


dén a dísz pol gá rok Par lag Ist ván
ok le ve les szob rász mû vész ál tal ter -

ve zett és el ké szí tett, a swi e te nia ma -
ha gó ni fá ból és ver de new ton grá nit -
ból ké szült mû al ko tást  kap ták az ok -
le vél mel lé. A fa az iker fe nyôt (Pi lis
vá rost) hi va tott jel ké pez ni, a grá nit
pe dig az ak tu á lis sze mélyt, aki az
adott év ben kap ja a dí jat. A két anyag
kap cso la ta eb ben a for má ban azt fe -
je zi ki, hogy a ki tün te tett tet te i vel,
mun ká já val erô tel je sen és örök ér vé -

nyû en be é ke lô dik a vá ros tör té nel mé be. 
A dí ja zot tak ról, vá ro sunk ér de ké ben vég zett te vé keny sé gük -

rôl, pá lyá juk ról az aláb bi ak ban ol vas hat nak.

Posz tu musz Pi lis Vá ros Dísz pol gá ra cí met ka pott né hai
Cser nai Ti bor lab da rú gó olim pi ai baj nok.

Cser nai Ti bor 1938-ban szü le tett Pi li sen. Lab da rú gó-pá lya fu -
tá sát Pilisen kezd te, majd Cegléd BVSC, az Óz di Ko hász és ké -
sôbb a Ta ta bá nyai Bá nyász csa tá ra volt. Négy szer sze re pelt a
ma gyar olim pi ai vá lo ga tott ban, an nak tag ja ként hat gólt rú gott.
Tag ja volt az 1964-ben, To ki ó ban arany ér met szer zett di csô sé -
ges ma gyar csa pat nak. 1970-ben vo nult vissza, Ta ta bá nyán te -
le pe dett le. 74 esz ten dôs ko rá ban, 2012. szep tem ber 11-én
hunyt el.

Né hai Cser nai Ti bor – test vé ré vel, né hai Cser nai Pál lal, aki el -
sô sor ban lab da rú gó-edzô ként szer zett vi lág ra szó ló el is me rést,
és 2013-ban már meg kap ta e ki tün te tést – egyi ke vá ro sunk ki -
emel ke dô sport tel je sít ményt el ért szü löt te i nek, aki nek ered mé -
nyét, tel je sít mé nyét – ré gi adós sá gát tör leszt ve – most is mer te el
a vá ros ve ze té se. A dí jat fia, if jabb Cser nai Ti bor vet te át.

Pi lis Vá ros Dísz pol gá ra ki tün te tés ben ré sze sült ze nei mun -
kás sá gá ért, Pi lis vá ro sá nak szer zett el is me ré se kért, a pi li si fi a -
tal ge ne rá ci ó nak mu ta tott pél dá ért Pin tér Ti bor gi tár mû vész,
ze ne szer zô, te le pü lé sünk szü löt te.

Pin tér Ti bor kis gyer mek ko ra óta a gi tá ro zás sze rel me se, el sô
ze ne ka ru kat pi li si ze nész tár sa i val 14 éve sen ala pí tot ták. Az óta
pá lyá ja messzi re ívelt, sok ze ne kar ban, együt tes ben ját szott és
ját szik ma is. Így a Ha tár ôr Big Band nek, a Ké szen lé ti Rend ôr -
ség ze ne ka rá nak és a Fáb ri Show der Band nek is tag ja volt.

2005 óta Mi chel ler Myrtill ál lan dó ze nész tár sa több for má ci -
ó ban is. A Vo i ce& Gu i tar du ó juk kal 2006-ban és 2010-ben dí ja -
zott ként sze re pel tek a né met or szá gi ének- és gi tár ver se nye ken
Mi chel ler Myrtill Swin gu is ti que for má ci ó já nak is szól is tá ja és
hang sze re lô je is.

Emel lett a ma gyar ze nei élet szá mos el is mert ze né szé vel
– Tát rai Ti bor ral, Szûcs An tal Gá bor ral és foly tat hat nánk a sort –
kö zös for má ci ók ban ját szott és ját szik ma is.

Városi kitüntetéseket adtak át október 23-án
Vá ro sunk Kép vi se lô-tes tü le te hosszú évek óta
Pi lis Vá ros Dísz pol gá ra ki tün te tô cím és Pi lis
Vá ro sért ér de mé rem ado má nyo zá sá val is me ri el
azon sze mé lyek te vé keny sé gét, akik Pi lis jó hí rét
erô sí tik vagy vá ro sun kért ön zet le nül te vé keny -
ked nek. Idén az ok tó ber 23-án meg tar tott vá ro si
ün nep ség ke re té ben ad ták át a ki tün te té se ket.

Pi lis tôl nem sza kadt el, büsz ke rá, hogy itt szü le tett – a csa -
lád ja most is itt él –, és bár hol ját szik is, ezt min dig büsz kén
vál lal ja. Ha meg hí vást kap, min dig kész ség gel jön és ját szik
itt hon: le gyen az a Nyá ri-Nyáry Mu zsi ka, vá ro si ün nep ség vagy
az Izsóp ének- és ze ne kar fel lé pé se. 

Ha bár a ze nei szak ma or szá go san el is mert tag ja, egy sze rû,
ked ves, ba rát sá gos fi a ta lem ber ma radt, aki nagy alá zat tal so kat
tett azért, hogy el jus son oda, ahol ma tart: hogy mi, pi li sek,
büsz kék le hes sünk rá!

Pi lis Vá ro sért ér de mé rem ki tün te tés ben ré sze sült Ha lusz -
ka Pé ter fes tô mû vész. Ha lusz ka Pé ter mun kás sá ga, ta ná ri és
ki emel ke dô fes tô mû vé szi te vé keny sé ge Pi lis vá ros hoz kö ti, hi -
szen itt szü le tett, itt él, ta nít és al kot hosszú évek óta. A dip lo -
ma meg szer zé se óta Pi li sen ta ní tott több mint 40 esz ten dôn át. 

A fes té sze tért már gyer mek ko ra óra ra jong. Mû vé sze tét 1976-
ban Ba lázs Jó zsef ta nár úr nál kezd te gya ko rol ni, majd a
Vas utas Kép zô mû vé sze ti Kör ben foly tat ta. Bottyán Já nos ve ze -
tô mû vész tôl so kat ta nult és szá mos ta pasz ta lat ra tett szert. 

Ki ál lí tá sai vol tak töb bek kö zött Mo no ron, Szen tend rén,
Nagy kô rö sön, a Bu da pes ti Mû ve lô dé si Köz pont ban, Pi li sen,
Dán szent mik ló son. Szá mos fest mé nye ke rült ki kül föld re, így
Né met or szág ba, Fran cia or szág ba, Ka na dá ba, Ang li á ba, Ro má -
ni á ba, Szlo vá ki á ba, Hol lan di á ba, így ter jeszt ve vá ro sunk hí rét,
be mu tat va Pi lis ter mé sze ti és épí té sze ti szép sé ge it is. 

A pi li si em be rek sze re tik, volt ta nít vá nyai és szü le ik tisz te -
lik. Gyer me ke in ket a ter mé szet és a sport sze re te té re, va la -
mint fe gye lem re ne vel te. Mû vé sze ti rajz szak kört ve ze tett, de
fes té sze tet is ok ta tott. Te het sé ges gyer me kek ré szé re ala pít -
ványt ho zott lét re. Köz éle ti fel ada to kat is szí ve sen vál lalt, tag -
ja volt az ön kor mány zat Ok ta tá si, Kul tu rá lis, Sport- és If jú sá -
gi Bi zott sá gá nak. 

Pi lis Vá ro sért ér de mé rem ki tün te tés ben ré sze sült Sza bó
Zol tán hely tör té net-ku ta tó, vá ro sunk múlt já nak meg is me ré se
ér de ké ben vég zett ki emel ke dô te vé keny sé gé gért.

Sza bó Zol tán Ti sza ka nyá ron szü le tett, csa lád ja 9 éves ko rá -
ban köl tö zött Pi lis re, ahol az óta is itt él. Má ra szív vel-lé lek kel
Pi li si vé vált.

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. Sze re tett szó ba
ele gyed ni idôs em be rek kel, hall gat ni el be szé lé se i ket, így sok
in for má ci ó hoz ju tott Pi lis sel kap cso lat ban. Köz ben gyûj tö get te
a ré gi tár gya kat is, a pat kó szeg tôl a ve tô gé pig min dent, ez
gyûj te mény má ra már el is me rés re mél tó.

2005-ben be le fo gott a pi li si tör té nel mi csa lá dok csa lád fá i nak
el ké szí té sé be. Eze ken a csa lád fá kon mint egy 2500 név sze re -
pel az 1736-tól 2015-ös be jegy zé sig. 

Fo tó gyûj te mé nyét 2005-tôl kezd te el össze ál lí ta ni, amely kö -
rül be lül – több mint húsz té ma kört fel öl el ve – 3500 fény kép -
bôl áll. Ezek egy ré szét már egy hely tör té ne ti ki ál lí tás ke re té -
ben meg is te kint het ték az ér dek lô dôk. 

Emel lett akt ív köz éle ti em ber: a „Könyv tá ri Es ték” cí mû ren dez -
vény so ro za ton hó nap ról hó nap ra tar tott elô adást Pi lis múlt já ról,
és emel lett a Pi li si Petôfi Va dász tár sa ság, va la mint a Pi li si He gye -
ki Pin ce sor Egye sü let tag ja is, al kal man ként hely tör té ne ti jel le gû
tú rá kat is ve zet, valamint a Helyi Értéktár Bizottság elnöke. 

A dí ja zot tak nak gra tu lá lunk!
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RÖVID HÍREK
BÖL CSÔ DEI TÉ RÍ TÉ SI 

DÍJ-VÁL TO ZÁS

vá ros böl csô dé jét szer zô dés alap ján a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

mû köd te ti. Az egy ház il le té kes dön tés ho zó
tes tü le te kez de mé nyez te a gon do zás sal
össze füg gô in téz mé nyi té rí té si díj eme lé -
sét, amit a kép vi se lô tes tü let meg tár gyalt
és oly mó don já rult hoz zá, hogy 2016.
ok tó ber 1-tôl az ét ke zé si in téz mé nyi té rí té -
si díj vál to zat lan ma rad – 375 Ft/fô/nap –,
a gon do zá si in téz mé nyi té rí té si díj
1000 Ft/fô/nap mér té kû lett.

Ter mé sze te sen a gyer mek vé del mi tör vény -
ben biz to sí tott ked vez mény, men tes ség
a böl csô dés gyer me kek szü le i re is vo nat ko -
zik, il le tô leg azt a fon tos tör vé nyi sza bá lyo -
zást is fi gye lem be vet tük, mely sze rint a fi -
ze ten dô té rí té si díj nem ha lad hat ja meg a
gyer mek csa lád já ban az egy fô re ju tó rend -
sze res ha vi jö ve de lem 25%-át!

A böl csô dé ben a be szok ta tás no vem ber
kö ze pé ig hú zó dik el. En nek le zá rul tá val, a
szak mai sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel 48
fé rô he lyes re bô ví tet ték az in téz ményt. To -
váb bi 7-8 gyer mek ma rad elô jegy zés ben. 

ÚJ SZAK REN DE LÉS

ül-orr-gé gé sze ti szak ren de lés in dul
2016. no vem ber 2-tôl a Pi li si Egész -

ség ház ban. Dr Ke rék gyár tó Csil la szak or vos
fog ren del ni he ti rend sze res ség gel, szer -
dán ként 16.00-18.00 óra kö zöt ti idô ben.
Asszisz ten se: Pru mek Iza bel la.

VÁL TO ZÁ SOK 
A FOG OR VO SI EL LÁ TÁS BAN

fog or vo si el lá tás te rü le tén is vál to zás
kö vet ke zik be no vem ber tôl. A 2. szá -

mú fog or vo si kör zet két rész re lett bont va,
egy pra xist – 2/1 – és egy tö re dékp ra xist –
2/2 – ki ala kít va. 
A 2/1 kör zet ben dr. Ne mes Ág nes, he lyet -
tes ként dr. Gál Jó zsef és dr. Da ub ner
Ro land fog sza kor vo sok ren del nek – kedd,
csü tör tök, pén tek: 8.00-14.00, hét fô-
szer da: 13.00-19.00. A 2/2 kör zet ben
dr. Ber ta Ju dit ren del, he lyet te sí tô or vo sok:
dr. Gál Jó zsef és dr. Da ub ner Ro land. Ren -
de lé si idô: kedd: 14.00-20.00, szer da:
8.00-13.00, csü tör tök: 14.00-20.00. 
A hon la pon, hir de tô táb lá kon és a ren de lô -
ben no vem ber 2-tôl ol vas ha tó, hogy mely
ut cák tar toz nak a 2/1 és me lyek a 2/2
pra xis el lá tá si kö ré be. 

A JÁR DA É PÍ TÉ SEK RÔL

z el múlt idô szak so rán a gya lo go sok örö -
mé re több he lyen is meg újult vá ro sunk -

ban a szin te már hasz nál ha tat lan ná vált jár da.

A jár da é pí tés és a mû sza ki el len ôr zés
4.948.956 + 38.100 fo rint ba ke rült. Az
érin tett ut cák: Kos suth La jos út; Lut her tér;
Ber csé nyi ut ca; Vá sár ut ca. 

Elô for dult, hogy a gya lo go sok örö me nem
so ká ig tar tott. Saj ná lat tal vet tük, hogy a
Vá sár ut cai re for má tus temp lom melletti
jár da sza ka szá ra gép jár mû vek kel is fel haj ta -
nak, emi att a jár da fe lü le te már is meg sé -
rült. A jár da te her bí ró-ké pes sé gét nem jár -
mû for ga lom ra ter vez ték, rá adá sul a gya lo -
go sok bal eset ve szély nek is ki van nak té ve!
Kér jük a gép jár mû ve ze tô ket, hogy a köz le -
ke dé si sza bá lyo kat tart sák be, és a jár da
ren del te téssze rû hasz ná la tá ra fo ko zot tan
ügyel jünk!

FÛ TÉ SI REND SZE REK 
KAR BAN TAR TÁ SA

fû té si sze zon elô ké szí té se az idén ko -
moly költ sé gek kel járt. Az ön kor mány -

za ti tu laj don ban lé vô in téz mé nyek nél fel -
mér ték a fû té si rend sze re ket, hi bá kat, kar -
ban tar tá si fel ada to kat, me lyek el vég zé se
az aláb bi össze gek kel ter he lik a vá ros költ -
ség ve té sét: 
– ka zá nok, ra di á to rok 1.200.000 Ft
– szi vattyú-cse re: 950.700 Ft

VÁL TO ZOTT 
A SZO CI ÁL IS REN DE LET

Kép vi se lô-tes tü let mó do sí tot ta a szo -
ci ál is el lá tá sok ról szó ló he lyi ren de le -

tet. A he lyi la kás fenn tar tá si tá mo ga tás sza -
bá lyai annyi ban vál toz tak meg, hogy a tá -
mo ga tást csak azok a szo ci ál isan rá szo ru ló
ház tar tá sok kap hat ják meg, ahol az aláb bi
fel té te lek tel je sül nek:
– a tá mo ga tást a ház tar tás ban élôk ál lan -

dó lak cím ként la kott la kás fenn tar tá sá -
val kap cso la tos ki adá sok hoz ké rik; 

– a ház tar tás tag ja i nak nincs köz tar to zá -
sa az ön kor mány zat tal szem ben a ké -
re lem be nyúj tá sa kor.

