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A Képviselô-testület májusi döntései

Közel kilencmilliós támogatást nyert Pilis
Pilis Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be az
országos ASP-központhoz való csatlakozás megvalósítására. 

ZÁR SZÁM ADÁS

Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes -
tü le te a 2017. má jus 25-i ülé sén el fo gad ta a
Ger je For rás Nonp ro fit Kft., a Pi li si Vá ros üze -
mel te tô Kft., va la mint Pi lis Vá ros Ön kor mány -
za tá nak 2016. évi zár szá ma dá sát, to váb bá a
Ké püsz Kft. 2016. évi be szá mo ló ját és a Pi lis
Vá ro sért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak 2016.
évi be szá mo ló ját és 2016. évi köz hasz nú sá gi
je len té sét, il le tô leg dön tött a Hajt-A Csa pat
Egyesület 2016. évi tag díj be fi ze té sé rôl.

MÛ KÖ DÉS SEL KAP CSO LA TOS 
DÖN TÉ SEK

Meg vi tat ta a Kép vi se lô-tes tü let a hi va tal
2016. év re vo nat ko zó koc ká za te lem zés rôl
szó ló be szá mo ló ját, va la mint a bel sô el le-
n ôr zés 2016. évi ta pasz ta la ta i ról szó ló

éves je len tést és el fo gad ta az in téz ke dé si
ter vet. Mó do sí tot ta Pi lis Vá ros Ön kor mány -
zat Köz be szer zé si Sza bály za tát. 

A Ger je For rás Nonp ro fit Kft. jö vô be ni
sor sát érin tô – ügy ve ze tôi fel ve tést – vi tat -
ta meg a tes tü let. 

KÖZ MEG HALL GA TÁS

El fo gad ta a kép vi se lô-tes tü let a 2017. évi
köz meg hall ga tás na pi ren di pont ja it.

OK TA TÁ SI, SZO CI ÁL IS 
ÉS EGÉSZ SÉG ÜGYI EL LÁ TÁS

Az óvo dai be íra tás ról, va la mint a Mo nor és
Tér sé ge Több cé lú Ön kor mány za ti Kis tér sé gi
Tár su lás Ta ná csa ál tal 2016. év re vál lalt fe-
l ada tok el lá tá sá nak ta pasz ta la ta i ról ké szült
tá jé koz ta tót vi tat ta meg a Kép vi se lô-tes tü -

let. Dön tött egy fô csa lád se gí tôi lét szám biz -
to sí tá sá ról ez év vé gé ig a Csa lád se gí tô és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat Pi li si Egy sé ge ré szé -
re a meg nö ve ke dett eset szám mi att. 

Szo ci ál is ala pel lá tás és böl csô dei el lá tás
2016. évi mû kö dé sé rôl szá molt be a Pi li si
Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat. 

A vé dô nôi szol gá lat a 2016-ban el vég zett
fel ada ta i ról adott szá mot, majd a 4. sz. há -
zi or vo si kör zet há zi or vo sa be szá mo ló ját vi -
tat ta meg a Kép vi se lô-tes tü let, il le tô leg a
sza kel lá tá sok ra – fül-, orr-, gé gé sze ti szak -
ren de lés, or to pé di ai el lá tás, fi zi ko te rá pia –
vo nat ko zó tá jé koz ta tót fo gad ta el. A fog or -
vo si ügye le ti el lá tás ki a la kí tá sá nak el vi le he -
tô sé gét is meg vi tat ta a Kép vi se lô-tes tü let. 

El fo gad ta a Kép vi se lô-tes tü let Pi lis Vá ros
Ön kor mány zat Szo ci ál is Szol gál ta tás ter ve zé si
Kon cep ci ó ját 2017. ja nu ár 1-jé tôl 2018. de -
cem ber 31-ig. 

Az ön kor mány za ti ASP-rend szer
köz igaz ga tás ha té kony mû kö dé se alap ve tô szük ség let a mo dern tár sa dal mak ban. Eh hez
szük sé ges a köz igaz ga tás, il let ve a köz szol gál ta tá sok fej lesz té se, ami nek fel té te le, hogy a

köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok bár ki szá má ra elekt ro ni ku san is igény be ve he tôk le gye nek.
Az elekt ro ni kus köz igaz ga tás ki ter jesz té sé nek egyik fon tos ele me az ön kor mány za tok nál

fo lyó, lé nye gé ben a tel jes la kos sá got érin tô köz igaz ga tá si mun ka in for ma ti kai esz kö zök kel
tör té nô tá mo ga tá sa. A Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló tör vény kö te le zô en be -
ve ze ti az ön kor mány za ti fel ada tok vég zé sét se gí tô és sza bá lyo zó in for ma ti kai rend szert, az
ASP-t (App li ca ti on Ser vi ce Pro vi der).

Az ön kor mány za tok szá má ra az ügy fe lek ma gas szín vo na lú ki szol gá lá sa ér de ké ben gaz da -
sá go sabb, ha té ko nyabb és biz ton sá go sabb az ASP-tech no ló gia al kal ma zá sa és egy or szá gos
ön kor mány za ti köz pont lét re ho zá sa. Az ön kor mány za tok az ASP-köz pont tól szol gál ta tás ként
ve szik igény be a fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges al kal ma zá so kat, így biz to sít va ügy fe le ik ha -
té kony ki szol gá lá sát, va la mint a szak fel ada tok el lá tá sá nak in for ma ti kai tá mo ga tá sát.

Az ön kor mány za ti ASP-rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az egyes szak rend sze rek ben tá -
rolt ada tok hoz csak az adat gaz da he lyi ön kor mány zat fér jen hoz zá.

