1957 és 1962 kö zött az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka rán vég zett
olasz, majd fran cia sza kon. 1963-65 kö zött a MÚ OSZ Új ság író Is ko -
la ta nu ló ja volt. 1954 óta pub li kál ja ver se it. Köz ben 1955-57 kö zött
pá lya mun kás, il let ve tiszt vi se lô volt. 1963-68 kö zött az Egye te mi La -
pok mun ka tár sa ként mû kö dött. 1968-69-ben az If jú sá gi Ma ga zin nál
fô szer kesz tô-he lyet tes ként dol go zott. 1969-1972 kö zött a Ma gyar
If jú ság iro dal mi ro va tát ve zet te. 1976-1992 kö zött az MTV szó ra koz -
ta tó és ze nei fô osz tá lyán kez det ben fô osz tály ve ze tô-he lyet te si, majd
fô mun ka tár si be osz tás ban te vé keny ke dett. 1984 és 1986 kö zött má -
so dál lás ban a Pa lóc föld fô szer kesz tô je volt, 1988-92 kö zött pe dig az
Ez red vé gé. A Ma gyar Írók Szö vet sé gé nek 1963-tól 2006-ig volt tag -
ja. 1988-ban a Zrí nyi Mik lós Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sas ág al el nök -
évé vá lasz tot ták. A Jó zsef At ti la Mû vé sze ti Cent rum Ala pít vány ku -
ra tó ri u má nak 1990-tôl 2014-ig volt el nö ke. 1992-ben nyu ga lom ba
vo nult. A Mû vé szet Ba rá tok Egye sü le té nek 2001-tôl 2003-ig fô tit ká -
ra volt. Rö vid ide ig a Szö vet ség az Eu ró pai Ma gyar or szág szó vi vô je,
va la mint el nö ke a Ha la dó Erôk Fó ru má nak.

Je len leg is tag ja a Ma gyar Ze ne szer zôk Szö vet sé gé nek. Ver se it csak-
nem va la mennyi eu ró pai nyelv re le for dí tot ták. Ba ra nyi a ma gyar
lí ra iga zi el kö te le zett je. Ver se i ben, írá sa i ban szü lô fa lu ját so sem fe-
 le di el. Gyak ran vissza tér a Du na-Ti sza kö zé re, Pi lis, Nyár egy há za,
Nagy kô rös, Ceg léd tá ja i hoz. Meg szál lott ja az ope ra i ro da lom nak.
Hét-nyol ce zer da ra bos ope ra le mez-gyûj te mé nye van. Szá mos el is -

Pilis múltja és jelene – neves személyek
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A lap ban meg je le nô cik kek, fo tók, gra fi kák és hir de té sek má sod -
köz lé se ki zá ró lag a szer kesz tô ség en ged élyé vel tör tén het.

Kiadó: Pilis Város Önkormányzata
Megjelenik: kéthavonta, 3500 példányszámban

P
me rés ben ré sze sült: Jó zsef At ti la-díj, Ma dách Im re-díj, Ma gyar Köz -
tár sas ági Ér dem rend kis ke reszt je, Dar vas Jó zsef-díj, Ma gyar Köz tár -
sas ági Ér dem rend tisz ti ke reszt je, Kos suth-díj, Ha zám-díj, a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Író szö vet ség ní vó dí ja, a Ma gyar
Rá dió és a Ma gyar Te le ví zió, va la mint több ki adó ní vó dí ja, va la mint
az olasz mû vé sze ti iro dal mi díj bir to ko sa. 

Ke ve há zi Lász ló (1928. má jus 23.)
u da pes ten szü le tett evan gé li kus lel kész. Ta nul má nyai be fe je zé -
se után 1956-ban fe le sé gé vel, Czé gé nyi Klá rá val Pi lis re ke rült

lel ké szi szol gá lat ba. Kö zel 16 évig a Pest me gyei Egy ház me gye
es pe re se volt. 1989-tôl a Hit tu do má nyi Egye te men egy ház tör té ne ti
elô adó ként 1997-ig ta ní tott. 2005-ben kap ta meg a te o ló gia dísz dok -
to ra cí met. Nyug dí jas éve i ben sze re tett tu do má nyá nak, az egy ház -
tör té net nek él. Ku ta tó mun ká ját is ezen a te rü le ten vég zi, eb ben a
té ma kör ben köny vei je lentek meg. Te vé keny részt ve vô je az egy ház -
köz ség nek, mi köz ben fo lya ma tos tu do má nyos mun kát is vé gez.
2015-ben Or dass La jos-dí jat ka pott. 