MEG OL DÓD NI LÁT SZIK 
A FEL GYÜ LEM LETT 

BE TON TÖR ME LÉK SOR SA

025/33 hely raj zi szá mú te rü le ten ezer
köb mé ter inert hul la dék – be ton tör me -

lék – gyûlt össze az utób bi 20-30 év ben. Ez
a je len le gi sza bá lyok alap ján nem vesz élyes
hul la dék, de csak fel dol go zás és ter mék ké
mi nô sí tés után hasz nál ha tó út alap ba, pad -
ká zás hoz stb. A szep tem ber 14-i rend kí vü li
ülé sen a Kép vi se lô-tes tü let a Kru pa tech ni -
ka Kft.-t bíz ta meg a fel adat el vég zé sé vel.

Az ár 3.493.500 Ft + áfa. A fel adat el vég -
zé se el en ged he tet len né vált, te kin tet tel
ar ra, hogy a kör nye zet vé del mi ha tó ság
jegy zô könyv ben rög zí tet te s hív ta fel a tu laj -
do nos fi gyel mét a je len le gi ál la pot meg -
szün te té sé re.

FA KI VÁ GÁS, TUS KÓ ZÁS 
IN TÉZ MÉ NYEK NÉL 
ÉS KÖZ TE RÜ LE TEN 

dén a nagy mennyi sé gû csa pa dék ha tá -
sá ra a gyo mok, bok rok, fák erô tel jes nö -

ve ke dés nek in dul tak, me lyek ren ge teg fel -
ada tot ad tak, és a fû ka szák rend sze res
kar ban tar tá sát, valamint vá gó fe jek, da mi -
lok vá sár lá sa volt szük sé ges. Saj nos ren ge -
teg te rü le ten a túl nôtt fák met szé sét a
Vá ros üze mel te tô Kft. nem tud ta vál lal ni,
szak em be rek, ko sa ras au tók se gít sé gé vel
le he tett a mun ká la to kat el vé gez ni. Né hány
he lyen bal eset vé del mi okok ból át me ne ti
áram szü ne tet is el kel lett ren del ni.

Al vál lal ko zók nak ki fi ze tett fa vá gá sok, if jí tá -
sok, met szé sek költ sé gei:
– 217.000 Ft (má jus ban fa vá gás, if jí tás)
– 254.000 Ft (au gusz tus ban az is ko lai jár -

da épí té sé nél fa vá gás, tus kó fú rás)
– 488.000 Ft (ok tó ber ben köz in téz mé nye -

ink nél, köz te rü le te ken a vil la mos ve ze té -
ke ket érin tô ágak if jí tá sa, met szé se)

KÖZ MEG HALL GA TÁS!

2016. no vem ber 24-én, csü tör tö kön, 18
órai kez det tel köz meg hall ga tást tart Pi lis
vá ros Kép vi se lô-tes tü le te a pol gár mes te ri
hi va tal dísz ter mé ben.
Min den ér dek lô dôt, vá ros la kót sze re tet tel
vá runk!

KE RÉK PÁR TÁ RO LÓK BÔ VÍ TÉ SE

ke rék pár ral köz le ke dôk nek jó hír, hogy
a GKI Kos suth La jos ut cai te lep he lyén,

a pi ac par ko ló já ban, va la mint a va sú tál lo -
má son fel mér tük az igé nye ket, a fé rô he lye -
ket, és már fo lya mat ban van az új ke rék -
pár tar tók gyár tá sa.

Az is ko lá sok a Kos suth La jos út be já ra tá nál
kap nak új tar tó kat, a pi ac té ren a par ko ló
fe lô li be já rat hoz, a va sú tál lo má son pe dig
az ál lo más épü let fe lô li ol da lán ál lí ta nak fel
80-100 db ke rék pár ré szé re tá ro ló kat. 

MOZ GÁS KOR LÁ TO ZOTT 
PAR KO LÓ BÔ VÍ TÉ SE

Pi ac té ren, a Ko dály Zol tán ut cai be já -
rat nál ke vés nek bi zo nyult a moz gás-

sé rült par ko ló, ezért a Gó lya hír ut ca fe lô li
par ko ló ban új te rü le tet je löl nek ki a moz -
gás sé rül tek ré szé re.
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La kos sá gi tá jé koz ta tó 
a hul la dék szál lí tás ról

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy Pi lis te le pü lé -
sen a hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta -
tást 2016. ok tó ber 4-étôl, ha tá ro zott idô re
a VER TI KÁL NONP RO FIT Zrt. lát ja el.
A hul la dé kok begyûjté sét és szál lí tá sát al -
vál lal ko zó ként a Ku nép szolg Kft. (2340
Kis kun la chá za, Völ gyi dû lô 165.) vég zi. 
Szál lí tás sal kap cso la tos be je len tés,
in for má ci ó ké rés: 06-24-535-535
Tár sa sá gunk a he ti rend sze res hul la dék -
szál lí tást 2020. ok tó ber 3-ig az ed di gi ek
sze rint vég zi el. 
Az ed di gi gya kor lat hoz ké pest, a kül -
te rü le tek rôl tör té nô szál lí tást hét fôn
vé gez zük el. 
Kér jük Önö ket, hogy a szál lí tá si na pon a
meg szo kott rend sze rint he lyez zék ki hul -
la dé ka i kat leg ké sôbb reg gel 6-ig.
Ha von ta egy al ka lom mal, a meg je lölt idô -
pon tok ban, ked di na po kon biz to sít juk a
sze lek tív hul la dé kok (mû anyag, pap ír és
fém cso ma go lá si hul la dék) ház hoz me nô
be gyûj té sét és el szál lí tá sát. A sze lek tív hul -
la dé kok gyûj té sé hez zsá kot, a ki he lye zett
zsák szá má nak meg fe le lô en cse re zsá kot
biz to sí tunk, azon ban ezen fe lül is kor lát lan
menny iség ben bár mi lyen át tet szô zsák ban
ki he lyez he tôk a hul la dé kok. 
Tá jé koz tat juk a tisz telt la kos sá got,
hogy a nem át lát szó (pl. fe ke te) zsák -
ban gyûj tött zöld vagy sze lek tív hul-
 la dé kok el szál lí tá sát a Ku nép szolg
Kft. nem tud ja biz to sí ta ni!

Ház hoz me nô SZE LEK TÍV hul la dék -
szál lí tás idô pont jai:
Min den hó el sô kedd je 4. sz. fô út – Nyár -
egy há za fe lé esô te rü let + Kül te rü let
Min den hó má so dik kedd je 4. sz. fô út –
Ká va fe lé esô te rü let + Kül te rü let
Az üveg hul la dék gyûj té sé re szol gá ló kon -
té ne rek hely szí ne: 
Lut her tér (rend ôr ség gel szem ben); Pe tô fi u. és
Nyár egy há zi sa rok; Vá gó híd u. 24., Mun kácsy
u. vé ge, Eöt vös u. mel let ti P+R par ko ló.
Tár sa sá gunk ha von ta 1 al ka lom mal, a já -
rat terv nek meg fe le lô en hét fôn el vég zi a
zöld hul la dék zsá kos be gyûj té sét, me -
lyet ki zá ró lag bi o ló gi a i lag le bom ló
zsák ban le het ki he lyez ni. A hul la dé kok
gyûj té sé hez az el sô al kal mat meg elô zô en
in gat la non ként 1 db bi o ló gi a i lag le bom ló
gyûj tô zsá kot el jut ta tunk az in gat lan tu laj -

A hulladékszállításról
A hulladékszállítás rendszere országszerte megváltozott az év
során. Nekünk pilisieknek is ismerkednünk kell az új rendszer-
rel, az új szolgáltatóval. A hulladékszállítást érintô kérdésekrôl
az alábbi tájékoztatókban olvashatnak.

do no sá hoz. A to váb bi ak ban, a zöld hul la -
dék gyûj té sé hez biz to sí tott 1 db (in gat lan)
al ka lom bi o ló gi a i lag le bom ló zsá kot a he -
lyi ügy fél szol gá la tun kon tud ják át ven ni!
Az in gat la no kon ke let ke zô zöld hul la dé kot
az MSZ EN 840-1:2013 szab vány nak meg -
fe le lô, „zöld hul la dék” fe li rat tal el lá tott gyûj -
tô e dény ben is ki he lyez he ti. Az „ág” tí pu sú
zöld hul la dé kot max. 80 cm hosszú ság ra da -
ra bol va, kö te gel ve kér jük ki he lyez ni a szál -
lí tás nap ján leg ké sôbb reg gel 6-ig. 
Ház hoz me nô ZÖLD hul la dék szál lí tás
min dig hét fôn tör té nik:
Min den hó nap ban egy al ka lom mal in gat la -
non ként: 
1. Hét fô: a va sút vo nal és a 4. sz. fô út kö zöt -

ti te rü le ten
2. Hét fô: a 4. sz. fô út Ká va fe lé esô te rü le ten
3. Hét fô: a va sút vo nal tól – Nyár egy há za fe -

lé esô te rü le ten
4. Hét fô: a Kül te rü le ten

Hul la dék szál lí tá si 
ügy fél szol gá lat

Az ügy fél szol gá la ti rend szer ke re té ben az
új fo gyasz tói be je len tés, prob lé mák, pa na -
szok, ész re vé te lek meg ol dá sá ra a VER TI -
KÁL Nonp ro fit Zrt. ki he lye zett ügy fél szol -
gá la tot üze mel tet Pi li sen a Rá kóc zi u. 67.
szám alatt. 
Te le fon szám: 06 20 324 09 82
Nyit va tar tás:
2721 Pi lis, Rá kóc zi u. 67. szám alatt min -
den hét fôn, szer dán és pén te ken 08-12
órá ig, ked den és csü tör tö kön 12:30-16:30
ig. Az eset le ge sen ke let ke zô több let hul -
la dék el szál lí tá sá hoz szük sé ges zsá ko -
kat és a bi o ló gi a i lag le bom ló zsá ko kat
itt tud ja a szám la fi ze tô in gat lan hasz ná -
ló, vagy meg ha tal ma zott ja alá írás sal át -
ven ni. A több let hul la dé kos zsá ko kat a
NHKV Zrt. fog ja szám láz ni.
To váb bá a köz pon ti ügy in té zé si he lyén
(Pol gár di, Sza bad ság u. 26.), va la mint
te le fo nos és in ter ne tes kap cso lat tar tás sal 

(tel.: 22/576-070, fax: 22-576-071, 
hon lap: www.ver ti kalzrt.hu; 

e-ma il: pen zugy@ver ti kalrt.hu) 
ál lunk a fo gyasz tók ren del ke zé sé re a hét
öt nap ján.
Nyit va tar tás:
Köz pon ti ügy in té zés he lyén, 8154 Pol -
gár di, Sza bad ság u. 26. szám alatt:
hét fô, kedd, csü tör tök: 07.00-16.00; szer da:
07.00-19.00; pén tek: 07.00-13.00

Tá jé koz tat juk, hogy a te le pü lé si szi lárd
hul la dék, a zöld hul la dék, a lom hul la dék
és a sze lek tív hul la dék el szál lí tá sát csak a
köz szol gál ta tá si rend szer be be je lent ke zett
és tár sa sá gunk ál tal nyil ván tar tott in gat lan -
hasz ná lók szá má ra biz to sít juk!
A fo gyasz tói be je len tést, adat mó do sí tást
a fen ti el ér he tô sé günk bár me lyi kén meg -
te het ni a me ga dott idô pon tok ban vagy
írás ban.

A sze mét szál lí tá si dí jak ról

Az el múlt he tek ben több ha vi sze mét szál lí -
tá si díj ról kap tak szám lát a ház tar tá sok.
Mint ahogy az elô zô hó na pok ban fo lya ma -
to san tá jé koz ta ta tást kap tak a la ko sok, a
Nem ze ti Hul la dék gaz dál ko dá si Ko or di ná ló
és Va gyon ke ze lô (NHKV) Zrt. vet te át or -
szá go san a szol gál ta tást és a szám lá zást.
Az is je lez tük elô ze te sen, hogy szep tem -
ber ben és ok tó ber ben vissza me nô le ge sen
ki kell fi zet ni a dí ja kat. Ké szül je nek fel ar -
ra, hogy az el ma ra dá so kat na gyobb cso -
ma gok ban kell fi zet ni.
Fon tos in for má ció, hogy a szol gál ta tá si dí -
jak nem vál toz tak! A Ger je-For rás Kft. az
egész év re esô szál lí tá si na po kat osz tot ta
szét, így min den hó nap ban az ürí té sek szá -
má tól füg get le nül azo nos össze get, ál ta -
lány dí jat sze dett be. Az NHKV Zrt. a tör vé -
nyi elô írá sok nak meg fe le lô en az adott hó -
nap ban el vég zett ürí té sek alap ján szám láz.
Így aki nek pl. jú ni us ban hét fôn ürí te nek,
ott 4 al kal mat, ahol 5 szer dai na pon volt
ürí tés, ar ra a hó nap ra 5 al kal mat szám láz -
tak. A té rí té si dí ja kat be fo lyá sol ta és be fo -
lyá sol ja az edény mé re te is, er rôl a szám la -
le ve le ken tá jé koz tat ják az elô fi ze tô ket!
A Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. ez év áp ri li -
sig volt jo go sult a szám lá zás ra, de az es te -
le ges tar to zá so kat, el ma ra dá so kat to vább ra
is igyek szik vissza me nô leg be szed ni.
A ház tar tá sok nak ar ra is fel kell ké szül ni -
ük, hogy ja nu ár tól már nem ha von ta, ha -
nem ne gyed éven te jön a szám la. Vagy is
rit káb ban, de ma ga sabb össze gû szám lá -
kat kap nak kéz hez.

Zöld hul la dék-szál lí tás hoz
kon té ner bé rel he tô

Aki nél a vár ha tó zöld hul la dék mennyi sé ge
meg ha lad ná az 1100 li tert, az a Pi li si
Vá ros üze mel te tô Kft. ügy fél szol gá la tán
bé rel het ilyen ûr mér té kû kon té nert.

He ten te 10 db kon té ner áll ren del ke zés -
re, ame lye ket az elô fi ze tô a zöld hul la dék
szál lí tá sa elôt ti csü tör tök-pén te ki na po -
kon kér het az in gat la ná hoz szál lí ta ni.
A ka u ció 5000 Ft, a bér le ti díj 500
Ft/nap, me lyet a bér le ti szer zô dés meg kö -
té se kor elô re kell fi zet ni.

Rész le tes in for má ció a 06-20-771-0421
te le fon szá mon kér he tô.
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TÁ JÉ KOZ TA TÓ A KÖZ MUN KA PROG RAM RÓL
mun ka vál la lók gya ko ri cse ré je, hogy mi nél
töb ben le he tô sé get kap ja nak a mun ka vi -
szony iga zo lá sá hoz, a se gély ben-fi ze tés ben
ré sze sü lés hez.

A fi a tal mun ka nél kü li ek több le he tô ség
kö zül tud nak vá lasz ta ni, nem le het in dok,
hogy csak Pi li sen sze ret ne dol goz ni köz -
mun kás ként, így ôk tar ta lék lis tá ra ke rül -
nek, és nem tu dom ígér ni a fel vé te lü ket.

A já rá si hi va tal lal együtt mû köd ve fi gye -
lem mel kí sé rem a nyug díj elôt ti se gély re
jo go sult ság hoz szük sé ges mun ka vi szony-
szük ség le tet, va la mint az akt ív ko rú se gély-
el lá tás hoz szük sé ges 30 nap meg lé tét.