á ro sunk az Eu ró pai Szo ci ál is Alap ból és a
ha zai köz pon ti költ ség ve té si elô irány zat ból

8 833 858 fo rint nyi vissza nem té rí ten dô tá -
mo ga tást nyert, me lyet kö te les a tá mo ga tá si
ké re lem ben meg ha tá ro zott pro jekt vég re haj tá -
sá ra for dí ta ni.

A tá mo ga tás össze ge a tá mo ga tói oki rat ban
fel tün te tett és rész le te zett fel té te lek sze rint
hasz nál ha tó fel. 

En nek ke re té ben be szer zünk 30 da rab elekt -
ro ni kus sze mé lyi iga zol vány ol va sá sá ra al kal -
mas kár tya ol va sót, va la mint 27 da rab mo ni tor
alap kon fi gu rá ci ót. Tar tal maz za az ez zel kap -
cso la tos dol go zói ok ta tás, kép zés költ sé ge it, a
sza kér tôi dí ja kat és já ru lé ko kat az egyéb szol -
gál ta tá si dí jak kal együtt. 

A je len le gi esz köz ál lo mány elô ze tes fel mé -
ré se alap ján 8 mun ka ál lo mást vá sá rol unk.
(A da rab szám ról az ön kor mány za ti ASP-rend -
szer rôl szó ló ren de let ben meg ha tá ro zott mi ni -
mum-fel té te lek alap ján dön töt tünk.)

Ezek alap ján egy sé ges rend szer be ke rül az
ön kor mány za ti gaz dál ko dá si rend szer, az in -
gat lan va gyon-ka tasz ter rend szer, az ön kor -
mány za ti adó rend szer és az ipar- és ke res ke -
del mi rend szer.

A hi va tal mû kö dés fej lesz té se és sza bá lyo zá si
ke re te i nek ASP-csat la ko zás hoz szük sé ges ki a -
la kí tá sa ré vén meg va ló sul a bel sô fo lya ma tok
ASP-szak rend sze rek hez tör té nô hoz zá iga zí tá sa.
Ezen be lül az In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bály -
zat, az Irat ke ze lé si Sza bály zat, va la mint a Pénz -

ügyi Sza bály zat fe lül vizs gá la tá ra és ak tu a li zá lá -
sá ra ke rül sor. 

Az elekt ro ni kus ügy in té zés hez kap cso ló dó
fel té te lek ki a la kí tá sá val a he lyi adók, áten ge -
dett köz pon ti adók be val lá sá ra szol gá ló ûr la pok
ki töl té sét se gí tô út mu ta tók el ké szí té sé re, ön -
kor mány za ti hon la pon tör té nô pub li ká lá sá ra,
va la mint fel hasz ná lói kör ben tör té nô is mer te té -
sé re ke rül sor. E kör ben meg va ló sul a vo nat ko -
zó he lyi ren de let meg al ko tá sa. Az ön kor mány -
zat vál lal ja, hogy vég re hajt ja és si ke re sen le zár -
ja a fel hasz ná lói tesz te lé se ket. En nek ered mé -
nye kép pen szak rend sze ri szol gál ta tá so kat és
ada tá ta dá si fo lya ma tot vesz igény be, il let ve biz -
to sít. Az ön kor mány zat az ügy fe lek szá má ra
igény be ve he tô en ki ala kít ja az ipa rû zé si adó-
be val lás elekt ro ni kus in dí tá sá hoz, ügy in té zé sé -
hez kap cso ló dó fel té te le ket. 

A tá mo ga tás tar tal maz za a kö te le zô en elô írt
nyil vá nos ság biz to sí tá sá nak költ sé ge it. (Pl.
hon la pon va ló meg je len te tés, új ság cik kek, tá -
jé koz ta tó táb lák ki he lye zé se stb.)

A pro jekt fi zi kai be fe je zé sé nek ter ve zett nap -
ja: 2018. jú ni us 30.

A Tá mo ga tói Oki rat tel jes szö ve ge el ér he tô a
www.pi lis.hu ol da lon. 

DR. SZABÓ GYÖRGY 2 jegyzô

IGAZ GA TÁ SI SZÜ NET
Ér te sí tem a tisz telt la kos sá got, hogy a
Pol gár mes te ri Hi va tal jú li us 24-e és jú-
li us 28-a kö zött igaz ga tá si szü net mi -
att zár va tart. Ügye let ki zá ró lag ha lot ti
anya köny vi ügyek ben a 06-20-771-
0407-es te le fon szá mon.

DR. SZABÓ GYÖRGY 2 jegyzô
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Rövid hírek
EL KEZ DÔD TEK A MUN KÁ LA TOK

Öröm mel tá jé koz ta tom az ol va só kat, hogy
Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-
tes tü le te si ker rel pá lyá zott, így Ma gyar or szág
kor má nya jó vol tá ból és Po gá csás Ti bor
or szág gyû lé si kép vi se lônk tá mo ga tá sá val
249 890 000 Ft összeg bôl meg újul hat nak a
Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Kos suth L.
út 30., a Sza bad ság tér 1., va la mint a
Szé che nyi u. 28. szám alat ti te lep he lye in lé -
vô ok ta tá si in téz mé nyei. A mun ká la tok in téz -
mé nyen ként el té rô ek, azon ban kö zös jel -
lem zô jük, hogy el sô sor ban az ener gia ha té -
kony ság nö ve lé sét szol gál ják. 

A mun ka te rü le te ket 2017. jú ni us 1-jén
ad ták át a ki vi te le zô nek, a mun ká la tok el -
kez dôd tek mind a há rom te lep he lyen.