Szi ge ti Má ria (1946.)
1946-ban Pi li sen szü le tett. Édes ap ja, Szi ge ti Já nos 12 hang sze ren ját -
szott, és már pi ci ko rá ban meg ta ní tot ta le á nyát a ze ne sze re te té re.
Már gyer mek ko rá ban ki tûnt ze nei te het sé ge, zon go ráz ni, har mo ni -
káz ni ta nult. Hat éven át az Ma gyar Ál la mi Né pi Egy üt tes ének ka rá -
nak, két éven át a Ber ni ope ra ház nak volt a tag ja. 1974 óta Né met -
or szág ban, Karls ru hé ban él, a he lyi ope ra ház tag ja, de a kö ze li
vá ro sok ze ne is ko lá i ban is ta nít.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

in den év má jus utol só va sár nap ját
szen tel jük a Hô sök nap já nak. 

Pi li sen az evan gé li kus temp lom kert ben, is ten-
tisz te let után, 11 óra kor em lé ke zünk meg
hô se ink rôl.

A Hô sök nap ja ün nep ere de tét az 1917.
évi VI II. tör vény re ve zet het jük vissza. Itt
mond ták ki el ôször, hogy nem ze tünk hô si
ha lot ta i nak ke gye let tel jes tisz te le tét meg fe -
le lô mó don ki fe je zés re kell jut tat ni, és az
utó kor szá má ra meg kell örö kí te ni.

Ezt kö vet te az 1924. évi XIV. tör vény,
mely a hô sök em lé kün ne pé nek meg ren de -

„A ma gyar hô sök em lék ün ne pe, szü le ink és nagy szü le ink küz del mei, 
fá ra do zá sai elôt ti tisz tel gés is, ami nek az ad iga zán ér tel met, ha lesz nek 
olyan nem ze dé kek, ame lyek mél tó mó don, bé kés kö rül mé nyek kö zött 
foly tat ják és tel je sí tik majd be az elô dök örök sé gét.”

zé sét hét pont ban sza bá lyoz ta. A hon véd ség
szá má ra ez az 1925. má jus 1-jén ki a dott
2519. sz. kör ren de let ben je lent meg. Egy
má sik, az 1942. áp ri lis 25-én kelt kör ren de -
let ki mond ja, hogy 1938 óta új hô sök ál doz -
ták éle tü ket a ha zá ért és em lé kü ket ugya n-
o lyan ke gye let tel és tisz te let tel kell ôriz ni,
mint a ko ráb ban ele set te két.

Vé get ért a há bo rú. Mint ha a két tör vény
meg sem szü le tett vol na, sem mi sem tör tént
fél év szá za don át. A rend szer vál tás után, a
tör té nel mi igaz ság té tel ré sze ként, 1992-ben
a bu da pes ti Lu do vi ka Aka dé mia épü le te

elôtt új ból fel ál lí tot ták a hô sök em lék mû vét
és is mét fe jet haj ta nak a vi lág há bo rúk hô si
ha lot ta i nak, ka to nai és pol gá ri ál do za ta i nak
em lé ke elôtt. Az ezt kö ve tô évek ben a hô -
sök em lé ké nek ün ne pét ki ter jesz tet ték az
1938 után ele set tek re is.

Az Or szág gyû lés a 2001. évi LXI II. tör vény
sze rint új ra nem ze ti em lék ün nep pé nyil vá ní -
tot ta a Hô sök nap ját, min den év má jus utol só
va sár nap ját je löl ve ki a szer tar tás ra. A tör vény
ki mond ja, hogy a ma gyar ság ezer esz ten de je
alatt a fegy ver rel vagy fegy ver te le nül har co ló
va la mennyi nô és fér fi, aki a ma gyar ha za vé -
del mé re kelt, tet té vel ki ér dem li a tisz te let tel jes
meg em lé ke zést. Ugyan csak eb ben az év ben a
bu da pes ti Hô sök te rén fel ál lí tot ták a Mil len-
 ni u mi em lék mû vet és a hô sök em lék kö vét, és
eze ket nem ze ti em lék hellyé nyil vá ní tot ták.