Itt hí vom fel az akt ív ko rú se gély re jo go -
sul tak fi gyel mét, hogy a ha tár idô le jár ta
elôtt kell in téz ni a 30 nap mun ka vi szonyt,

me lyet csak vég szük ség ese tén tud köz fog -
lal koz ta tott ként le dol goz ni, hi szen er re van
más mód és le he tô ség, csak idô ben kell in -
téz nie.

Van nak si kersz to rik is, me lyek re na gyon
büsz ke va gyok, hi szen a prog ram ban részt
ve vôk kö zül töb ben, a mun ká juk vég zé se
alap ján ál lás le he tô sé get kap tak és si ke re -
sen fel vé telt nyer tek, mun ka tör vé nyes jog -
vi szonyt sze rez tek.

Kö szö nöm a köz fog lal koz ta tá si prog ram -
ban lel ki is me re te sen dol go zók mun ká ját,
bí zom a jö vô ben is a to váb bi ered mé nyes
együtt mû kö dés ben!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

2016. no vem ber 30-án is mét vé get ér
egy cik lus. Saj nos de cem ber 1-jé tôl
csu pán 35 fô re ka punk lét szá mot, de
ter mé sze te sen min dent meg te szek
an nak ér de ké ben, hogy még plusz
kvó tát sze rez zek.

p ri lis óta több szi go rí tás sal, sza bá lyo -
zás sal mû kö dik a köz fog lal koz ta tá si

prog ram, mely nek ered mé nye ként az ok tó -
be ri el len ôr zé sen el is me rô sza va kat kap -
tam a mun ka ügyi köz pont ve ze tô jé tôl.

A to váb bi ak ban is igyek szem azok nak
le he tô sé get biz to sí ta ni, akik re giszt rált
mun ka nél kü li ek, or vo si lag al kal ma sak, és
élet ko ruk ból ere dô en más hol nincs le he tô -
sé gük el he lyez ked ni, eh hez szük sé ges a

VÁL TO ZOTT A 
LOM TA LA NÍ TÁS 
REND SZE RE!
el hív juk min den vá ros la kó fi gyel -
mét, hogy a lom ta la ní tás he lyi

rend sze re meg vál to zott! 

A jö vô ben a lom ta la ní tást éven te in -
gat la non ként egy al ka lom mal HÁZ -
HOZ ME NÔ REND SZER BEN vég zi
majd el a szol gál ta tó. 

A lom ta la ní tás e mó don tör té nô el vég -
zé se a la kos ság szá má ra is ké nyel -
mes, fi gye lem be vé ve, hogy nem kell
egy meg ha tá ro zott idô pont hoz iga zod -
ni, te le fo non (06-24-535-535), vagy
e-ma i len is le he tô sé get biz to sí tunk az
idô pont-egyez te tés re. A lom ta la ní tás -
kor a ház tar tás ban fel es le ges sé vált
hasz ná la ti tár gya kat, esz kö zö ket, bú -
to ro kat szál lít ják el.

A nagy da ra bos lom (pl. bú tor) ki vé te lé -
vel a ki sebb mé re tû anya go kat – a ha -
té ko nyabb el szál lí tás és szét szó ró dás
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben – ki zá ró -
lag zsák ban, kö te gel ve szál lít ják el.

Nem tar toz nak a lom ta la ní tás kö ré be,
így nem szál lít ják el:
– gally, sa lak, trá gya, szal ma, egyéb

nö vé nyi és ál la ti hul la dék, épí té si
hul la dék, egyéb ipa ri hul la dék;

– vesz élyes elekt ro mos, elekt ro ni kai
ké szü lé kek (pl. TV-ké szü lék, hû tô -
gép stb.);

– vesz élyes hul la dé kok, gu mi ab roncs;
– he ti sze mét szál lí tás kö ré be tar to zó

ház tar tá si, va la mint gaz dál ko dói te -
vé keny ség bôl szár ma zó hul la dék.

Népszavazásról tájékoztató
2016. október 2-án Pilisen is lezajlott a 9 szavazókörben a népszavazás. Az eredményeket
táblázatban olvashatjuk. Minden közremûködô – szavazatszámláló bizottsági tag, helyi
választási irodai tag és technikai segítô – részvételét és munkáját köszönöm. 

DR. SZABÓ GYÖRGY 2 a helyi választási iroda vezetôje

Ki ír ták a Bur sa 
Hun ga ri ca-pá lyá za tot

el hív juk az érin tet tek fi gyel mét, hogy
2017-re te le pü lé sün kön is ki ír ták a

Bur sa Hun ga ri ca ösz tön díj-pá lyá zat A és
B pá lyá za ti ré szét.
Az A rész re a fel sô ok ta tá si in téz ménnyel
hall ga tói jog vi szony ban ál lók, a B ré szé -
re a fel sô ok ta tá si ta nul má nya i kat a kö -
vet ke zô év ben meg kez de ni kí vá nók pá -
lyáz hat nak. A rész le tes pá lyá za ti ki írás a
pi lis.hu hon la pon ol vas ha tó, le tölt he tô.

A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide je:
2016. no vem ber 8.

VI GYÁ ZAT! HÁ ZA LÓK!
el hí vom a vá ros la kó ink fi gyel mét,
hogy a fû té si sze zon be kö szön té vel

saj nos a há za lók is meg ér kez tek te le pü -
lé sünk re!

A há za lók szén-mo no xid-mé rô ket, is me -
ret len szár ma zá sú tû zi fát kí nál nak fô leg
idôs, egye dü lál ló la ko sok nak. A rend ôr -
ség fo ko zot tan el le nôr zi a tû zi fa szál lí tó
jár mû ve ket, a la kos sá got pe dig kér jük,
aki ilyet ta pasz tal, je lez ze a jár ôr mo bi -
lon vagy akár a hi va tal tit kár sá gán.

Kö szön jük együtt mû kö dé sü ket!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2

Szavazóköri Szavazó Urnában lévô
névjegyzékben körönként lebélyegzett Érvénytelen Érvényes IGEN NEM
lévô vp. Száma megjelent vp. szavazólap

Pilis 9307 3474 3470 121 3349 44 3305
001
Széchenyi u. 28

1068 372 372 9 363 3 360

002
Attila u. 8.

1238 475 475 15 460 5 455

003
Rákóczi út 47.

1111 508 505 27 478 8 470

004
Dózsa u. 2.

1146 483 482 20 462 6 456

005
Dózsa u. 33.

1148 426 426 20 406 6 400

006
Kossuth L. út. 30.

1118 370 370 11 359 6 353

007
Kávai út 19.

1139 343 343 14 329 3 326

008
Erzsébet u. 1.

679 266 266 3 263 4 259

009
Szabadság tér 1.

660 231 231 2 229 3 226

F
F

F

Á
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ha gyo má nyos gyer mek-va dász na pon a szö vet ség mû kö -
dé si te rü le tén lé vô te le pü lé sek rôl (Al ber tir sa, Ceg léd,

Ceg léd ber cel, Pi lis, Pusz ta vacs, Tör tel) mint egy 170 gyer mek
ta nul ta já té kos for má ban a va dász mes ter ség alap ja it.

Csa pa tok ba szer vez ve jár ták a va dá szös vényt, ke res ték a va -
dat az er dô ben, a föl dön, bok ro kon és a fák ágai kö zött egya -
ránt. Íj jal lôt tek cél ba, va dász to tót töl töt tek ki, így ad va szá mot
ter mé szet is me re ti tu dá suk ról. A ju ta lom sem ma radt el, Va dász
cso ki val, üdí tô vel lát ták ven dé gül a csa pa to kat és há rom he -
lye zett csa pat egy-egy tor tát is ka pott.

A gye re kek nagy él ménnyel tér tek ha za és szom ba ton to váb -
bi él mé nyek kel gaz da god tak a pi ac té ri prog ra mo kon.

Pén tek dél után az evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem ben „Rég múlt
va dász pil la na tok” cí mû ki ál lí tást dr. Bi tay Már ton Örs, az FM ál -
lam tit ká ra nyi tot ta meg. Ren ge teg, a múl tat, a ha gyo má nyos va -
dá sza tot meg je le ní tô fo tót, a ma gyar va dá szat kul ti kus pil la na ta i -
nak em lé ke it, va la mint tró fe á kat te kint het tünk meg. A sok kép
kö zött is me rôs ar cok kal, em lé ke ze tes pil la na to kat me gö rö kí tô
fo tók kal is ta lál koz tunk, né hai va dá szok ra is em lé kez tünk.
Amb rózy Ár pád fan tasz ti kus elô adást tar tott di a ve tí tés sel, egye di
tró fe a be mu ta tó val a ha gyo má nyos va dá sza ti mó dok sok szí nû sé -
gé rôl és mód ja i ról, va la mint ki a la ku lá suk tör té ne té rôl.

Szom bat reg gel a Pi ac té ren foly ta tó dott a prog ram. Az idei
Ger je-men ti Va dász na po kat a ha gyo mány ôr zés je gyé ben szer -
vez tük, így el sô sor ban a ha gyo má nyos va dá sza ti mó dok ból ad -
tunk íze lí tôt: aga rá szat, soly má szat, elô töl tô fegy ve rek, íjá szat.

A Pi pacs Va dász kürt Egy üt tes üd vöz lô kürt szig nál já val kö -
szön töt te a meg je len te ket Fe hér Sán dor, a GVVSZ el nö ke, majd
a te rí ték bi ka be ho za ta la utá n a pi li si egy há zak kép vi se lôi ad ták

IX. Gerje-menti Vadásznapok – Pilis
Ok tó ber 1-jén ren dez ték meg a IX. Ger je-men ti
va dász na po kat Pi li sen. A prog ram so ro zat már
szep tem ber 30-án, pén te ken reg gel el kez dô -
dött, töb bek kö zött a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos
is ko la di ák ja i nak is rend ha gyó tör té ne lem- és
bi o ló gia órát tar tot tak a Va dász ház nál.

ál dá su kat a va dász nap ra és a va dá szok ra. Gáb risch At ti la és a
Pi li si Ze nész Egye sü let cso dá la tos köz re mû kö dé sé vel a meg je -
len tek együtt éne kel ték a va dász him nuszt és a zász ló ra Pi lis
Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben ke rült fel az el sô sza lag.

A meg nyi tó után a Va dász ház nál tisz te le tün ket tet tük a ta -
valy fe la va tott em lék hely nél, az el hunyt va dász tár sak ra em lé -
kez tünk, el he lyez tük a meg em lé ke zés vi rá ga it. Saj nos újabb
név táb lát is fel kel lett he lyez ni Ker te si Gá bor tisz te le té re.

A nap fo lya mán ren ge teg prog ram vár ta a ven dé ge ket, töb -
bek kö zött nagy si ke rük volt az aga rá szok nak, a soly má szok -
nak, és a ven dé gek öröm mel pró bál ták ki tu dá su kat az íj jal.
A Ku rul táj ha gyo mány ôr zôk élet ké pé nél a gyer me kek meg -
pró bál hat ták le ten ni a hét va dász pró ba té telt, aki nek si ke rült,
„Hétp ró bás” lett.

A szín pa don Er dé lyi Ta más több szö rös „Szar vas bô gô” ma -
gyar baj nok szó ra koz tat ta a kö zön sé get tu do má nyá val, kon -
cer tet adott a Pi li si Ze nész Egye sü let, majd a Ger je-party fú vó -
sok. A né ze lôd ni vá gyók nak a te ma ti kus ki ra ko dó vá sár és az
egész nap nyit va tar tó ki ál lí tás meg te kin té sé re volt le he tô ség.

A fô zô ver senyt idén is a Pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság nyer te
Ko vács Im re dám szar vas-pör költ jé vel.

A va dász tár sa sá gok mind egyi ke na gyon ki tett ma gá ért, fi nom
ét kek kel vár ták az ér dek lô dô ket, a Pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság
1400 adag ételt osz tott ki a föld tu laj do no sok nak, meg kö szön ve
az együtt mû kö dést. Az éte losz tás nál a Vi dám Ta vasz Klub tag -
jai kék fes tô ru há ban se gí tet ték a fo lya ma tos ven dég lá tást.

Ki tün te tést kap tak:
Nim ród érem: Ke me nár Pál
Hu ber tusz ke reszt arany fo ko za ta: Tóth Sán dor
Hu ber tusz ke reszt bronz fo ko za ta: Sza bó Zol tán

Gra tu lá lok a szer ve zôk nek, a ki tün te tet tek nek, és ezú ton is kö -
szö nöm, hogy Pi lis volt a ren dez vény hely szí ne, s hogy há zi -
asszo nya le het tem en nek a fan tasz ti kus prog ram so ro zat nak!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

A

A rendezvényrôl készített képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu és Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály
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FELHÍVÁS Saját tulajdonú ingatlanok elôtt található köz-
területi rész ápolási munkáinak elvégzésére 

KÜLTERÜLETI HÍREK

Tör vé nyi elô írá sok nak, va la mint az ön kor mány za ti ren de let nek
meg fe le lô en Pi lis köz igaz ga tá si te rü le tén fo lya ma to san vé gez tet -
jük a zöld fe lü le tek és zöld te rü le tek ke ze lé sét, tisz tán tar tá sát.
(Ka szá lás, par lag fû-men te sí tés, gyom ta la ní tás stb.)

z el múlt idô szak ban szá mos be je len -
tés ér ke zett hi va ta lunk hoz ar ról,

hogy az in gat la nok ról ki nyú ló nö vé nyek
ágai aka dá lyoz zák a gép jár mû vek köz -
le ke dé sét. 
Ez zel kap cso lat ban tá jé koz tat juk, hogy:
1) A fás szá rú nö vény tu laj do no sá nak
kö te les sé ge a nö vény zet ápo lá sa, gon do -
zá sa, va la mint a szom széd te lek re át nyú ló,
köz te rü let re ki nyú ló ágak le vá gá sa.
Jog sza bá lyi elô írá sok alap ján az in gat lan te rü -
le tén ta lál ha tó fás szá rú nö vé nyek nek az in -
gat lan ról a köz te rü let re ki haj ló ága i nak a köz -
le ke dés biz ton sá gát aka dá lyo zó – a jár dát és
az út tes tet érin tô – gallya zá sa az in gat lan tu -
laj do no sá nak, bér lô jé nek kö te les sé ge.
2) a köz tisz ta ság gal és a te le pü lé si szi lárd
hul la dék kal össze füg gô te vé keny sé gek rôl
szó ló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM egy üt tes
ren de let 6.§-a alap ján:

„Ha a jog sza bály el té rô en nem ren del ke zik,
a tu laj do nos kö te les gon dos kod ni
a) az in gat lan elôt ti jár da sza kasz (jár da hi -
á nyá ban egy mé ter szé les te rü let sáv, il le tô -
leg, ha a jár da mel lett zöld sáv is van, az
út tes tig ter je dô tel jes te rü let);
b) a jár da sza kasz mel let ti nyílt árok és en -
nek mû tár gyai, to váb bá
c) tömb tel ken a kü lön tu laj don ban ál ló
egyes épü le tek gya lo gos meg kö ze lí té sé re
és kö rül já rá sá ra szol gá ló te rü let tisz tán tar -
tá sá ról, a csa pa dék víz za var ta lan le fo lyá sát
aka dá lyo zó anya gok és más hul la dé kok el -
tá vo lí tá sá ról.
(4) A szó ra ko zó-, ven dég lá tó- és áru sí tó-
he lyek, üz le tek elôt ti jár da sza kaszt a
nyit va tar tás ide je alatt – et tôl el té rô
meg áll apo dás ki vé te lé vel – a hasz ná ló
kö te les tisz tán tar ta ni és a hul la dé kot el tá -
vo lí ta ni.

el hív juk a kül te rü le ti la ko sok fi gyel -
mét, hogy a zárt ker tek át mi nô sí té -

sét, ha még nem tet ték meg, úgy pó tol -
ják, mert min den kép pen elô nyös lesz
önök nek a ké sôb bi ek ben.