Bí zunk ben ne, hogy a kor mány to vább ra
is tá mo gat ja tö rek vé se in ket, és így a kö vet -
ke zô év ben az in téz mény nél fû tés kor sze rû -
sí té si és egyéb mun ká la to kat is el tu dunk
vé gez ni.

AZ ÚJ CA TER PIL LAR 444F2 
ÁRO KÁ SÓ-RA KO DÓ GÉP ÁT VÉ TE LE

Öröm mel tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy
áp ri lis 28-án meg ér ke zett a vár va-várt áro k-
á só és ra ko dó gép a Pi li si Vá ros üze mel te tô
Kft. te lep he lyé re. A be ru há zás össz ér té ke
32 689 054 Ft. A mun ka gép a biz to sí tás
meg kö té sét és a for ga lom ba he lye zést kö -
ve tô en elô re lát ha tó an 7 mun ka nap múl va
áll mun ká ba. A cég a je len le gi pri o ri tá sok
fi gye lem be vé te lé vel ter ve zi meg az el vég -
zen dô mun ká kat.

MEG ÚJULT A SZO CI ÁL IS KON CEP CIÓ

A tör vé nyi kö te le zett ség alap ján a leg alább
2000 la ko sú te le pü lé si ön kor mány za tok
fel ada tai kö zé tar to zik a te le pü lés szo ci ál is
szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó já nak el ké -
szí té se, mely át fo gó ké pet ad a te le pü lés
szo ci ál is fel ada ta i ról, a szol gál ta tá sok hely -
ze té rôl, az e te rü let érin tô fej lesz té si irá -
nyok, el vek meg va ló sí tá si el kép ze lé se i rôl,
il let ve a meg lé vô és hi ány zó fel té te lek rôl és
a jö vô be ni el éren dô cé lok ról. 

Fen ti ek ér tel mé ben Pi lis Vá ros Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te 2005 áp -
ri li sá ban a 45/2005(IV.27.) szá mú ha tá ro -
za tá val al kot ta meg el sô al ka lom mal Pi lis
Vá ros Ön kor mány za tá nak Szo ci ál is Szol gál -
ta tás ter ve zé si Kon cep ci ó ját. Jog sza bá lyi
kö te le zett ség bôl ere dô en a he lyi ön kor -
mány za tok nak a kon cep ció tar tal mát két -
éven te fe lül kell vizs gál nia és ak tu a li zál nia
szük sé ges. Ezen kö ve tel mény nek ele get
té ve 2008-ban, 2011-ben, 2015-ben és
2017-ben ke rült sor a kon cep ció fe lül vizs -
gá la tá ra. A leg utób bi kon cep ci ót Pi lis Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te

2017. má jus 25-i ülé sén fo gad ta el a
152/2017.(V.25.) szá mú ön kor mány za ti
ha tá ro za tá val. A ha tá lyos kon cep ció meg -
te kint he tô Pi lis vá ros hi va ta los hon lap ján.

VÁL TO ZÁ SOK AZ EGÉSZ SÉG ÜGYI 
TÖR VÉNY BEN

A te rü le ti és is ko la-vé dô nôk ké ré sét tol má -
csol va fel hí vom min den szü lô fi gyel mét a
2017 ja nu ár já ban élet be lé pett 1997. évi
CLIV. tv az egész ség ügy rôl 81. §. tör vény re: 
(3) A kö te le zô egész ség biz to sí tás ke re té -
ben igény be ve he tô be teg sé gek meg elô zé -
sét és ko rai fel is me ré sét szol gá ló egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rô vizs gá -
la tok iga zo lá sá ról szó ló mi nisz te ri ren de let
sze rint a 0-18 év kö zöt ti sze mé lyek szû rô -
vizs gá la ta kö te le zô. A szû rô vizs gá lat ra kö te -
le zett kis ko rú sze mély rész vé te lé rôl a szû -
rô vizs gá la ton a tör vé nyes kép vi se lô kö te les
gon dos kod ni. Ha e kö te le zett sé gé nek a
tör vé nyes kép vi se lô nem tesz ele get, az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a szû rô -
vizs gá la tot ha tá ro zat tal el ren de li. A szû rô -
vizs gá la tot el ren de lô ha tá ro zat – köz egész -
ség ügyi vagy jár vá nyü gyi ok ból – fel leb be -
zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil -
vá nít ha tó. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv a ha tá ro za tot meg kül di a csa lád- és
gyer mek jó lé ti köz pont nak, va la mint a
gyám ha tó ság nak.

Ezen tör vény ér tel mé ben a vé dô nô vel va -
ló együtt mû kö dés, a stá tu so kon va ló meg -
je le nés kö te le zô! Stá tus vizs gá la tok: 1, 3,
6, 12 hó nap ban, va la mint a 2, 3, 4, 5, 6
év ben van nak, ezt kö ve tô en az is ko la ke re -
te in be lül tör té nik a vizs gá lat. Az il le té ke sek
ké rik a szü lô ket, hogy gyer me kük nek azon
hó nap ele jén kér je nek idô pon tot, ami kor a
stá tu suk ese dé kes. Ezen fe lül kö te les sé gük
a lak cím vál to zást is be je len te ni a vé dô nô -
nél és a gyer mek or vos nál is.