Dr. Hu nya di Lász ló ta nár úr 80 éves
La punk idei el sô szá má ban, a Pi lis múlt ja és je le ne cí mû cikk ben, a
ne ve ze tes sze mé lyek közt mu tat tuk be dr. Hu nya di Lász lót, aki 1936.
már ci us 22-én szü le tett Pi li sen. Dr. Hu nya di Lász ló a föld rajz tu do má -
nyok kan di dá tu sa, az EL TE do cen se, a mis kol ci Pe da gó gi ai Egye tem
sza kér tô je és a ka to li kus ke ret tan terv egyik szer kesz tô je.
80. szü le tés nap ja al kal má ból tisz te let tel kö szönt jük, és ezú ton
is kí vá nunk ne ki to váb bi jó egész sé get!

M

B
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Értesítjük a tisztelt szülôket, hogy a 2016/2017. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA
2016. április 25-28-ig: 8:00-16:00 óra között
2016. április 29.: 8:00-12:00 óra között
A beíratás helye: 
Pilisi Játékország Óvoda, 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

ze ken a na po kon kell be írat ni azo kat a gyer me ke ket, akik
2016. au gusz tus 31. nap já ig be töl tik a 3. élet évü ket, és óvo -

dai jog vi szonnyal még nem ren del kez nek.

A jegy zô a szü lô ké rel mé re és az óvo da ve ze tô, va la mint a vé dô nô
egye tér té sé vel, a gyer mek jo gos ér de két szem elôtt tart va, az ötö -
dik élet év be töl té sé ig fel men tést ad hat a kö te le zô óvo dai ne ve lés -
ben va ló rész vé tel alól, ha a gyer mek csa lá di kö rül mé nyei, ké pes -
sé ge i nek ki bon ta koz ta tá sa, sa já tos hely ze te in do kol ja.

Az a szü lô vagy tör vé nyes kép vi se lô, aki a szü lôi fel ügye le te vagy
gyám sá ga alatt ál ló óvo dai ne ve lés ben va ló rész vé tel re kö te le zett
gyer me ket kel lô idô ben az óvo dá ba nem írat ja be, a sza bály sér té -
sek rôl, a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si
rend szer rôl szó ló 2012. évi II. tör vény 247. § a) pont ja alap ján
sza bály sér tést kö vet el.

Az óvo dai ne ve lés ben va ló rész vé tel re kö te le zett gyer mek szü lô je,
amennyi ben gyer me ke az óvo da kö te le zett sé gét kül föl dön tel je sí ti,
kö te les ar ról a be i rat ko zás ide jé nek utol só ha tár nap ját kö ve -
tô ti ze nöt na pon be lül írás ban ér te sí te ni a gyer mek la kó he lye,
en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint il le té kes jegy zôt.

Kér jük a tisz telt szü lô ket, hogy az év köz be ni fel vé te li igé nye ket
(azok ra a gyer me kek re vo nat ko zik, akik 2016. au gusz tus 31-e
után töl tik be a 3. élet évü ket, vagy is elô fel vé te lis je lent ke zôk) is a
fen ti idô pont ban szí ves ked je nek je lez ni az óvo dá ban.

A ne ve lé si év el sô nap ja 2016. szep tem ber 1., utol só nap ja 2017.
au gusz tus 31.

In teg rál tan ne vel he tô sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me ke ket az ala -
pí tó oki ra tuk sze rint az óvo da ne vel het. 

Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak ala pí tó oki rat sze rint nem ze ti sé gi
ne ve lést foly ta tó óvo dá ja nincs.

A be i rat ko zás hoz Pi lis vá ros hon lap já ról le tölt he tô, vagy az
óvo dá ban be sze rez he tô, a „JE LENT KE ZÉ SI LAP”. 