Az utol só ha tár idô 2016. de cem ber 31.

A kül te rü le ti la ko sok tá jé koz ta tá sa sze rint
az út ja ink to vább ra is jár ha tat la nok, nem
tör tént csak fe lü le tes gré de re zés, és eb bôl
több kül te rü let ki is ma radt (van olyan te rü -
let – út –, ahol több mint 1 éve nem tör tént
ja ví tás). 

Igaz, na gyon mu ta tós szí nes tá jé koz ta tást
kap tunk a Pi li si Vá ros üze mel te tô Kft.-tôl és
az ön kor mány zat tól, köz vet len a gré de re zés
utá ni ál la pot ról (már ahol ez meg tör tént), a
té nyek nem ezt bi zo nyit ják.

Pár nap múl va a hely zet vál to zat lan és az
utak is mét jár ha tat la nok. Az itt la kók lát ják
és tud ják, mi kor és hol tör tént út ja ví tás,
még ha ez szé pen le is van ad mi niszt rál va
a kép vi se lôk fe lé. Azok a kép vi se lôk, akik
ve szik a fá rad sá got és úgy mond vá ros be-
já rást vé gez nek (van ilyen is!), lát ják az itt
le írt prob lé mán kat.

A pol gár mes ter hi va tal sze rint amíg ki lesz
ve zet ve az utak ra az esô víz (ez pár he lyen
még elô for dul), nem tud ják meg fe le lô en
ke zel ni az uta kat, pe dig „a gép ke ze lôi
szak mai tu dás és ki tar tás ered mé nye ként
si ke rült meg szün tet ni a göd röt és a me -
den cét”, ezt ír ták le a tá jé koz ta tá suk ban.
To váb bá a „Ha le szi II. dû lô vé gét nem kel -
lett gré de rez ni, mert az út mi nô sé ge ön ma -
gá ban ki vá ló a cse kély au tó for ga lom nak
kö szön he tô en. Az elô zô év ben tö mö rí tett
utat nem volt in do kolt friss gré de re zés sel
fel la zí ta ni.” Te hát nem csi nál ták meg.

Ké rünk min den kül te rü le ti la kost is mé tel -
ten, akik nél a csa tor na az ut cá ra van ve zet -
ve, hogy ezt szün tes se meg és az ud va rá ra
en ged je a vi zet, ez zel is az út ja in kat véd ve,
mert az ön kor mány zat nak iga za van ab ban,
hogy ez is a mi nô sé get ront ja.

Tud juk, hogy nem ez a vég le ges meg ol dás,
hisz esô esik, las san jön a ha va zás is, és
a fe lü le tes gré de re zés nem vég le ges meg -
ol dás. 

Sze ret nénk meg kö szön ni a va dász tár sa sá -
gok nak, hogy Pi lis la kó it „VAD LA KO MÁ”-ra
hív ta és min den kit, aki meg je lent, meg ven -

dé gelt, in gyen, idôt, pénzt, mun kát nem
saj nál va. Iga zán szép gesz tus volt tô lük.
Kö szön jük.

To váb bá sze ret nénk meg em lí te ni, hogy a
KÖSZ és a KMCS (Kül te rü le ti Mun ka cso port)
kö zött na gyon jó a kap cso lat, kü lön bö zô
mun ka fo lya ma to kat is meg tu dunk be szél ni
és el osz ta ni. Leg utóbb is a rá szo ru ló nak osz -
tot tunk kö zö sen ru há kat. Nagy öröm mel töl -
tött el ben nün ket a rá szo ru lók kö szö ne te,
ami erôt ad a to váb bi mun ká hoz.

Tisz te let tel: Kül te rü le ti Mun ka cso port 

BAR TA JÓ ZSEF NÉ el nök – össze kö tô
PA U NÁSZ IST VÁN NÉ tit kár

(Az írást – a szer zôk ez irá nyú ké ré sét

tisz te let ben tart va – tar tal mi vál toz ta tás

nél kül kö zöl jük)

(5) A köz te rü let ren del te tés tôl el té rô cél ra
(áru sí tás, épí té si-sze re lé si mun ka stb. cél -
já ra) tör té nô hasz ná la ta ese tén a hasz ná -
lat tal érin tett te rü let köz vet len kör nye ze tét
a hasz ná ló kö te les tisz tán tar ta ni.
A jo gi sze mé lyek és jo gi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zô egyéb szer ve ze tek és a
ter mé sze tes sze mé lyek (tu laj do no sok, bér -
lôk, hasz ná lók) kö te le sek az in gat la nuk ha -
tár vo na lá tól az út sze gé lyig el he lyez ke dô
köz te rü le tek gon do zá sát (ka szá lás, gyom -
ta la ní tás, par lag fû-men te sí tés, tisz tán tar -
tás stb.) el vé gez ni, vagy sa ját költ sé gen el -
vé gez tet ni.
Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy ok tó ber-no vem -
ber hó nap ban a fen ti ek be tar tá sát a hi va -
tal fo ko zot tan el len ôriz ni fog ja, és ren del -
ke zé sek ben fog lal ta kat meg sze gôk kel
szem ben a tel je sí tés vég re haj tá sa ér de ké -
ben ha tó sá gi el já rást kez de mé nyez. Kér jük
önö ket, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak
meg fe le lô en az in gat la nuk elôt ti sza kasz
tisz tán tar tá sát, ka szá lá sát, gallya zá sát
és sö vény nyí rá sát szük ség sze rint, a
nö vény zet ál la po tá nak meg fe le lô en fo -
lya ma to san vé gez zék el.

F
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vá ro sa va tás év for du ló ja fon tos ese mény, mint egy szü le tés -
nap nak is te kint het jük. Az ün nep nek, hogy tény leg ün nep -

pé vál jon, van nak kel lé kei. Pi lis ese té ben ezek a hely tör té ne ti
ér té ke ink, a kul tú ránk, a ha gyo mány ôr zô prog ra mok, he lyi klu -
bok, a Ze nész Egye sü let és Ma zso rett Cso port ja volt, ame lyek -
kel meggyô zô dé sem sze rint mél tó kép pen ün ne pel he tünk.

Az ün nep, az év for du ló kü lön le ges al ka lom, a ha gyo má nyos
vá ros na pi ün nep sé gün kön egy szer re te kin tünk vissza egy pil -
la nat ra a múlt ba és elô re a jö vô be. 

Az el múlt évek re vissza te kint ve ér té kel jük mun kán kat, a
kör nye ze tün ket, a ka pott vé le mé nye ket.

Is ko lá ink fe lú jí tá sa, kar ban tar tá sa az el múlt évek ben nagy el -
ma ra dás ba ke rült. A je len le gi kép vi se lô tes tü let ez évi költ ség -
ve tés ben is ki emelt fel adat ként, 5 mil lió fo rin tot kü lö ní tett el,
és az el múlt 1-2 év ben je len tôs, lát vá nyos mun ká kat vé gez tünk
el. To váb bi fe lú jí tá sok hoz pá lyá za to kat ad tunk be, me lyek el -
bí rá lá sa fo lya mat ban van.

Az is ko la él he tôb bé vá lá sá hoz je len tôs szü lôi hoz zá já ru lást is
kap tunk, me lyet ezú ton is kö szö nök!

An nak el len ére, hogy ja nu ár tól is ko lá ink is mét ál la mi kéz be
ke rül nek, a mû köd te té sük re és fe lú jí tá suk ra to vább ra is nagy
gon dot for dí tunk. Bi zo nyos te rü le te ken a tes tü let és a pol gár -
mes te ri hi va tal ha tás kö re je len tô sen be szû kül, de az ok ta tá si
in téz mé nye ket fel ügye lô tan ke rü le ti há ló zat ve ze tô i vel már fel -
vet tük a kap cso la tot és bí zunk a köl csö nös, jó együtt mû kö dés -
ben a gyer me ke ink és a te le pü lés jö vô je ér de ké ben.

Öröm mel ta pasz tal tuk, hogy eb ben a ta név ben a ta nu lói lét -
szám emel ke dést mu tat.

Óvo dá sa ink ra is gon dol va két te lep hely fel újí tá sá ra ad tunk
be pá lyá za tot, me lyek nél nem csak fe lú jí tás ra, ha nem bô ví tés -
re, ud va rok ren de zé sé re, já té kok, fej lesz tô esz kö zök vá sár lá sá -
ra is gon dol tunk. Szá munk ra is na gyon fon tos, hogy gyer me -
ke ink meg fe le lô kör nye zet ben ma gas szin tû pe da gó gi ai ne ve -
lést kap ja nak.

Vá ro sunk ban szám ta lan óvo dai és is ko lai, ta nó rán kí vü li fog -
lal ko zás biz to sít ja a gyer me kek nek ér té kes prog ra mo kon va ló
rész vé telt.

Ci vil szer ve ze tek, vál lal ko zá sok, klu bok, egye sü le tek, sport -
egye sü le tek, egy há zak szin tén szám ta lan le he tô sé get ad nak a
sza bad idô hasz nos el töl té sé re, me lyért mind annyi uk nak há lás
va gyok!

Na gyon büsz ke va gyok a ta vasszal el nyert „Föld órá ja fô vá -
ro sa” cím re, mely nem si ke rült vol na a te le pü lé sen élô és te -
vé keny ke dô szer ve ze tek és a la kos ság köz re mû kö dé se nél kül,
s mely nek foly ta tá sa is van és lesz, hi szen kör nye ze tünk me g-
ó vá sa, a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás ki a la kí tá sa, meg tar tá sa
kö zös ér dek.

Igye kez tem a sze mét szál lí tás meg szer ve zé se mel lett a sze -
lek tív hul la dék ház tól tör té nô el szál lí tá sát to vább ra is biz to sí -
ta ni, és si ke rült a zöld hul la dék szál lí tá sát is meg szer vez ni.

Min dannyi unk alap ve tô vá gya, hogy ren de zett és igé nyes
la kó kör nye ze tet te remt sünk, ki-ki a ma ga por tá ján kezd ve a
mun kát. Ne künk, vá ros ve ze tôk nek ugya nez a tö rek vé sünk,
te le pü lé si lép ték ben. Úgy gon do lom, hogy a vá ros sá vá lás té -
nye ön ma gá ban ins pi rál ben nün ket, ôse ink pél dá já ból erôt

Gondolatok a városi évfordulóra
Pilis várossá avatásának 11. évfordulóját ünne-
peltük szeptemberben. Az ünnepségen elhang-
zott polgármesteri beszédbôl idézünk:

me rít ve meg sok szo roz hat juk erô fe szí té se in ket. Az elô re te kin -
tés, a gon dos ter ve zés és a pá lyá za ti for rá sok meg több szö -
rö zik le he tô sé ge in ket, me lye ket igyek szünk ered mé nye sen
ki hasz nál ni. Bí zom ab ban, hogy az áta la kí tott eu ró pai uni ós
pá lyá za ti rend szer ben is si ke re sen ring be száll ha tunk a fej -
lesz té si for rá so kért.

Cé lunk a kö zös sé gi ak ti vi tás erô sí té se, ki kap cso ló dá si és
spor to lá si le he tô sé gek biz to sí tá sa fi a ta lok és idô sek szá má ra
egya ránt, mert fon tos, hogy von zó és meg tar tó hely le gyen vá -
ro sunk. Az egész sé ges élet mód és a szé les kö rû spor to lá si
le he tô sé gek kéz a kéz ben jár nak. Min dent el kö ve tünk, hogy
né hány éven be lül egy új kö zös sé gi ház zal és sport lé te sít -
ménnyel bô vül jön te le pü lé sünk.

A mi vá ro sunk ban is csak össze fo gás sal, egy más ra fi gyel ve
és egy mást tisz tel ve jut ha tunk elô rébb. A ma cse le ke de tei a
hol nap ban vissz hang za nak, utó da ink el sô lé pé se it most ké szít -
jük elô. Úgy is fo gal maz hat nék, hogy a húsz év vel ké sôb bi
Pi lis alap ja it most fek tet jük le.

A vá ros la kók tól ér ke zô vé le mé nye ket, kri ti ká kat, fé lel me ket
fi gye lem be vé ve meg áll apít ha tó, hogy a vá ros ve ze tés ha son ló -
kép pen gon dol ko dik, mint a la kos ság, mert dön té se in ket be -
fo lyá sol ják ezek az igé nyek. 

Na pi té ma a köz biz ton ság kér dé se, a la kás hoz ju tá si le he tô -
ség, a fi a ta lok el köl tö zé se és a te le pü lés re ér ke zô ide gen nem -
ze ti sé gû cso por tok. Ha gyo má nya in kat, kul tú rán kat, ren de le te -
in ket nem tisz te lô ide ge nek rôl be szé lünk! Pi li si in gat lan tu laj -
do no sok ide ge nek nek ad ják ki vagy ad ják el há za i kat, a gyü -
möl csö sö ket, szô lô ket! Ki gon dolt be le, hogy a kö vet ke zô
5-10-15 év múl va mi tör té nik Pi lis sel? Az el múlt hó na pok ban
sok in du la tos szá mon ké rés sel ta lál koz tam ma gam is. So kan
kér dez ték, hogy mi ért van ennyi ide gen a vá ros ban. Ne kem,
pol gár mes ter ként, van nak esz kö ze im, és be is fo gom vet ni
eze ket, hogy meg aka dá lyoz zam a fo lya ma tot, de az a pi li si la -
kos, aki se gí ti, tá mo gat ja – nyil ván nem ön zet le nül – ezt a fo -
lya ma tot, min den ere jé vel el len fog áll ni. Akik ki fo gá sol ják a
be ván dor lást, mi ért nem fog nak össze, mi ért nem ké rik szá -
mon, hogy kik és mi ért ad ják ide gen kéz be in gat la na i kat?

Fel kell ál lí ta ni egy ér ték ren det, ôriz ni kell ha gyo má nya in -
kat, kul tú rán kat, óv ni kell ér té ke in ket szû kebb és tá gabb kör -
nye ze tün ket, be le ért ve a vá ros bel- és kül te rü le tét egya ránt!
Eh hez Önök, pi li si la ko sok nél kü löz he tet le nek! Össze kell zár -
nunk! Ne hagy juk, hogy né hány em ber ér de ke ér vé nye sül jön,
ne en ged jük az ide ge nek to váb bi be te le pí té sét! Eh hez Önök is
kel le nek, hi szen az in gat lan ra va ló be je lent ke zés hez, a bér le ti
szer zô dés hez, az in gat lan el adá sá hoz a tu laj do nos alá írá sa kell,
ezek nem pol gár mes te ri ha tás kör ben van nak.

Fog junk össze egy él he tôbb Pi li sért, dönt sünk mi, pi li si ek
Pi lis jö vô jé rôl!”

GU BÁ NYI KÁ ROLY ÁL TA LÁ NOS IS KO LA 
SE GÍ TÜNK ALA PÍT VÁ NYÁ NAK HÍ REI

Az ala pít vány szám lá já ra meg ér kez tek a 2015. évi 1% fel aján -
lá sok, me lyek össze ge: 521 614 Ft! Na gyon kö szön jük min -
den fel aján ló nak!
A be folyt össze get tel jes egé szé ben az is ko la fej lesz té sé re és
az oda já ró gyer me kek tá mo ga tá sá ra hasz nál juk fel.