SZÜN IDEI ÉT KE ZÉS

A gyer mek vé del mi tör vény (1997.XXXI.)
2016. évi mó do sí tá sá val ön ál ló gyer mek -
vé del mi ter mé szet be ni el lá tás ként ha tá roz -
ták meg a szün idei gyer mek ét kez te tést,
amely az ön kor mány za tok kö te le zô fel ada -
ta. A te le pü lé si ön kor mány zat, a hát rá nyos
hely ze tû, va la mint a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek nek a dé li me leg
fô ét ke zést in gye ne sen biz to sít ja. Ezt a szü -
lô nek vagy a tör vé nyes kép vi se lô nek ké rel -
mez ni kell! Ezt Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta a
nyá ri szü net idô sza ka alatt do boz ba cso ma -
golt me leg egy tá lé tel for má já ban, el vi tel lel
biz to sít ja: az is ko la ese té ben jú li us 3-ától

au gusz tus 30-ig (43 mun ka nap), az óvo da
ese té ben jú li us 17-tôl jú li us 28-ig (10
mun ka nap). Az ételt min den nap a Já té kor -
szág Óvo da Ká vai úti ta gó vo dá já ban oszt ják
ki. A fel adat vég re haj tá sát a hi va tal, a Mo -
nor és Tér sé ge In teg rált Csa lád és Gyer -
mek jó lé ti Köz pont és Szol gá lat Pi li si te rü le -
ti Szol gá la tá nak Szak mai Egy sé gé vel
együtt mû köd ve jú ni us 8-ig el vé gez te: 70 fô
(46 fô is ko lás és 24 fô óvo dás) ét ke zé si
igény fel vé te lé re ke rült sor.

NYÁ RI GYER MEK FEL ÜGYE LET

A gyer me kek nyá ri fel ügye le te 2015-ben
és 2016-ban Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta
tá mo ga tá sá val, a Mo nor és Tér sé ge In teg -
rált Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Köz pont és
Szol gá lat Pi lis Te rü le ti Szol gá lat Szak mai
Egy sé ge ál tal, Nagy Tí mea csa lád se gí tô
mint a szol gál ta tás meg szer ve zé sé ért fe le -
lôs sze mély (prog ram fe le lôs) se gít sé gé vel
va ló sult meg. Idén a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko la az Er zsé bet-prog ram ke re té ben
pá lyá za tot nyúj tott be a gyer me kek nyá ri
gyer mek fel ügye le te és tá bo roz ta tá suk
meg szer ve zé se tár gyá ban az aláb bi idô pon -
tok ra: jú ni us 19-23., va la mint jú ni us 26-
30. Mind két pá lyá zat nyert! Az ok ta tá si in -
téz mény tá jé koz ta tá sa alap ján az el sô hét -
re 36 ta nu ló je lent ke zett, a má so dik hé ten
pe dig 29 ta nu ló kí ván ja igény be ven ni a
szol gál ta tást. 

DÍJ MEN TES TÁ BO RO ZÁS HÁT RÁ NYOS
HELY ZE TÛ GYER ME KEK NEK

Pi lis Kép vi se lô-tes tü le te idén feb ru ár já ban
dön tött ar ról, hogy te le pü lé sen élô tíz hát -
rá nyos hely ze tû gyer me kek nek (10 és 14
éves kor kö zött) tá mo ga tást nyújt a Pest
Me gyei Gyer mek- és If jú sá gi Ala pít vány ál -
tal szer ve zett kis ma ro si tá bor ban va ló rész -
vé tel re. A tá bor idô pont ja au gusz tus
20-25, a prog ram ban va ló rész vé tel tel jes
össze gét az ön kor mány zat fi nan szí roz za.
A szü lôk nek ki zá ró lag a vo nat jegy árá nak
ki fi ze té sé rôl kell gon dos kod ni uk. A tes tü le -
ti dön tés alap ján nyol can a Gu bá nyi Ká roly
Ál ta lá nos Is ko lá ból, ket ten pe dig a Pi li si
Gyer mek ott hon ál ta lá nos is ko lá já ból jut -
hat nak el Kis ma ros ra.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter

HIVATALI KÖZLEMÉNY
Tá jé koz ta tom a tisz telt la kos sá got, hogy
pol gár mes ter asszony ne ve 2017. jú ni -
us 13-tól Haj nal Csil la, mi vel vissza vet te
le ány ko ri ne vét. 
Az el ér he tô sé gek vál to zat la nok ma rad tak.

DR. SZABÓ GYÖRGY 2 jegyzô
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nne pi be szé dé ben Haj nal Csil la pol gár mes ter asszony
kö szön töt te az akt ív és nyug dí jas tan áro kat, meg em lé -

ke zett az el huny tak ról, és el is me rés sel adó zott a mun ká ju kat
ma gas fo kú hi va tás tu dat tal vég zô pe da gó gu sok elôtt. A je les
nap al kal má ból Far kas Zol tán úr, a Kle bels berg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont Mo no ri Tan ke rü le té nek igaz ga tá si-szak mai
ve ze tô je – aki je len lé té vel meg tisz tel te az ün nep sé get – is be -
szé det mon dott és me leg sza vak kal kö szön töt te az ün ne pel -
te ket. A szü lôk ne vé ben Mor va i né Hor to bá gyi Éva mond ta el
kö szön tô sza va it.

Ez után a ze ne is ko la ta ná ra i nak és nö ven dé ke i nek ün ne pi
mûso ra kö vet ke zett, mely ben ver sek, ze nék kö szön töt ték az
egy begyûlt pe da gó gu so kat. A mû sort kö ve tô en 2017-es év ben
ki tün te tett pe da gó gu sok nak ad ták át az el is me rô dí ja kat.

A Pi lis Vá ros Ki vá ló Pe -
da gó gu sa ki tün te tô cí met
Bár sony né Pá lin kás Éva, a
Já té kor szág Óvo da óvo da -
pe da gó gu sa kap ta. 