Az óvo dai be i rat ko zás kor be kell mu tat ni:
– a gyer mek ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga -

zo ló ha tó sá gi iga zol ványt (lak cím kár tya);
– a szü lô sze mé lyi azo no sí tó és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá -

nyát (lak cím kár tya);
– a gyer mek TAJ-kár tyá ját;
– a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát;
– a gyer mek kö te le zô vé dô ol tá so kat ta nú sí tó or vo si iga zo lá sát,

vagy az ol tá si köny vét;
– a gyer mek eset le ges be teg sé ge it iga zo ló do ku men tu mo kat, a

gyer mek fej lô dé sé vel kap cso lat ban ke let ke zett do ku men tu mo -
kat, sza kér tôi vé le mé nye ket;

– amennyi ben a gyer me ke hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû, vagy
nap köz be ni el lá tá sát biz to sí ta ni kell, úgy az ezt iga zo ló do ku -

men tu mo kat (jegy zôi ha tá ro zat, gyám ha tó sá gi ha tá ro zat és a
szü lô vagy szü lôk nyi lat ko za ta), va la mint

– amennyi ben a szü lô(k) mun ka he lye a kör zet ben van, és ezért
ké ri az adott óvo dai kör zet be tar to zó óvo dá ba a fel vé telt, ak kor
a szü lô(k) mun ka vég zés he lyé re vo nat ko zó mun kál ta tói iga zo lá -
sát, mely tar tal maz za, hogy a szü lô a mun ka he lyén a ne ve lé si
év ben vesz-e igény be fi ze tés nél kü li sza bad sá got (pl. TGYÁS,
GYED, GYES stb.), ha igen ak kor met tôl med dig;

– nem ma gyar ál lam pol gár sá gú gyer mek ese té ben a szü lô Ma gyar -
or szág te rü le tén tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ged élyé nek má so la tát.

Az óvo da ve ze tô je leg ké sôbb a be i rat ko zás ra ki írt utol só ha tár na -
pot kö ve tô hu szon egye dik mun ka na pig dönt a fel vé te li ké rel mek -
rôl és dön té sé rôl írás ban ér te sí ti a szü lôt. Az ér te sí tés tar tal maz za
a jog or vos lat (fel leb be zés) le he tô sé gét és ha tár ide jét is.

Az óvo da ve ze tô írás be li dön té se el len a szü lôi fel ügye le ti jo got gya -
kor ló szü lô a köz lés tôl szá mí tott ti ze nöt na pon be lül il le ték men -
tes fel leb be zé si ké rel met nyújt hat be a jegy zô höz cí mez ve az óvo -
da ve ze tô jé nél. A jegy zô jár el, és hoz má sod fo kú dön tést.

Az egyes óvo dák kör zet ha tá ra it az óvo dák ban el he lye zett hir det -
mény ben, va la mint Pi lis vá ros hon lap ján, a www.pi lis.hu ol da lon
tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, azt a kép vi se lô-tes tü let 316/2015.
(XI.26.) sz. ha tá ro za tá val fo gad ta el.

E

Pilis városában a következô idôpontokban történik:

Szigetszentmiklósi partnerünkhöz, az 
NCR Magyarország Kft-hez keresünk munkatársakat

OPERÁTOR munkakörbe
Feladatok:
• Gyártósori összeszerelés
• Csomagolás
• Tesztelés (alapfokú számítógépes tudással)
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Gyártásban szerzett tapasztalat elôny
• Számítógépes tudás elôny
Juttatások:
• Havi alapbér + Bónusz + Cafetéria
• Alapbéren felüli pótlékok: mûszakpótlék, túlórapótlék
Amire nálunk biztosan számíthat ezen kívül:
• Bejelentett munkaviszony
• Hosszútávú munkalehetôség
• Szabályszerû bérelszámolás, szabadság és táppénz

kifizetés
• Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása

BEJÁRÁS INGYENES CÉGES BUSSZAL!

Monor – Vecsés – Kôbánya-Kispest – Csepel; Cegléd – Pilis; 
Solt – Dömsöd; Gyál; Biatorbágy – Tárnok - Érd - Bp, XXII.ker.
Dabas – Bugyi – Dunavarsány – Ráckeve –  Szigetszentmiklós;

Dunaharaszti – Szigethalom; Szigetújfalu, Gyömrô 

JELENTKEZÉS:

Telefonon: (06-1) 260-2094, 
(06-20) 4687582

Személyesen: minden hétköznap 8-tól 16 óráig: Bp. IX. ker,
Soroksári út 48-54. Hungária Malomudvar 
E-mailben: dora.szabo@pannonjob.hu