KÖ SZÖ NET TEL: AZ ALA PÍT VÁNY KU RA TÓ RI U MA 2
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Szep tem ber ben az óvo da pe da -
gó gu sok és a „ré gi” óvo dá sok
öröm mel kö szön töt ték az újon -
nan óvo dát kez dô gye re ke ket.
Au gusz tus 29-én szü lôi ér te kez -
le tet tar tot tunk az új és az elô -
fel vé te lis gye re kek szü lei szá má -
ra. A kis cso por to sok be fog adá sa
eb ben a ne ve lé si év ben is fo lya -
ma to san tör té nik, a szü lôk ké ré -
se it és igé nye it a gye re kek ér de -
ké ben szem elôtt tart va. 

á zas ké szü lô dés elôz te meg a szü re ti
fel vo nu lást, me lyen óvo dá sa ink is részt

vet tek, ez zel is meg is mer tet ve a gyer me -
kek kel né pi ha gyo má nya in kat. 

A ter mé szet vál to zá sa it, a ví zi vi lág kin -
cse it a Ger je-par ti ki rán du lá sok al kal má val
fi gyel het ték meg a gye re kek. Évek óta
rend sze res lá to ga tói va gyunk a Csil ló-lo var -
dá nak. A dé le lôt töt vál to za tos prog ra mok
szí ne sí tet ték: lo vag lás, ál la tok ete té se, ku -
ko ri ca mor zso lás, lo vas ko csi ká zás, sze ren -
cse pat kó ke re sé se. 

Óvo dai ne ve lé sünk egyik meg ha tá ro zó
ele me a kör nye zet tu da tos ma ga tar tás ki a -
la kí tá sá nak meg ala po zá sa. Eh hez kap cso -
ló dott a szep tem ber 22-én meg ren de zett

Eu ró pai Au tó men tes Nap. Ezen a na pon
vál to za tos prog ra mo kat kí nál tak a szer ve -
zôk az óvo dá sok szá má ra is: KRESZ-park -
ban gya ko rol hat ták a biz ton sá gos köz le ke -
dés sza bá lya it, le he tô sé get kap tak a kéz -
mû ves ség alap ja i nak el sa já tí tá sá ra és az
asz falt raj zo lás ra, va la mint be ül het tek egy
rend ôr au tó ba is. 

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 nak kö szön he tô en gye re -
kek a Por té ka Szín pad elô adá sát te kint het -
ték meg. Ezen a na pon kap ták meg azok a

cso por tok a könyv ju tal ma kat és ok le ve le -
ket, ame lyek részt vet tek a „Ked venc nép -
me sém” cí mû rajz pá lyá za ton.

Az Ál la tok Vi lág nap ja al kal má ból a gyer -
me kek ál la tok kal kap cso la tos mon dó ká -
kat, ver se ket mon do gat tak, da lo kat éne -
kel tek, moz gá su kat, hang ju kat utá noz ták,
ôszi ter mé sek bôl ál lat fi gu rá kat ké szí tet -
tek. En nek kap csán meg néz tük vá ro sunk
egyik la kó já nak emu ja it. Ezú ton is sze ret -
nénk kö szö ne tet mon da ni So haj da Ist ván -
nak az él mé nyért. 

Ok tó ber 24-e és a 28-a kö zött egész ség
he tet ter vez tünk, mely nek mot tó ja: „Egész -
sé ge sen élj!”. En nek ke re té ben vá sá rol tunk
gyü möl csö ket, zöld sé ge ket me lyek bôl sa lá -
tát és gyógy te át ké szí tet tünk. El lá to gat tunk
az or vo si ren de lô be és a gyógy szer tár ba. 

A Pi li si Já té kor szág Óvo da ne ve lé si idôn
túl le he tô sé get biz to sít in gye nes és ön költ -
sé ges prog ra mok ra. Meg kez dôd tek a fa kul -
ta tív hi tok ta tá sok óvo dá ink ban (evan gé-
li kus, re for má tus, ka to li kus). Té rí tés men te -
sen igény be ve he tô a Ma gyar Lab da rú gó
Szö vet ség Bo zsik-prog ram já nak óvo dai fo ci
fog lal ko zá sai és a Cse me te jó ga.

Ön költ sé ges ala pon le het részt ven ni
an gol nyel vi ok ta tá son és ae ro bic-fog lal ko -
zá son. 

Él mény ben gaz dag he te ket tud ha tunk
ma gunk mö gött. 

NAGY NÉ SZTYEH LIK AN NA
óvo da pe da gó gus

A Kár mán Jó zsef Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház ôszi hí rei

Szep tem ber 24-én a Kre a tív Hobby Já ték -
szi get ké zi mun ka ver seny meg nyi tó já ra és
ered mény hir de té sé re ke rült sor a kö zös sé -
gi ház ban. 

Szep tem ber 30-án Ma gyar Nép me se Nap -
ját tar tot tunk a Já té kor szág óvo da tor na ter -
mé ben, ahol ju tal maz tuk a rajz pá lyá zat
nyer te se it. A gyer me kek a Por té ka Szín pad
„Vá sá ri ko mé dia” cí mû elô adá sát néz het -
ték meg. 

Ok tó ber 4-én az Or szá gos Könyv tá ri Na pok
ke re té ben „Ôszi me sék” cím mel me se dé-
l utánt tar tot tunk, majd ok tó ber 6-án „Múl t-
i dô” cím mel könyv tá ri ve tél ke dôt tar tot tunk
a gye re kek nek.

Ok tó ber 7-én 16 óra kor „Ol vass ve lünk”-ve -
tél ke dôt tar tot tunk. A ve tél ke dô nyer te sei a
Könyv baj no kok és a Csi pet Csa pat lett. 

Ok tó ber 7-én 17 óra kor az Is po tá lyos Ala pít -
vány „Fény és Ár nyék” cí mû mû vé sze ti ki ál lí -
tá sá nak meg nyi tó ja volt a kö zös sé gi ház ban.
A ki ál lí tá son egész ség ügyi és szo ci ál is ág a-
zat ban dol go zók mû ve it te kint het tük meg. 

Ok tó ber 19-én ze nés-ver ses meg em lé ke -
zést tar tot tunk az 1956-os for ra da lom ról
és sza bad ság harc ról az evan gé li kus egy ház
gyü le ke zeti  ter mé ben. A mû sor ban köz re -
mû kö dött a Pi li si Ze nész Egye sü let Soly mo -
si Se bes tyén ve ze té sé vel és a ze ne is ko la
di ák jai Ha che le va Lud mil la ve ze té sé vel.

Ok tó ber 20-án „1956-os ese mé nyek”
cím mel ve tél ke dôt ren dez tünk a 7.-8. osz -
tá lyos ta nu lók nak. 

Ok tó ber 21-én Eör si Lász ló tör té nész elô -
adá sát hall gat hat tuk meg „1956-os for ra -
da lom tör té ne te” cím mel. A prog ra mo kat
az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
60. év for du ló já ra lét re ho zott Em lék bi zott -
ság tá mo gat ta.

Ok tó ber 28-án dél elôtt a „Csip ke ró zsi ka”
cí mû ze nés me se já té kot néz het ték meg a
gye re kek, 19 óra kor pe dig a „Pén tek es ti

hu mor bom ba!” cí mû ko mé di át ál lí tot ta
szín pad ra a Ve ro nil la Drá ma és Mu si cal
Stú dió. 

Szep tem ber tôl min den hét fôn jó ga órát tart
Kán tor Ta más jó ga ok ta tó a kö zös sé gi ház -
ban. 16 órá tól nyug dí jas jó ga, 18 órá tól Hat -
ha jó ga van. Je lent kez ni le het 06-70-396-
2710-es te le fon szá mon vagy a hely szí nen. 

Ok tó ber ben új ra el in dult a „Net re fel, Na -
gyi!” kez dô és ha la dó szá mí tó gép hasz ná lói
tan fo lya munk. A tan fo lyam ra fo lya ma to san
le het je lent kez ni a könyv tár ban. 

No vem be ri prog ram ja ink:
No vem ber 4., 18 óra: dr. Ru gon fal vi Kiss
Csa ba: Ural tól a Kár pá to kig – tör té nel mi
elô adás. 
No vem ber 15., 18 óra: a Ma gyar Nyelv
Nap ja. Po gány György nyu gal ma zott könyv -
tár ve ze tô: A ma gyar nyel vû könyv nyom ta tás
a XVI-XVII. szá zad ban és az egy sé ge sü lô he -
lye sí rás cí mû elô adá sát hall gat hat juk meg. 

Prog ram ja ink ról 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
in téz mény ve ze tô

L
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Gyógy sze ré szek Vi lág nap ja
isz telt pi li si Gyógy szer tár Ve ze tôk, ked ves gyógy szer tár -
ban dol go zó Mun ka tár sak!

Szep tem ber 25-én ün ne pel jük a „Gyógy sze ré szek Vi lág nap ját”,
mely al ka lom ból tisz te let tel kö szön töm Önö ket!

Önök kép vi se lik te le pü lé sün kön a gyógy sze ré szi hi va tás szak -
ma isá gát, em ber kö ze li sé gét és el kö te le zett sé gét az egész csa -
lád egész sé gé nek meg ôr zé se és szük ség ese tén a be teg sé gek
mi e lôb bi gyó gyí tá sa te rü le tén, az egész sé gügy ben dol go zó
társ szak mák kal együtt mû kö dés ben. 

Kö szö nöm, hogy lel ki is me re tes mun ká juk kal le he tô vé te szik
és gon dos kod nak a pi li si la kos ság fo lya ma tos és za var ta lan
gyógy sze rel lá tá sá ról!

Mun ká juk hoz to váb bi jó egész sé get, erôt és ki tar tást kí vá nok!

Idô sek Vi lág nap ja
k tó ber el se jén az Idô sek Vi lág nap ját ün ne pel jük. Eb bôl az
al ka lom ból kö szönt jük min da zo kat az em be re ket, akik

egy hosszú élet mun ká ját, ta pasz ta la ta it tud ják ma guk mö gött.

Se gít sé gük kel ápol juk ha gyo má nya in kat, száll ge ne rá ci ó ról ge -
ne rá ci ó ra a sok tu dás.

Sze re tet tel gon do lunk rá juk, s nem csak ezen a na pon, ha nem
az év min den nap ján, hisz sze re te tük kel, böl cses sé gük kel ôk
is min dig a ren del ke zé sünk re áll nak. Idôs ko ruk ta pasz ta la tá -
val he lyük re tud ják ten ni a dol go kat, tud ják, mi a jó, amit to -
vább ad hat nak, s tud ják, mi az a rossz, amit el kell ke rül ni a
kö vet ke zô ge ne rá ci ó nak.

Fel ada tunk, le he tô vé ten ni szá muk ra az öreg kor hoz mél tó éle -
tet, tá maszt nyúj ta ni ne kik a pi he nés éve i be. Vi gyáz ni kell rá -
juk, se gí te ni ôket, hogy a hosszú évek ke mény mun ká ja után
öröm te li éle tet él hes se nek.

Érez zék, hogy nem hagy juk ma guk ra ôket, hogy fon tos ré szei
éle tünk nek. Szü le ink és nagy szü le ink mo so lya és gon dos ko -
dá sa ren ge teg erôt su gá roz fe lénk, ki tar tá suk, sze re te tük fel be -
csül he tet len kincs szá munk ra.

Jó egész sé get, tar tal mas, bol dog éle tet kí vá nok min den idôs
em ber tár sunk nak.

Ôszi ünnepek
A sár gu ló le ve lek, a ter mé szet el mú lás ra va ló
las sú ké szü lô dé se em lé kez tet ben nün ket ar ra
is, hogy mi, em be rek mi lyen véd te le nek is va -
gyunk. Ta lán ezért ala kult úgy, hogy az ôszi hó -
na pok ban szá mos olyan ün ne pünk van, amely
az idôs em be rek re, az ele set te ket se gí tôk re, az e
te rü le ten csend ben, ész re vét le nül mun kál ko -
dók ra irá nyít ja a fi gyel mün ket.
Az aláb bi ak ban Si mó Gá bor né pol gár mes ter
asszony kö szön tô so ra it ol vas hat ják

T

O

M. Leg rand: Az idô sek tisz te le te 
Amíg fi a tal vagy, so sem gon dolsz ar ra, 
hogy el jön az ôsz is, s el száll nak a dar vak.
Amíg fi a tal vagy, nin csen so sem gon dod. 
Nem ér de kel sem mi, csak a sa ját dol god. 
Pe dig gon dol nod kell azon sok em ber re, 
akik annyit tet tek, s jár tak a ked ved be.
Leg alább e na pon, jus sa nak eszed be!
Le gyél há lás ne kik, s ne le gyen fe led ve! 
Szü le id, akik az éle te det ad ták, 
Nagy ma mák, nagy apák, ne le gye nek ár vák. 
Ta ní tó id, kik tôl csak a jót ta nul tad. 
Gon dolj sze re tet tel, tisz te le ted ró jad. 
Tö rôd jél és sze ress! 
Min den ki azt mond ja: hogy amennyit most adsz, 
Annyit kapsz majd vissza!

Szo ci ál is mun ka nap ja
in den év no vem ber 12-én azok nak az ele set te kért, ki re -
kesz tet te kért, tá mo ga tás ra és se gít ség re szo ru ló kért dol go -

zó szak em be rek nek mon dunk kö szö ne tet, akik fe le lôs ség tel je -
sen, ál do zat ké szen és nagy szak mai alá zat tal vég zik mun ká ju kat.

A szo ci ál is mun ka egy idôs az em be ri ség gel, hi szen min den
kö zös ség gon dos ko dik az ele set tek rôl, sze gé nyek rôl, be te gek -
rôl. Míg sok év szá za don ke resz tül az egy há zak lát ták el a ka -
ri ta tív mun ká kat, ma már jó részt az ál lam fel ada ta a szo ci ál is
el lá tás biz to sí tá sa. Eb ben a szer te á ga zó mun ká ban azon ban
nél kü löz he tet len a szo ci ál is mun kás szak ma és a társ szak mák
kö zöt ti együtt mû kö dés.

A szo ci ál is mun kás hi va tás kép vi se lôi a kö zös ség váll alás esz mé -
jét min den na pos, ke mény küz de lem so rán igye kez nek gya kor -
lat tá ten ni, ered mé nyek re vál ta ni. Az oly kor élet men tô, ko moly
krí zis hely ze te ket el há rí tó azon na li se gít ség mel lett vál ság meg ol -
dó, konf lik tus ke ze lô stra té gi á kat is át ad nak a rá szo ru lók nak, ez -
zel is se gít ve a min den na pi élet ben va ló bol do gu lá su kat.

Pi lis vá ros la kó i nak ne vé ben sze ret ném most kö szön te ni a szo -
ci ál is te rü le ten dol go zó em ber tár sa in kat. Meg kö szö nöm az
ed di gi mun ká ju kat, és a to váb bi mun ka vég zé sük höz kí vá nok
na gyon sok tü rel met, ki tar tást és jó egész sé get!

El hunyt Dr. Hu nya di Lász ló
zo mo rú szív vel tu dat juk Pi lis vá ros pol gá ra i val,
hogy vá ro sunk ne ves szü löt te, dr. Hu nya di Lász ló,

a föld rajz tu do má nyok kan di dá tu sa, az EL TE do cen se
éle té nek 80. évé ben el hunyt. A „ta nár urat” csa lád ja,
tisz te lôi, pá lya tár sai 2016. ok tó ber 11-én he lyez ték
örök nyu ga lom ra Pi li sen. 
Hu nya di Lász ló el is mert pá lya fu tá sa so rán a mis kol ci
Pe da gó gi ai Egye tem sza kér tô je ként is dol go zott és
részt vett a ka to li kus ke ret tan terv szer kesz té sé ben is.
Nagy ra be csült szak em bert, so kak ál tal tisz telt pe da -
gó gust és egy sze rény, jó em bert ve szí tett vá ro sunk. 