Bár sony né Pá lin kás Éva
1977 óta dol go zik óvo da pe -
da gó gus ként, 1985 szep tem -
be ré tôl a pi li si óvo dá ban,
mely nek 2008-tól nap ja in kig

volt a ve ze tô je. Ve ze tôi mun kás sá gá nak idô sza ka alatt ke rült
sor az óvo da fel újí tá sá ra, bô ví té sé re. A több szö rö sen össze tett

PEDAGÓGUSNAP
Pe da gó gus nap al kal má ból, jú ni us 1-jén, a ha -
gyo má nyok hoz hí ven a Pol gár mes te ri Hi va tal
dísz ter mé ben kö szön töt ték a vá ro si in téz mé -
nyek ben dol go zó pe da gó gu so kat.

fel adat le bo nyo lí tá sá ban akt ívan rész vál lalt, va la mint az óvo -
da mû kö dé sét is biz to sí tot ta a fe lú jí tás alatt. A ké sôb bi ek ben a
két tag in téz ményt is rész ben fe lú jí tot tuk. Ve ze tôi mun kás sá gát
sok po zi tív ered mény és si ker kí sér te. Kap cso lat tar tá sa a szü -
lôk kel és a kol lé gák kal pél da mu ta tó. Mun ká ját oda adás sal, fe -
le lôs ség gel vé gez te, te her bí rá sa irigy lés re mél tó. Élet szem lé le -
te mo dern, fi a ta los, amely a mai pe da gó gia ne ve lés mel lett
már el en ged he tet len. Eb ben az év ben töl ti 40. évét a pe da gó -
gus pá lyán, és vo nul nyug ál lo mány ba.

Az Ezüst toll-díj ki tün te tô
cí met Ku rucz And rea, a Gu -
bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is -
ko la pe da gó gu sa kap ta.

Ku rucz And rea ta ní tó dip lo -
má já nak meg szer zé se – 1992 –,
vagy is 25 éve az is ko la dol go -
zó ja, an nak az in téz mény nek
mely ben di ák éve it is töl töt te.
Mun ká ját nagy fo kú hi va tás tu -
dat és a gyer me kek irán ti tisz -
te let, sze re tet jel lem zi. Szak -
mai, mód szer ta ni fel ké szült sé ge ki emel ke dô. Vi dám sá gá val,
mo so lyá val, tem pe ra men tu má val sok kis gyer mek kel sze ret tet te
meg az is ko lát, a ta nu lást. Öröm mel ve zet te be ôket a be tûk és
a szá mok bi ro dal má ba. Min dig nyi tott az új mód sze rek re, va la -
mint a szak ma új don sá ga i ra. Éve ken át nagy lel ke se dés sel vett
részt a TI OK mun ka cso port ban. Ki vá ló al kal maz ko dó-ké pes sé -
ge is em lí tést ér de mel mind a gyer me kek kel, mind a szü lôk kel
és a kol lé gák kal va ló kap cso lat tar tá sa so rán.

A ki tün te tet te ken kí vül kü lön el is me rést kap tak azon szép -
ko rú pi li si pe da gó gu sok is, akik va la mely ke rek év for du lót ün -
ne pel tek az el múlt ta név ben. Így kö szön töt ték Kris kó Já nost
90. szü le tés nap ja, Víz vá ri Sán dor nét, To por Kál mán nét, Re is
Jó zsef nét és Kis pál Ká roly nét 80. szü le tés nap ja al kal má ból.

Meg em lé kez tek az arany dip lo má sok ról is. Kö szön töt ték
Já no sa Ist ván nét és Er csei And rás nét, akik 50 éve sze rez tek
pe da gó gus dip lo mát.

Az ün nep ség zá ró mû sor szá mát kö ve tô en egy-egy szál vi rág gal
és ál ló fo ga dás sal ked ves ke dett a vá ros a pi li si pe da gó gu sok nak.

Ezú ton is sze ret nénk meg kö szön ni ze ne is ko lai nö ven dé kek
és ta ná ra ik és ze nész tár sa ik sze rep lé sét, akik az ün nep sé get
mû so ruk kal szí ne sí tet ték. Kö szön jük Szeg vá ri Dó ra, He ge dûs
Krisz ti na, Ré ti Esz ter Bog lár ka, Pin tér Lász ló, Ber ki Bi an ka,
Gen ge licz ki Ti bor, Ha che le va Lud mil la, Stú ber Zol tán és
Soly mo si Se bes tyén mun ká ját.

Ü
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A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési
Iroda „Kertelek” programja Pilisen

Nem kertelünk!
Vagy mégis?

r. Be er Mik lós püs pök atya 2013-ban hoz ta lét re a Vá ci Egy ház -
me gye Vi dék fej lesz té si Iro dát (VE VI), mely nek cél ja a vi dék szel le -

mi, er köl csi tá mo ga tá sa, élet ké pes sé gé nek se gí té se. A püs pök atya
szív ügye, hogy fal va ink ne nép te le ned je nek el, az ott élôk bol do gul ja -
nak, ön ma guk ról pél da mu ta tó an gon dos kod ni tud ja nak. Az iro da elô -
se gí ti a ház tá ji gaz dál ko dás új ra in dí tá sát, a fi a ta lok ban erô sí ti a föld
sze re te tét, hogy a fel nö vek vô nem ze dék az él he tô vi dé ki éle tet fenn
tud ja tar ta ni.

2017-ben en nek a szán dék nak meg va ló sí tá sa ként hir det te meg a
VE VI a „Ker te lek” ne vet vi se lô kis ker ti pá lyá za tát ön kor mány za tok és
ci vil szer ve ze tek szá má ra. 

A prog ram ba olyan he lyi la ko sok ke rül het tek be, akik ko ráb ban még
nem na gyon mû vel ték meg kert jü ket, vagy ha mû vel ték is, nem nagy
si ker rel. Leg in kább olyan sze mé lye ket ke res tünk, akik egye dül nem
bol do gul tak, hi ány zott a tu dás, a no szo ga tás, a mun ká ért ka pott el is -
me rô szó.

Pi lis ön kor mány za ta si ke re sen pá lyá zott, így öt pi li si la kos ka pott le he -
tô sé get a ker té sze ti se gít ség re. Adott ve té si terv sze rint, ka pott ve tô ma -
gok kal 50 négy zet mé ter nyi te rü le tet ül tet tek be Új la ki Mó ni ka ker tész,
a VE VI meg bí zott mun ka tár sa szak mai se gít sé gé vel. Azt sze ret nénk
meg mu tat ni, hogy ho gyan le het egy adott te rü let bôl a leg töb bet ki hoz -
ni. A ker tek már ci us óta szé pen fej lôd nek, ez zel pár hu za mo san pe dig a
prog ram ba be vont kis gaz dák tu dá sa is hó nap ról hó nap ra gya rap szik.

Né hány kép a kez de tek rôl:

A mun ka jól ha lad, a ker tek szé pen fej lôd nek, min den ki elé ge dett sé gé re.

A prog ram há ro mé ves, vagy is jö vô re is „Ker te lünk” a tu laj do no sok
még több be fek te tett mun ká já val és a VE VI még szé le sebb kö rû
se gít sé gé vel.

Nyá ri fel ada tok
Sze ret nénk tá jé ko zat ni az Ol va só kat a Pi li si Vá ros -
üze mel te tô Kft. ál tal vég zett ak tu á lis mun kák ról.
A kft. je len leg és a kö zel jö vô ben a na pi fel ada tok
mel lett az aláb bi fel ada to kat vég zi majd:

PI AC: a pi ac fe lú jí tá sa el kez dô dött, a víz- és áram-fô ve -
ze té kek le fek te té se mel lett ké szül nek az elekt ro mos be -
ren de zé sek, el osz tó do bo zok is.

A pi ac asz ta la i nak fe lú jí tá sa fo lya ma tos, je len leg a
66 asz tal ból 36 már el ké szült.

ÓVO DA: a nyá ri le ál lás alat ti mun kák ra a ké ré sek be ér -
kez tek, a szo ká sos nyá ri le ál lá si ütem ter vet na po kon
be lül el ké szít jük. Több ko mo lyabb mun kát is tar tal maz:
iro da fes té sek, köl töz te tés, pad ló zás.

KÖZ TE RÜ LET:
– A pad ká zás az új ra ter ve zett me net rend sze rint ha lad. 

– A he lyé re ke rült az új ak na fe dô rács.
– A gyer mek ott hon ban a sö vé nyá sás fo lya mat ban van.

– A vil la nyosz lo po kon ta lál ha tó vi rág tar tók át ala kí tá sát
(34 db) eme lô ko sár igény be vé te le nél kül vé gez tük el.

SCHWARCZ PÉ TER 2 ügy ve ze tô

D
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FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE
Közös érdekünk a parlagfû irtása!

Vál to zás sze mét szál lí tás rend jé ben!

p ri lis vé gé tôl már ta lál koz ha tunk a föl de -
ken, ud va rok ban, utak men tén a par lag -

fû vel. A nö vény in ten zív nö ve ke dé si idô sza ka
jú ni us ban kez dô dik, majd jú li us ban vi rág zik,
és ez zel meg in dul a pol len szó ró dás. A le ve gô -
be ke rü lô vi rág por vált ja ki a pol le nal ler gi át,
ami tôl egy re több em ber szen ved. 

Az al ler gi ás re ak ci ók je lent kez het nek a
szem ben, orr ban és a tü dô ben is. Sú lyo sabb
eset ben aszt ma is ki a la kul hat. 

A par lag fû leg ha tá so sabb ir tá sa, ha gyö ke -
res tôl tá vo lít juk el, de a ka szá lás is meg fe le lô.
A leg fon to sabb azon ban, hogy a vi rág zás elôtt
kezd jük meg a vé de ke zést, mert a ka szá lás
köz ben is nagy tö me gû vi rág por ke rül het a le -
ve gô be és al ler gi át okoz hat a ko ráb ban nem
ér zé keny em be rek szá má ra is.

Jog sza bály sze rint a föld hasz ná ló kö te -
les jú ni us 30. nap já ig az in gat la non a par -
lag fû vi rág bim bó já nak ki a la ku lá sát meg -
aka dá lyoz ni és ezt az ál la po tot a ve ge tá -
ci ós idô szak vé gé ig fo lya ma to san fenn -
tar ta ni.

Az el len ôr zés el vég zé sét bel te rü le ten az ön -
kor mány zat jegy zô je vagy az il le té kes me gyei
kor mány hi va ta lok nö vény- és ta laj vé del mi
osz tá lya vég zi hi va tal ból, vagy be je len tés alap -
ján. A hely szí ni el len ôr zés rôl az ügy fél elô ze tes
tá jé koz ta tá sa mel lôz he tô.

Bel te rü le ten a jegy zô jú ni us 30-át kö ve tô en
kö te les ha tó sá gi el já rást kez de ni azon föld -
hasz ná lók kal szem ben, akik el mu lasz tot ták a
par lag fû el le ni vé de ke zést.

A nö vény vé del mi bír sá got a kor mány hi -
va tal nö vény- és ta laj vé del mi igaz ga tó sá ga
szab ja ki. A nö vény vé del mi bír ság alap ja a

par lag fû vel fer tô zött te rü let nagy sá ga. A bír -
ság mér té ke bel te rü le ten igen ma gas,
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig ter jed.