Nyu god jék bé ké ben!

S
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VÁLASZTÁS IDEJÉN
nagy po li ti kát, a köz éle tet ma nap ság a
kor mány ál tal kez de mé nye zett nép -

sza va zás te ma ti zál ja, és az em ber ilyen kor
el gon dol ko dik: mek ko ra az ô fe le lôs sé ge
ak kor, ami kor fon tos kér dé sek ben, kis,
nagy és még na gyobb kö zös sé gek éle tét
meg ha tá ro zó dön tést kell hoz ni.

Mi nél ki sebb a kö zös ség, an nál na gyobb
az egyén fe le lôs sé ge – gon dol hat nánk és
van is eb ben igaz ság. 

Ha csak sa ját sor som ala ku lá sá ról kell
dön te nem, a fe le lôs ség csak az enyém, még
ha meg is hall ga tom má sok ta ná csa it.

Ha a csa lá dé ról, már meg oszt ha tom a fe -
le lôs sé get a há zas tár sam mal, ha dön tés ké -
pe sek a gyer me ke ink, ak kor már ve lük is.
Osz tó dik ugyan a fe le lôs ség, de a ré sze met
ki kell ven nem be lô le. Sôt, van úgy, hogy
még is egye dül kell vál lal nom.

A pi li si re for má tus gyü le ke zet, ez a kis
ke resz tyén kö zös ség vá ro sunk ban már fél
esz ten de je ko moly ki hí vás ban ta nul ja a fe -
le lôs ség (fel)váll alá sát, hor do zá sát: új lel ki -
pász tort kell ta lál nia nt. Mor va Ákos szi get -
szent mik ló si szol gá lat vál la lá sa okán.

Úgy van ez, hogy – kö zel öt száz éve – a
re for má tu sok nak már él ni ük kell az atyák
ál tal ki ví vott jo ga ik kal, még ak kor is, ha né -
ha úgy érez zük, bi zony ké nyel me sebb vol -
na csen des imád ság ban vár ni, ho gyan gon -
dos kod nak ró lunk fel jebb va ló ink, hadd le -
gyen az ô fe le lôs sé gük, mi lyen pász tor ke -
rül a ki csi nyáj élé re.

Mennyi min den ki de rül ró lunk azon ban
ak kor, ami kor a mi dol gunk, jo gunk és
kö te les sé günk gon dos kod ni ar ról, hogy le -
gyen a kö zös sé günk nek ve ze tô je, olyan ve -
ze tô je, aki mö gé bi za lom mal és re mény ség -
gel föl so ra koz ha tunk, aki re rá bíz zuk sze-
m élyes és kö zös sé gi lel ki éle tün ket, ta nít ta -
tá sun kat, nö ve ke dé sün ket, fej lesz té sün ket,

Kre a tív Hobby Já ték szi get im már
har ma dik al ka lom mal hir det te meg

ké zi mun ka ver se nyét. A ver seny fô tá mo -
ga tó ja Mez Craft Hun gary Kft. volt.
A szer ve zôk nagy örö mé re az év rôl év re
nép sze rûbb és szín vo na la sabb ver seny re
is mét gyö nyö rû al ko tá sok kal ne vez tek.
A be ér ke zett pá lya mun ká kat a zsû ri zést
és a szep tem ber 24-én meg tar tott ün -
nep élyes ered mény hir de tést kö ve tô en
szep tem ber 26-29. kö zött a Kö zös sé gi
Ház ban te kint het ték meg az ér dek lô dôk. 
A szín vo na las és nagy oda fi gye lés sel
meg ren de zett ki ál lí tás az idén re kord szá -
mú lá to ga tót, az is ko lák nak kö szön he tô -
en na gyon sok gyer me ket is von zott.

KÉZ MÛ VES KI ÁL LÍ TÁS ÉS VER SENY
A szer ve zôk bíz nak ben ne, hogy az ott lá -
tot tak a fi a ta lok ban is fe lé lesz ti az al ko tás
örö me irán ti vá gyat és kéz imun ká ra sar -
kall ja ôket, mert a ver seny ak kor éri el az
iga zi cél ját!

A ver seny dí ja zott jai, akik nek ezú ton is el is -
me ré sün ket fe jez zük ki és gra tu lá lunk:
Fel sô ru há zat (kö tés-hor go lás) ka te gó ria:
1. he lye zett: Hal gas Ti bor né

2. he lye zett: Da ri da Er zsé bet

3. he lye zett: Osz tos Ká roly né

Lak be ren de zés (kö tés-hor go lás) ka te gó ria:
1. he lye zett: Hor nyik Sán dor né

2. he lye zett: Vi rág Gé zá né

3. he lye zett: Fe hér Jó zsef né

Hím zés tech ni kák fel nôt tek nek 
ka te gó ria:
1. he lye zett: Czi gel ma jer Gi zel la

2. he lye zett: Si mo Pál né

3. he lye zett: La sán Csil la

Ké zi mun ka gye re kek nek ka te gó ria:
1. he lye zett: Sán dor Sá ra

2. he lye zett: Deb re Má ria

3. he lye zett: Sán dor Nó ri

Patch work – folt var rás ka te gó ria:
1. he lye zett: La sán Zsu zsan na

2. he lye zett: Koncz Ma ri ka

3. he lye zett: Nagy Lász ló né

Képes beszámolónk megtekinthetô 
a pilis.hu-n és a facebook-on.

szol gá la tunk irá nyí tá sát, ko or di ná lá sát,
kont roll ját.

Ha mar ki de rül ilyen idôk ben, hogy a kö -
zös ség ben ki ho gyan gon dol ko dik, mik a
ve zér ér té ke ink, el ve ink, és leg fô kép pen: mi
a leg fôbb cé lunk ak kor, ami kor je le nünk
for má lá sa köz epet te a jö vônk épí té sé be fo -
gunk egy új ve ze tô mö gé fel so ra koz va.

Imád ság ban, he ti rend sze res ség gel meg -
tar tott ima kö zös ség ben hor doz tuk ügyün ket,
mert a leg hôbb vá gyunk az volt, hogy a ke -
re sés köz epet te föl is mer jük azt az „is ten em -
be rét”, akit Mennyei Gaz dánk ne künk szánt.

És a fe le lôs ség föl váll alá sá ban so kan sok -
fé le képp osz toz tunk. 

Vol tak, akik úgy gon dol ták, nem az ô
dol guk ez, küzd jön a pres bi té ri um, azért
vá lasz tot tuk ôket, hogy hor doz zák ter he in -
ket, kép vi sel je nek ben nün ket és gon dos -
kod ja nak szük sé ge ink rôl.

Vol tak, akik úgy gon dol ták, mit sem tud -
ná nak hoz zá ten ni a mun ká hoz, a lel kész ke -
re sés nem az ô kom pe ten ci á juk.

Vol tak, akik „nagy erôk kel“ har col tak ér -
tünk, de va la hol el vesz tet tük egy mást a
nagy fe le lôs ség ge ne rál ta harc ban, és vol -
tak, akik ugyan tér ben tá vol, de lé lek ben
vé gig ve lünk küzd ve-ke res ve, sôt, mun kál -
kod va is osz toz tak ve lünk a fel ada ton.

Leg na gyobb vi ga szunk és örö münk,
hogy Mennyei Gaz dánk egyet len pil la nat ra
sem ha gyott ma gunk ra, igaz gat ta a lé pé se -
in ket, ki iga zí tot ta, ami kor meg bi csak lot -
tunk, vissza te relt a he lyes ös vény re, ami kor
el kó do rog tunk ab ban a nagy ke re sés ben.

S hogy hol tar tunk most?
Mint ami kor a szín pa don a ka var gó fé -

nyek egyet len pont ra fó ku szá lód nak, las san
ki al sza nak azok, ame lyek más fe lé vil lan tak
föl és az egy ref lek tor fé nyé ben egy va la ki
áll, a fô sze rep lô...

Egy je löl tet re lel tünk ke re sé sünk ben, és
kö szö net min da zok nak, akik jó szív vel fo -
gad ták ér dek lô dé sün ket – mond hat juk,
szer te az or szág ban –, de nem fo gad hat ták
el hí vá sun kat, meg ért vén, hogy min dannyi -
unk Ura még fel ada tot szánt ne kik ott, a
mos ta ni szol gá la ti he lyü kön, vagy épp más -
fe lé ve zet te, ve ze ti ôket.

Je löl tünk nt. Wi sin ger Dá ni el, je len le gi
Bu da pest-Kis pest-Köz pon ti gyü le ke ze ti be -
osz tott lel ki pász tor. Az ô meg hí vá sá val kí -
ván tuk be töl te ni a me gü re se dett pi li si pász -
to ri ál lást.

Hi va ta los, vá lasz tást meg elô zô be mu tat -
ko zó szol gá la tá ra 2016. ok tó ber 9-én, 10
óra 30 perc tôl ke rült sor a va sár na pi is ten -
tisz te let ke re té ben.

Er re az al ka lom ra sze re tet tel hív tuk és
vár tuk a re for má tus gyü le ke zet min den,
sza va za ti jog gal ren del ke zô tag ját, de min -
den ér dek lô dôt, test vér gyü le ke ze te ink bôl is
min da zo kat, akik ed dig is szí vü kön vi sel ték
a mi sor sun kat is és imád ság ban hor doz ták
ügyün ket.

A lel kész vá lasz tást 2016. ok tó ber 16-án
tar tot tuk, az is ten tisz te let al kal má val. 

Kér tünk min den fe le lôs re for má tust, él jen
sza va za ti jo gá val, ve gyen részt a vá lasz tá si
is ten tisz te le ten és dönt sön leg jobb lel ki is -
me re te sze rint.

Te kin tet tel ar ra, hogy hon la punk je len leg
szer kesz tés, me gú ju lás alatt áll, örül tünk,
hogy az ér dek lô dôk fi gye lem mel kí sér ték a
gyü le ke ze ti ház ka pu ján füg gô hir de tô táb -
lán kat, il let ve is ten ti sze le te in ken a gond no ki
hir de té se ket, en nek so rán tá jé koz ta tást kap -
hat tunk a lel kész vá lasz tás to váb bi lé pé se i rôl.

A Hír nök ol va só i nak kö szön jük a fi gyel -
met – az im dá ko zó pi li si ek tôl to váb bi
köz ben já rást ké rünk –, ígér ve, hogy a lel -
kész vá lasz tás ese mé nye i rôl, ered mé nyé rôl
a kö vet ke zô szám ban rész le te sen is hírt
adunk majd.

DR. FÜ LÖP NÉ BÖ SZÖR MÉ NYI ALIZ 2
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u gusz tus 31-én le zá rult az át iga zo lá si
sze zon, mely idén igen iz gal mas ra

si ke rült el sô szá mú fel nôtt csa pa tunk nál.
Több fi a tal já té kos ér ke zett olyan ní vós
klu bok tól, mint az UTE, a Szom bat he lyi
Hal adás és a Bu da örs, il let ve ta pasz tal -
tabb já té ko sok a Me gye I. osz tály ból,
mint a Ve csés, a Tu ra és a Nagy kô rös.
Az újon nan ér ke zô já té ko sok kal bô vült
csa pat nak idô kel lett az is mé telt össze -
ko vá cso ló dás hoz, a kez de ti gyen gébb
mér kô zé sek után be ér ni lát szik a mun -
ka. A csa pat gól gaz dag tám adó fut ballt
ját szik, amit edzô jük, Hal gas Ti bor a kö -
vet ke zô kép pen ér té kel:

„A baj nok ság ôszi sze zon já nak fe lé hez
ér ve csa pa tunk az 5 he lyen áll, de na -
gyon szo ros a me zôny, hi szen 3 pont ra
van a má so dik he lye zett. Az utol só két
mér kô zé sün kön ma ga biz tos gyô zel me ket
sze rez tünk, és ami na gyon po zi tív, hogy
a baj nok ság ban a leg több gólt mi rúg -
tuk. Re mél jük, ezt tar ta ni is tud juk to -
váb bi szép hét vé gé ket sze rez ve a lel kes
pi li si kö zön ség nek. Szá mí tunk a szur ko -
lá suk ra!”

Má so dik szá mú csa pa tunk a Pest me -
gyei III. osz tály Dél ke le ti cso port já ban
játssza idén a mér kô zé se it. A sze zon
elôt ti vá ra ko zá sok nak a tar ta lék csa pa -
tunk ele get tett, ugyan is a csa pat egy sé -
ges, erôs és hat for du ló után ve ret le nül
ve ze ti a baj nok sá got. A mö göt tük ál ló
hat mér kô zést Pa tak fal vi György edzô
így ér té ke li:

„Az el múlt idô szak ban le ját szott hat
mér kô zés ered mé nyé vel és he lyen ként a
mu ta tott já ték kal is elé ge dett va gyok. Re -
mé lem, az elôt tünk lé vô idô szak is ha -
son ló an si ke res lesz, hogy vé gig harc ban
le gyünk a baj no ki cí mért.”

Pilisi LK megyei I o. FELNÔTT csapat meccsei 2016/17 ÔSZ

Dátum Kezdés Hazai – Vendég
okt. 30. (vasárnap) 13:30 Pilisi LK-Legenda – Tököl VSK
nov. 6. (vasárnap) 13:30 Pilisi LK-Legenda – Pilisszentiván SE
nov. 13. (vasárnap) 13:00 Pilisi LK-Legenda – Kisnémedi MSE 
nov. 20. (vasárnap) 13:00 Nagykôrösi Kinizsi FC – Pilisi LK-Legenda

A bajnoki rajt után
AZ ELSÔ TAPASZTALATOKKAL 
A HÁTUNK MÖGÖTT
Új szezont kezdeni mindig izgalmas, hiszen ez az idôszak tele
van ismeretlen kihívásokkal, feladatokkal. A Pilisi Labdarúgó
Klub csapatai ezúttal vegyes tapasztalatokkal gazdagodtak az
elsô mérkôzéseket követôen.

Tar ta lék csa pa tunk el kö vet ke zen dô hét
mér kô zé sé bôl csak egyet fog ha zai pá -
lyán ját sza ni (no vem ber 11-én 13:00-kor
Pi li si LK II.-Her nád Se), mi vel a sport pá -
lyánk túl ter helt sé ge mi att kér vé nyez nünk
kel lett a pá lya vá lasz tói jo gunk cse ré it.

Az ifi csa pa tunk a Pest me gyei I. osz -
tá lyú U19-es baj nok ság ban sze re pel
idén, ami a ta va lyi val el len tét ben idén az
egész me gyét ma gá ba fog lal va a leg jobb
12 csa pat küz del me i bôl áll. A fi úk egye-
l ôre hoz zák a kö te le zô ha zai gyô zel me -
ket (Aszó dot 9-0-ra, Kis tar csát 7-1-re ver -
ték), ez idá ig azon ban ide gen ben még
nem si ke rült pon tot sze rez ni ük (ki kap -
tak Pi lis csa bán, Tá pi ó sze csôn). Ed di gi
tel je sít mé nyü ket edzô jük, Mik lós vá ri Já -
nos a kö vet ke zô kép pen lát ja.