A vé de ke zé si kö te le zett sé gét nem tel je sí tô
tu laj do nos/föld hasz ná ló a bír sá gon túl a ve le
szem ben el ren delt köz ér de kû vé de ke zés sel
kap cso la to san fel me rü lô költ ség meg té rí té sé re
is kö te le zett. A költ ség köz tar to zás nak mi nô sül
és köz adók mód já ra be hajt ha tó. A köz ér de kû
vé de ke zés el ren de lé se után min den eset ben
nö vény vé del mi bír ság ki sza bá sá ra ke rül sor. 

Kül te rü le ten a Pest Me gyei Kor mány hi va tal
Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó sá ga, bel te -
rü le ten a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zô je
ren del el köz ér de kû vé de ke zést

Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy a szük -
sé ges me cha ni kai és vegy sze res gyom men te -
sí tést bel te rü le ten, a ve ge tá ci ós idô szak ban
(má jus hó nap tól ok tó ber hó na pig) leg alább
30 na pon ként vé gez zék el!

Köz vet le nül az el já ró ha tó ság nál bár ki te het
be je len tést, ha par lag fû vel fer tô zött te rü le tet
ész lel, amennyi ben a be je len tés tar tal maz za
az alap ve tô in for má ci ó kat.

Cél sze rû köz vet le nül a hely szí ni el len ôr zés
el vég zé sé re jo go sult ha tó sá gok nál (kül te rü le -
ten a me gyei kor mány hi va ta lok já rá si föld hi -
va ta la, bel te rü le ten az ön kor mány zat) meg -
ten ni a be je len tést, így a hely szí ni el len ôr zé -
sek kés le ke dés nél kül el vé gez he tô ek. 

BE JE LEN TÉS MÓD JA:
• szem élye sen; • te le fo non;
• fa xon; • le vél ben;
• elekt ro ni kus úton.

Föld te rü le te ink és köz vet len kör nye ze -
tünk gyom men tes sé ge min dannyi unk
kö zös ér de ke!

Tá jé koz tat juk a Lakosságot, hogy tár sa sá gunk szál lí tói ka pa -
ci tá sá nak op ti ma li zá lá sa mi att jú ni us 5-tôl Pi lis te le pü lé sen a
hul la dék szál lí tá si rend az aláb bi ak sze rint vál to zik:
Ház tar tá si hul la dék: meg szû nik az ed di gi HÉTFÔTÔL-PÉN TE KIG
vég zett kör ze ten kén ti tör té nô szál lí tás, he lyet te a te le pü lés tel jes te -
rü le tén min den ki nek PÉN TE KI na pon kell reg gel 6 órá ig ki he lyez ni jól
lát ha tó hely re a hul la dék gyûj tô edényt!
Kér jük az in gat lan hasz ná ló kat, hogy amennyi ben nem kap tak vagy
nem meg fe le lô mat ri cát kap tak, azt a 22/576-070-es te le fon szá -
mon, vagy a pen zugy@ver ti kalrt.hu e-ma il-cí men je lez zék, kér jék
an nak pót lá sát, cse ré jét!

SZE LEK TÍV HUL LA DÉK-SZÁL LÍ TÁS
Cso ma go lá si hul la dék: cso ma go lá si hul la dék-gyûj tés ko ráb ban
kö zölt idô pont ja meg vál to zik!
Ezen túl az aláb bi idô pon tok ban, PÉN TE KEN kell ki he lyez ni a cso ma -
go lá si hul la dé kot az ed dig meg szo kott mó don, reg gel 6 órá ig:

jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber
14 11 8 6 3 1, 29

Zöld hul la dék: zöld hul la dék-gyûj tés ko ráb ban kö zölt idô pont ja
meg vál to zik!
Ezen túl az aláb bi idô pon tok ban, PÉN TE KEN kell ki he lyez ni a zöld-
hul la dé kot BI O LÓ GI A I LAG LE BOM LÓ zsák ban az ed dig meg szo kott
mó don, reg gel 6 órá ig:

jú li us au gusz tus szep tem ber ok tó ber no vem ber de cem ber
14 11 8 6 3 1, 29

LOM TA LA NÍ TÁS
Lom hul la dék: jú ni us 15-étôl in gat la non ként éven te 2 al ka lom -
mal le het igény be ven ni a díj men tes lom ta la ní tást. To vább ra is a
meg szo kott te le fon szá mon: 24/535-535, va la mint elekt ro ni kus
úton, a szal li tas@ku nep szolg.hu e-ma il cí men le het idô pon tot
egyez tet ni!

Meg ér té sü ket és együtt mû kö dé sü ket 
kö szön jük! 

VER TI KÁL NONP RO FIT ZRT. 2

Mi is az a par lag fû?
A par lag fû a leg igény te le nebb, egy szers mind
le gag resszí vebb gyom nö vény. Ma gyar or szág -
ra Észak-Ame ri ká ból, egy ga bo na szál lít -
mánnyal ke rült az 1920-as évek ben. Rö vid
idô alatt meg szok ta az ég haj la tot, ma már az
egyik le gel ter jed tebb egész ség ká ro so dást
oko zó gyom nö vény. A mé lyebb ta laj ré te gek -
be ke rült ma gok akár 30-40 évig is csí ra ké -
pe sek ma rad nak. Ked ve zô fel té te lek mel lett,
ha a fel szín kö ze lé be ke rül nek, is mét ki kel -
nek és nö ve ke dés nek in dul nak.

Au gusz tus ban a vi rág port a szél akár több
száz ki lo mé te res tá vol sá gok ra is ké pes el jut -
tat ni. Ok tó ber kö ze pén át la go san 3-4 ezer
csí ra ké pes ma got ér lel a nö vény, de ked ve zô
fel té te lek mel lett egyet len tô akár a hat va ne -
zer da ra bos ter mésszá mot is el ér he ti.