„Eb ben az át szer ve zett új baj nok ság -
ban olyan csa pa tok kal ta lál ko zunk, ame -
lyek kel elôt te so ha. Ez egy pi cit meg ne he -
zí ti a dol gun kat, mert nem tud juk, mi re
szá mít ha tunk el le nük. Saj nos sok gólt
kap tunk ed dig, ami ko ráb ban ab szo lút
nem volt jel lem zô a csa pat ra. Na gyon
nem va gyok elé ge dett a srá cok kal, fô leg a
csa pat egy üt tes vé de ke zé sé vel, ezen fo -
gunk dol goz ni. Rá adá sul sok a fi a tal já té -
kos is, akik nek még idô kell, re mé lem, mi -
ha ma rabb fel ve szik az U19-es rit must.”

Idén még 6 ne héz mér kô zés vár a fi -
úk ra, re mél jük, mi nél több si ker rel.

Ser dü lô csa pa tunk ta va lyi ered mé nyei
alap ján a Pest me gyei II. osz tály Dél ke -
le ti cso port já ban sze re pel nek. A baj nok -
ság hoz ké pest fi a tal csa pat idá ig 4 mér -
kô zést ját szott, ame lye ken egy pon tot si -
ke rült el ér ni ük, ez zel négy for du ló után
a 7. he lyen (11-bôl) áll nak. Len gyel Ár -
pád, a fi úk új edzô je ek kép pen fo gal -
maz ta meg ta pasz ta la ta it: 

„Az el sô 3 mér kô zé sün kön a baj nok ság
ta lán há rom leg jobb csa pa ta el len ját szot -
tunk, ami na gyon nem ked ve zett szá -
munk ra, to váb bi ne héz sé get oko zott, hogy
az idén el ôször nagy pá lyán ját szó já té ko -
sok meg szok ják az új kör nyez tet. A srá cok
ké pes sé gei meg van nak, kez de nek be le rá -
zód ni az új baj nok ság ba, hét rôl hét re egy -
re job ban ját sza nak. Biz tos va gyok ben -
ne, ha elég ki tar tó ak, ak kor jö vô re nagy
si ke re ket ér het nek el.”

U16-os csa pa tunk idén szin tén még hat
mér kô zést fog ját sza ni, fô leg a ta bel la
má so dik fe lét el fog la ló csa pa tok el len.

Idén a lá nyok a nôi kis pá lyás baj nok -
ság ban in dul nak, ahol a meg szo kot tól el -
té rô mó don mi ni-tor ná kat ját sza nak, ôs z-
szel négy al ka lom mal, mely bôl egyet Pi li -
sen ren dez nek meg no vem ber 19-én
szom ba ton, 13 óra kor. Nôi csa pa tunk nál
az el múlt idô szak ban edzô vál tás is tör tént:
ezt a fel ada tot im már Bál int Csa ba lát ja el.

Hí rek az után pót lás ról: az au gusz tu si
kö zös edzé se ket szep tem ber tôl fel vál tot -
ták a kü lön kor osz tá lyos edzé sek. Az 5-12
éves gyer me ke ket 4 cso port ban (U7, U9,
U11, U13), he ti 2-3 edzés sel ké szí tik fel
egye sü le tünk ré gi és je len le gi já té ko sai. Az
edzôi stáb: U7 – Ke re pesz ki Zol tán, Zsem -
be rovsz ki Nor bert; U9 – Hal gas Ist ván,
Pa u lo vicz Dá ni el; U11 – Gi lan Ká roly, Vi -
nic zai Vik tor; U13 – Csá ki Nor bert, Pé ter
Cson gor. Je len leg 82 iga zolt után pót lás
ko rú já té ko sunk van, akik bôl re mé nye ink
sze rint a kö zel jö vô ben mi nél töb ben fog -
nak sze re pel ni a Pi li si LK fel nôtt csa pa tá -
ban vagy akár ma ga sabb szin ten is. Büsz -
kék va gyunk rá, hogy az el múlt egy év ben
több fi a tal ko rú já té ko sun kat is NB I-es
klu bok és aka dé mi ák iga zol ták le: FTC –
Ri deg Bál int, Ri deg Lász ló és Ko csis Kris -
tóf; Va sas Ku ba la Aka dé mia – Sza bó Má -
té; Gro sics Aka dé mia – Végh Zol tán, Bo -
tos Dá vid. To váb bi sok si kert kí vá nunk
ne kik pá lya fu tá suk hoz! Az ôszi Bo zsik-
ren dez vé nyek kö zül no vem ber 12-én
szom ba ton mi ren dez zük meg az U11 és
az U13 kor osz tá lyok tor ná ját. Min den ér -
dek lô dôt és szur ko lót sze re tet tel vá runk
reg gel 9 órá tól a pi li si sport pá lyá ra!

Vá runk min den fo ciz ni vá gyó gye re -
ket az edzé sek re. A pá lya 4-es fô út fe lô -
li ol da lán ta lál ha tó te rü let pe dig a hét
min den nap ján nyit va áll az ép pen ki -
kap cso ló dás ra, fut bal lo zás ra vá gyó fi a ta -
lok elôtt! Ren dez vé nye ink re to vább ra is
vár juk szur ko ló in kat és min den sport ba -
rá tun kat! Kér jük, kí sér jék fi gye lem mel
to váb bá ak tu á lis hí re in ket hon la pun kon,
a www.pi li silk.hu cí men, va la mint a
Fa ce bo o kon is!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2
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Rendôrségi hírek
A szep tem ber és az ok tó ber sem telt ese mé nyek
nél kül. Né hány konk rét bûn cse lek mé nyek rôl
és az azt kö ve tô in téz ke dé sek rôl sze ret nénk
tá jé koz ta tást ad ni.

o 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 Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend ôr ôrs B. Ist ván

52 éves pi li si la kos el len. A je len leg ren del ke zés re ál ló ada tok sze -
rint a gya nú sí tott 2016. jú li us 3-án, a dél utá ni órák ban egy pi li si
üz let nél lé vô ke rék pár tá ro ló ból tu laj do ní tot ta el a sér tett le zárt ke -
rék pár ját. A Pi li si Rend ôr ôrs nyo mo zói a jár ôrök köz re mû kö dé sé vel
az adat gyûj tés ered mé nye ként azo no sí tot ták a bûn cse lek mény el -
kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó fér fit, aki nek pi li si la ká -
sán, 2016. ok tó ber 1-jén ház ku ta tást tar tot tak. En nek so rán az
ágy ne mû tar tó ban, egy pap lan nal le ta kar va ta lál ták meg az el lo pott
két ke re kût, ame lyet le fog lal tak, majd a jo gos tu laj do no sá nak
vissza  ad tak. A fér fit elô ál lí tot ták a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra,
ahol gya nú sí tott ként hall gat ták ki. El le ne a to váb bi el já rást – sza -
bad lá bon ha gyá sa mel lett – a Pi li si Rend ôr ôrs foly tat ja le. 

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si Rend ôr ôr se foly tat el já rást lo -
pás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att K. Jó zsef
36 éves al ber tir sai la kos el len. A je len leg ren del ke zés re ál ló ada -
tok sze rint a gya nú sí tott 2016. szep tem ber 20-án, az éj sza kai
órák ban be má szott egy pi lis ház kam rá já nak ab la kán. Az idôs sér -
tett a zaj ra fe léb redt és lát ta, hogy va la ki ki sé tál a szo bá ból.
A rend ôr sé get a szom szé dok se gít sé gé vel tud ta ér te sí te ni, mi vel
a fér fi a ve ze té kes te le fon já nak ká be lét is ma gá val vit te. A ház ból
ezen kí vül mo bil te le font, bank kár tyát, kész pénzt és élel mi szert lo -
pott. A rend ôrök az el vég zett nyo mo za ti cse lek mé nyek ered mé -
nye ként azo no sí tot ták és 2016. szep tem ber 20-án al ber tir sai la -
ká sán el fog ták a 36 éves fér fit, akit elô ál lí tot tak és gya nú sí tott -
ként hall gat ták ki. A nyo mo zók át vizs gál ták K. Jó zsef au tó ját és
ru há za tát is, amely nek so rán ká bí tó szer gya nús anya got ta lál tak
és fog lal tak le. El le ne a to váb bi el já rást sza bad lá bon ha gyá sa
mel lett foly tat ja a nyo mo zó ha tó ság.

k tó ber 5-én kon zul tá ci ós fó ru mot szer -
ve zett a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság a

te rü le tén mû kö dô ön kor mány za tok ve ze tô -
i nek, pol gár ôre i nek, va la mint az ok ta tá si
in téz mé nyek kép vi se lô i nek.

A fó ru mon a ka pi tány úr át fo gó tá jé koz ta -
tást adott a ka pi tány ság te rü le tén el vég zett
mun kák ról, in téz ke dé sek rôl, sta tisz ti kák ról.
Az érin tett te le pü lé sek részt ve vôi ké ré sek kel
és kér dé sek kel for dul tak a ka pi tány ság hoz,
va la mint mél tat ták a Mo no ri Ren dôr ka pi -
tány ság mun ka tár sa i nak idei mun ká ját.

Pi lis sel kap cso lat ban szó ba ke rült a
rend ôr ség épü le té nek fe lú jí tá sa, a ku tyás
jár ôr szol gá lat, va la mint a fo ko zott kö zú ti in -
téz ke dé sek mél ta tá sa. Szó esett ar ról is,
hogy a se bes ség mé rô be ren de zés ja ví tá sá -
ra több településen is ke re sik a meg ol dást.

Rend ôr sé gi já rá si egyez te tô fó rum

El hang zott az is, hogy a jö vô ben gya ko -
rib bak lesz nek a kö zú ti el len ôr zé sek, se -
bes ség mé ré sek, ugyan is ez a bal ese tek a
leggya ko ribb oka, va la mint a há za ló kat, fa -
áru sí tó jár mû ve ket fo ko zot tan fog ják el le-
n ôriz ni és a té li idô szak kö ze led té vel igye -
kez nek a fa lo pá so kat mi e lôbb fel de rí te ni.  

Is mer tet ték to váb bá, hogy a pol gár ôr ség
egy re több te le pü lé sen hasz nál ja a be é pí -
tett rend szám fel is me rô rend szert, mely
nagy se gít sé get je lent a rend ôr ség nek a lo -
pott, kô rö zött jár mû vek fel de rí té sé ben.

Az ér té ke lés ben ki emel ték, hogy összes -
sé gé ben ha tá sos, gyors in téz ke dés jel lem -
zô. Fon tos sze re pet kap a pre ven ció, ezért
pél dá ul a nyug dí jask lu bok nak is szer vez nek
elô adá so kat, se gí te nek, hogy az idô sek ne
vál ja nak ál do zat tá.

Bí zom a to váb bi ered mé nyes együtt mû -
kö dés ben, mun ká juk hoz sok si kert és ki tar -
tást kí vá nok.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

Bün te tô el já rás in dult is me ret len tet te sek el len, akik szep tem ber -
ben a pi li si, Va sút ut ca 1. alatt ta lál ha tó éj jel-nap pa li élel mi szer -
bolt ból tu laj do ní tot tak el – fi gyel emel te re lés mód sze ré vel – kü lön -
fé le élel mi sze re ket össze sen 15.040 Ft ér ték ben. Az el já rás so rán
meg ala po zot tá vált a gya nú, hogy a bûn cse lek ményt a 31 éves
B Ti bor és élet tár sa, a 29 éves H. Ju li an na kö vet te el. Elô ál lí tot ták,
majd gya nú sí tott ként hall gat ták ki ôket. A to váb bi el já rást a Pi li si
Rend ôr ôrs foly tat ja le. 

A rend ôr ôrs ál lo má nya részt vett pi li si „Au tó nél kül a vá ros ban” el -
ne ve zé sû ren dez vé nyen. Az óvo dá sok nak és is ko lá sok nak fe lé pí tett
KRESZ-pá lyán be mu tat tuk a köz le ke dé si sza bá lyo kat. A gye re kek
KRESZ-to tót és -rejt vényt töl töt tek ki, va la mint meg is mer het ték a
rend ôr au tót. 

Fel hív juk a tisz telt la kos ság fi gyel mét, hogy a tél kö ze led té vel las -
san itt az idô, hogy cse rél jünk gu mi ab ron cso kat! Hi deg ben a nyá ri
gu mi – össze té te le kö vet kez té ben – je len tô sen ve szít a ta pa dá si
ké pes sé gé bôl, ezért ha az át lag hô mér sék let 7 Cel si us-fok alá
csök ken, ak kor hasz nál jon té li gu mi ab ron csot! 

http://www.po li ce.hu/hi rek-es-in for ma ci ok/bal eset-me ge lo zes/

ak tu a lis/jar mu ve ze tes-osszel

Kér jük, hogy for dít sa nak még na gyobb fi gyel met az óvo dák, is ko -
lák kör nyé ké re, il let ve az uta kon köz le ke dô gye re kek re, ke rék pá ro -
sok ra. Kér jük a gép jár mû ve ze tô ket, hogy kel lô kö rül te kin tés sel,
meg fe le lô ol dal tá vol ság tar tá sá val köz le ked je nek.

Fon tos, hogy a ha té kony bûn meg elô zés re csak kö zö sen
va gyunk ké pe sek. En nek ér de ké ben kér jük, hogy Önök is
te gye nek meg min den ma guk tól tel he tôt an nak ér de ké ben,
hogy ne vál ja nak bûn cse lek mény ál do za tá vá, to váb bá se -
gít sük és le gye nek fi gye lem mel idôs ro ko na ik ra, is me rô-
se ik re, szom szé da ik ra.

http://www.po li ce.hu/hi rek-es-in for ma ci ok/bun me ge lo zes/ak tu a lis/

uj-te le fo nos-truk kel-pro bal koz nak-a-csa lok

KE RE PESZ KI FE RENC r. ôr nagy 2 a Pi lis Rend ôr ôrs pa rancs no ka
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a zánk ban fu tó tûz ként ter jedt a for ra dal mi han gu lat. Pi li sen
is, akár csak a fô vá ros ban, ut cá ra ment a nép. Több szá zan

össze gyûl ve a ter ror jel ké pe it tar tot ták fon tos nak meg sem mi sí -
te ni, vagy is a nagy üze me ken lé vô vö rös csil la go kat le ver ni (hiz -
lal da, ma lom). A mai PI RUSZ épü le té ben mû kö dött a Ma gyar
Dol go zók Párt ja iro dá ja, in nen a tö meg ki hoz ta Ko vács György
pár tit kárt, akit a tû zol tó ság épü le té nek egyik he lyi sé gé be zár tak.
Nagy tö meg gyûlt össze a köz ség há za ud va rán. Már-már lincs -
han gu lat volt ki a la ku ló ban, de a jó zan ész fel ül ke re ke dett, és
pár nap múl va Ko vács Györ gyöt sza ba don en ged ték. 

A kö vet ke zô fon tos ese mény a köz sé gi nép könyv tár po li ti kai
anya gá nak a pi ac tér re va ló ki hor dá sa és elé ge té se volt. Az em -
be rek a so ké ves po li ti kai ter ror és me ga láz ta tás aló li fel sza ba -
du lást hi he tet len öröm mel él ték meg. Hall gat ták a rá di ó a dá so -
kat, iga zi for ra dal mi han gu lat ural ko dott Pi li sen. A for ra da lom
alatt Pi li sen har ci cse lek mé nyek nem tör tén tek. Az if jú ság a kul -
túr ház ter mé ben gyû lést tar tott, mely re Tö rök Ban di gra fi kus -
mû vész pla kát ja in vi tál ta az em be re ket. A gyû lé sen fel ve tô dött
a Tár ház el fog la lá sa, mint egy fél tu cat em ber el is in dult, hogy
az MHSZ rak tá rá ból a kis pus ká kat és a lô sze re ket meg sze rez -
zék. A Tár há zat ek kor már orosz pán cé lo sok véd ték, így a ki -
vo nu lók idô ben meg gon dol ták ma gu kat, har ci cse lek mény re
nem ke rült sor. A Pi li sen át vo nu ló orosz csa pa tok a Szu ez?, Szu -
ez? kér dést is mé tel get ték (azt hit ték, már Egyip tom ban van nak,
mi vel ott hon azt mond ták ne kik, hogy Egyip tom ba, a Szu e zi-

Tisz telt 
Hír nök Szer kesz tô ség!
„Nagy csa ló dás sal ol vas tam a lap leg utób -
bi szá má ban meg je lent Schu ma jer Ró za 
sze mé lyét sér tô mó don érin tô cik ket. 
Ezért ké rem a lap fe le lôs szer kesz tô sé gét
kö ves sék meg a meg bán tott sze mélyt és
kér je nek bo csá na tot min da zok tól, aki ket 
ez ügy ben meg bán tot tak.
A meg sér tett sze mély ér de ké ben ké rem 
kö zöl ni a he lyi lap ban né hai Csil ló Mi hály
kán tor-ta ní tó, ki vá ló hely tör té net is me rô
(va la mi ko ri hely tör té ne ti szak kö rünk ve ze -
tô jé nek) Krúdy Gyu la Pi li si út jai cí mû, 
Schu ma yer Ró zá ról írt ta nul má nyát. 
Sze ret ném, ha a tisz telt ol va só en nek 
alap ján al kot na vé le ményt, a meg ne ve zett
sze mély rôl.
A tisz tes sé gé ben meg tá ma dott sze mély 
a pi li si. Ró mai Ka to li kus kö zös ség egyik
nagy lel kû tá mo ga tó ja, és el kö te le zett 
„ma gyar ha za fi” is volt, csa lád já val együtt. 
Vagy ta lán ez a nagy gond ja mos ta ná ban
va la ki nek?
Ké rem a tel jes szö veg meg je len te té sét.” 

Pi lis, 2016. szep tem ber 29.

Nagy Sán dor 
Pi lis, Kos suth L. u. 36.

Az au gusz tu si szám Pi lis múlt ja és je le ne ro va tá -
ban meg je le nô, Sza bó Zol tán hely tör té net-ku ta tó
ál tal jegy zett szö veg Schu ma yer, vagy ha akar juk
Pi lisy Ró zá ról szó ló passzu sa i nak tárgy sze rû sé -
gét, igaz ság tar tal mát nem vi tat va majd’ 150 év
tá vo lá ból csu pán annyit je len te nénk ki, hogy
a ma gunk ré szé rôl nem tart juk le he tet len nek a
még hom lok egye nest el len té tes vé le mé nyek ér -
tel mez he tô sé gé nek le he tô sé gét sem. 

Ol va sónk, szer zônk kel el len tét ben, az ér tel me zé -
si me zô nek épp má sik ol da lán áll, és mi tisz tel jük
annyi ra az el té rô vé le mé nye ket, hogy ter mé sze -
te sen az ô in terp re tá ci ó já nak is helyt adunk. Ami
vi szont mind két vé le mény ben egye zô – és sze -
rin tünk ez az iga zán lé nye ges in for má ció –, hogy
ne ve zett asszonyt va la mennyi en Pi lis ki emel ke dô
sze mé lyi sé ge ként tisztelik, a vá ros múlt já ban ját -
szott sze re pet el vi tat ha tat lan nak tart va. Tisz te let
és meg be csü lés ér te! 
A szer kesz tô ség nem sze ret né ma gát e vi tá ban
az igaz ság te vô sze re pé be föl tol ni, ezért min den
Ked ves Ol va só já nak csak ugyan azt tud ja ja va sol -
ni, amit je len eset ben ma gunk is te szünk: gyak -
rab ban bön gésszük a vá ro sunk múlt já ról szó ló
igen ér té kes, mo nog ra fi kus mély sé gû mun ká kat. 
Nem csak Schu ma yer Ró za ese té ben nyil ván va -
ló te hát, hogy a múlt ese mé nye i nek, tör té né se -
i nek ér té ke lé se az idô ben vál to zó és sok szor
igen-igen szub jek tív do log, és nem csu pán fe -
hér vagy fe ke te! 

Min den eset re kö szön jük ol va sónk, Nagy Sán -
dor úr igye ke ze tét a Schu ma yer Ró za-port ré ki -
e gé szí té se tár gyá ban tett erô fe szí té se it il le tô en,
va la mint kü lö nö sen há lá sak va gyunk azért,
hogy fel hív ta ol va só ink fi gyel mét az ál ta lunk is
nagy ra be csült Csil ló Mi hály írá sa i ra, ame lyek
más as pek tus ból is ár nyal hat ják Pi lis múlt já nak
ezen sze le tét. 

De hogy to váb bi hasz nos ol vas ni va lók kal is gaz -
da gít suk a kí ná la tot, fel tét le nül meg kell em lí te -
nünk Ocz tos Ist ván „Pi lis tör té ne te”, va la mint
Re is Jó zsef „Pi lis vá ros év szá za dai I-II.” cí mû
köny ve it is, mert ne ve zett sze mély rôl ná luk is
szá mos uta lás és ér de kes rész let ol vas ha tó.

Az ol va sónk ál tal meg je len tet ni kért idé ze tek
köz lé sét egy részt ter je del mi, más részt szer zôi
jo gi okok mi att saj nos kény te le nek va gyunk
el há rí ta ni, ez zel szem ben ér dek lô dô ol va só ink -
nak né hány sze mel vényt el ér he tô vé te szünk a
pi lis.hu ol da lon.

Re mé nye in ket fe jez zük ki azt il le tô en, hogy ez
a le vél vál tás is se gít het Pi lis múlt já nak jobb
meg is me ré sé ben, és bí zunk ben ne, hogy ezál tal
a so ha ki nem fá ra dó vá ros tör té net-ku ta tás is
gaz da go dik majd.
Enn él töb bet pe dig egyi künk sem kí ván hat!

TÓTH NÉ MÁT RAI EDIT 2 fe le lôs ki adó

PILIS MÚLTJA ÉS JELENE
Az 1956-os szabadságharc 
pilisi eseményei

csa tor na meg vé dé sé ért fog nak har col ni). Az ál lo más fe lé ha la dó
orosz pán cé la u tó gép pus ká sa egy so ro zat lö vés sel szét lôt te a ka -
to li kus temp lo mon lé vô ma gyar zász lót és a vil lany ve ze té ke ket
is. Az 1956-os ese mé nyek elôl Pi lis rôl töb ben nyu gat ra me ne -
kül tek, fô leg a fi a ta lok. 

Pi li sen is me ga la kí tot ták a nem ze tôr sé get, a ta gok nem ze ti
szí nû kar sza la got vi sel tek. 

Ve ze tô jük Tus kán Já nos volt, tag jai: Bár sony Ist ván, Be rinsz -
ki Já nos, Er csei And rás, Gal bács Já nos, Le hel Lász ló, Ma lik Já -
nos, Nagy Ta más és Zar nócz ki Lász ló.

Fel ada tuk a köz rend vé de lem lett. Ké sôbb a ve ze tô jü ket 3 év
bör tön re ítél ték, a ta gok pe dig 3 évig rend ôr sé gi fel ügye let alatt
áll tak. Bí ró sá gi vizs gá lat volt Il la nicz György, Kán tor Gé za és
Tö rök End re el len. Bi zony, sok évig ke reszt be tett ne kik az
1956 utá ni ha ta lom. 

Ok tó ber 25-én nagy gyû lést tar tot tak a kul túr ház ban, a ve zér -
szó nok a köz tisz te let ben ál ló Ha lusz ka Mi hály volt. Ké sôbb
hosszú hó na po kig kel lett buj kál nia, mi re a ha ta lom úgy-ahogy
meg bo csá tott ne ki. 

El is me rés re mél tó mó don tá mo gat ta a ma gyar for ra dal mat
Ata na szov Tó dor bol gár szár ma zá sú zöld ség ter me lô. A Ró kus
kór ház ban ápolt har co sok nak egy két má zsás hí zót kül dött,
ame lyet fia, Fe hér vá ri Jó zsef szál lí tott el Bu da pest re lo vas ko csi -
val. A ló Pes ten meg sé rült, de a sza bad ság har co sok egy ka to na -
lo vat ad tak he lyet te, hogy Fe hér vá ri Jó zsef ha za tud jon tér ni. Ezt
on nan tud juk, hogy a ló nya ká ba be volt éget ve a ka to nai nyil -
ván tar tá si szám. 

1956 tisz te le té re-em lé ké re, a kis gaz dák kez de mé nye zé sé re,
kop ja fát ál lí tot tak az evan gé li kus temp lom kert jé ben, me lyet
min den év ok tó ber 23-án, ün nep ség ke re té ben, meg ko szo rúz -
nak az ál la mi és ci vil szer ve ze tek.

SZA BÓ ZOL TÁN 2
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Országos döntô a pilisi Csilló-lovasiskolában
Nagy meg tisz tel te tés ér te lo-
va sis ko lán kat, hi szen el sô al ka -
lom mal nyer te el a Pi li si Csilló
Lo var da az or szá gos baj nok ság
ren de zé si jo gát. Em bert pró bá ló
fel adat volt ez szá munk ra an nak
el len ére, hogy évek óta szer ve -
zünk díj ug ra tó és ama tôr ver se -
nye ket, be mu ta tó kat, hi szen egy
baj nok ság ra az or szág min den
pont já ról ér kez nek lo va sok, és
szín vo na las ren dez vényt állt
szán dé kunk ban szer vez ni. 

z ese mény a Sza bad idô lo va sok Or szá -
gos Szer ve ze té nek baj no ki ren dez vé -

nye. A szer ve zet kü lön bö zô szak ágak ban
ren dez ver se nye ket olyan sza bad idôs lo va -
sok nak, akik nem hi va tássze rû en, ha nem
ama tôr ver seny zô ként spor tol nak. A so ro -
zat hit val lá sa sze rint pro fi szer ve zés és
szak mai hát tér se gít sé gé vel meg kell ôriz ni
a vi dé ki ver se nyek csa lá di as, ba rát sá gos
han gu la tát. Több száz ver seny zô és lá to-
ga tó re mél he tô leg így gon dol majd vissza a
pi li si dönt ôre is.

Az elô ké szü le tek hó na pok kal ez elôtt meg -
kez dôd tek a szep tem ber 11-i ver seny re.
Szá mos tá mo ga tó állt mö göt tünk, fel is mer -
ve az ese mény ki emel ke dô je len tô sé gét.
Fô tá mo ga tónk Pi lis vá ro sa, va la mint a pol -
gár mes ter asszony, Si mó Gá bor né Csil la,
aki mind az elô ké szü le tek nél, mind a nap
fo lya mán se gít sé günk re volt. Tá mo ga tó ink
a Lo vas és Sza bad idô köz pont Kis kun ha las,
a Hor ze Lo va sá ru ház, az Er dô szöv Zrt., a
Ti sza pa pír Kft., a Ca val li e ra, az Equ i farm
áru ház, a Pa vo, a Ma gyar Lo vasszö vet ség
és még so kan má sok, szü lôk, csa lá dok.
Ezú ton is sze ret nénk meg kö szön ni ne kik a
ren ge teg ön fel ál do zó se gít sé get, mellyel le -
he tô vé tet ték, hogy ilyen szín vo na las ren -
dez vényt meg va ló sít sunk.

A dön tôt egy na pos ra ter vez tük, és szep -
tem ber 11-ére, va sár nap ra esett a vá lasz -
tás. 9-tôl dél után 6-ig 319 star tot ve zé -
nyelt le a 6 ver seny bí ró 4 pá lyán. Szük ség
volt a pre cíz szer ve zés re, hi szen egy ha -
son ló ren dez vé nyen hoz zá ve tô le ge sen
100-160 start a meg szo kott.

A meg nyi tót kö ve tô en kez dôd tek a fu tó szá -
ras, a díj lo vas és a díj ug ra tó ver seny szá -
mok, majd 10 óra kor a leg több in du lót
von zó ügyes sé gi ka te gó ri ák. A kü lön bö zô
ver seny szá mok ba 3 éves kor tól le he tett
ne vez ni fel sô kor ha tár nél kül. Ter mé sze te -
sen min den egyes ka te gó ri át és kor osz tályt
kü lön-kü lön ér té kel tünk, ahogy egye di el bí -
rá lás alá es tek a baj nok sá gért lo vag lók. 

Mél tán büsz kék le he tünk lo va sa ink ra, hi szen egy
or szá gos dön tô ben, óri á si in du lói lét szám mel lett
is meg áll ták a he lyü ket. Gra tu lá lunk a gyôz tes és
he lye zett lo va sok nak és csa lád juk nak, va la mint a
szer ve zôi csa pat nak a szín vo na las prog ram hoz,
hi szen ama tôr szer ve zô ként pro fin bo nyo lí tot ták
le a Sza bad idô lo va sok Or szá gos Dön tô jét.

Fsz1 a baj nok sá gért:
1. Szal ler Han na
2. Ke lin Ju dit

Fsz2 a ver seny szá mért:
1. Var ga Ber na dett
2. Sza bó Pet ra
3. Kom jathy Li li
4. Ka ku szi Pé ter
5. Mich nai Re be ka
6. Lisz nyai Kit ti

Fsz2 a baj nok sá gért:
1. Haj nal Bar ba ra
2. Mo no ri Fan ni

D1 baj nok sá gért 
13 éves ko rig:
1. Zol nyan Do ri na

D1 a ver seny szá mért 
13 éves ko rig:
1. Szé kely hi di Mar ti na
2. Szé kely hi di Mar ti na

D1 a ver seny szá mért 
13 éves kor tól:
1. Mo no ri Fan ni
2. Cser nai Li li
4. Nyit rai Pet ra
5. Szlif ka Szil via

6. Raj nai La u ra
7. Gye nes Kla u dia

E8 a ver seny szá mért:
1. Ko lár Tek la
2. Cser nai Li li
3. Nagy Kons tan ti na
4. Zol nyan Do ri na

E8 a baj nok sá gért:
1. Cser nai Li li
3. Nyit rai Pet ra
6. Csil ló Pet ra

Kez dô ügyes sé gi ka te -
gó ria a baj nok sá gért 
1-10 éves kor osz tály:
3. Szal ler Han na
9. Kle in Ju dit

Kez dô ügyes sé gi ka te -
gó ria a ver seny szá mért
1-10 éves kor osz tály:
1. Gu ti Zsó fi
3. Zol nyan Do ri na

Kez dô ka te gó ria 
a ver seny szá mért 
11 éves kor tól:
3. Sal lai Ber na dett
9. Sal lai Ta más

Könnyû ka te gó ria 
a baj no ki cí mért:
1. Cser nai Li li
3. Zol nyan Do ri na

Ne héz ka te gó ria 
a ver seny szá mért:
4. Cser nai Li li

70-80 cm ide á lis 
idô meg kö ze lí tés 
a ver seny szá mért:
4. Tö rök Han na

80-90cm egy sze ri
össze ve tés a 
ver seny szá mért:
1. Tö rök Han na
3. Kiss Esz ter

80-90cm egy sze ri
össze ve tés sel 
a baj no ki cí mért:
6. Pá lin kás Esz ter

Le ge red mé nye sebb 
csa pat:
Csil ló Lo vas Egye sü let 
to rony ma ga san, 
24 pont tal!

Re mél jük, hogy to váb bi prog ram ja in -
kon is ilyen nagy lét szá mú kö zön ség -
re szá mít ha tunk, és si ke rül a gyer -
me ke ket, csa lá do kat vissza csá bí ta ni
a ter mé szet hez, a sport hoz, a ló hoz.
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