A par lag fû el le ni vé de ke zés egyik leg ha té -
ko nyabb mód sze re, ha vi rág zás elôtt tô bôl ki -
té pik a nö vényt a föld bôl, ka szá lás kor és ka -
pá lás kor pe dig cél sze rû elv ág ni a gyö ke ret,
hogy ne tud jon új ra ki haj ta ni. (for rás in ter net)

Á
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föld szint net tó alap te rü le te 780
négy zet mé ter: itt lesz a 82

négy zet mé ter alap te rü le tû szín pad (a
hoz zá tar to zó szín pad tech ni kai és
han go sí tá si esz kö zök be épí té sé vel),
a dup la lég te rû, 216 fé rô he lyes szín -
ház te rem, me lyet 51 fé rô he lyes eme -
le ti kar zat egé szít ki. A föld szin ten
lesz még a re cep ció, a ru ha tár, a má -
so dik szint meg kö ze lí té sét se gí tô lép -
csô és lift, a ká vé zó, a wc-k cso port -
ja, egy 40 fé rô he lyes kis te rem és a
rak tá rak. Az eme let net tó 465 négy -
zet mé te rén ta lál ha tó a má so dik kis te -
rem, va la mint a né zô té ri kar zat, az
öl tö zôk és az ad mi niszt rá ci ós szárny.
Az épü let leg te te jén, 25 négy zet mé -
te ren, ame lyet ki zá ró lag sze mély ze ti
lép csô köt össze az el sô eme le ti ad -
mi niszt rá ci ós szárnnyal, egyéb cé lú
hely ség ta lál ha tó. Az épü let fel sô
szin té jé nek meg kö ze lí té sét az elô -
csar nok ból in du ló lép csô, va la mint
az aka dály men te sí tést biztosító lift
biz to sít ja. Az épü le ten kí vül 3170
négy zet mé ter nyi, kül sô tér kô vel bur -
kolt fe lü let ké szül, va la mint az épü let
elôtt egy 2950 négy zet mé te res park
lé te sül. Az épü let gép jár mû vel tör té -
nô meg kö ze lí té sé nek le he tô sé gét 54
db ál ta lá nos mé re tû és 2 db aka dály -
men te sí tett par ko ló biz to sít ja.

HAJ NAL CSIL LA 2 pol gár mes ter

Tájékoztató 
a Csernai Pál

Közösségi
Központ

építésérôl

TERVEZETT PROGRAMOK PILISEN
2017. JÚLIUS

2017. AUGUSZTUS

A Képviselô-testület 2017.
június 15-én rendkívüli

testületi ülést tartott, ahol
döntött a Csernai Pál

Közösségi Központ építésére
vonatkozó közbeszerzési
ajánlattételi felhívás tar-

talmáról. Többen kérdezték,
hogy mi is épül igazán. 
Az épület háromszintes,

elsôdlegesen kulturális célú
közösségi épület.

07.03. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
07.07. könyvtári esték Kármán József Városi Könyvtár 18:00

Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba 
elôadása: Kalandozások – Géza és Vajk 

07.08. páros horgászverseny (kétfordulós) Pilisi Gerje Horgász Egyesület 6:30
07.10. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
07.15. Manna-buli a Signal zenekarral Manna Büfé Pilis, Rákóczi u. 2. 22:00
07.17. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
07.21. szüreti bál – elsô próba Piactér 
07.22. Pilisi LK-FC Dabas (NB III.) Pilisi Sportpálya 18:00
07.24. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
07.31. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
07.03-07.07. napközis gyermektábor Református Gyülekezet

felekezettôl függetlenül udvarán
07.04-07.06. Zumba tábor Kis Fannival Sipitó Pihenôpark
07.03-07.07. Angol és német nyelvi A2 Stúdió Pilis

napközis tábor
07.10-07.14. Könyvtári tábor Kármán József Városi Könyvtár
07.10-07.14. Pilisi Amatôr Természetbúvár A2 Stúdió Pilis

napközis tábor
07.10-07.14. lovastábor Csilló Lovasiskola
07.24-07.28. kempo tábor-Révfülöp Pilisi Sport és Szabadidô Egyesület
07.24-07.28. lovastábor Csilló Lovasiskola
07.31-08.06. PLK edzôtábor U13, U14, U16 Pilisi Sportpálya – Tiszakécske

08.05. Pilisi LK-UTE U19 Pilisi Sportpálya 10:00
08.06. Nyári-Nyáry Muzsika Beleznay-Nyáry Kastély udvara 18:00

Pilisi Zenész Egyesület, valamint Kármán u.
Myrtill és a SWINGUISTIQUE koncertje

08.07. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
08.10. véradás Közösségi Ház 12:00-18:00
08.12. páros horgászverseny (kétfordulós) Pilisi Gerje Horgász Egyesület 6:30
08.12. Manna-buli a Signal zenekarral Manna büfé: Pilis, Rákóczi u. 2. 22:00
08.14. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
08.20. nemzeti ünnep – városi ünnepség Szent István Park 9:00

Magyarország Tortájának és a Magyarok
Kenyerének kóstolója a Félix falatozóban

08.20. rockabilly party Piactér 19:00
Black Frogs együttessel
tûzijáték 

08.21. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
08.26. III. Pilisi Utánpótlás Pilisi Sportpálya U11, U13

Labdarúgó Torna
08.28. 40+ jóga Kántor Tamással Közösségi Ház 16:00
08.07-08.11. Angol és német nyelvi A2 Stúdió Pilis

napközis tábor
08.07-08.11. lovastábor Csilló Lovasiskola
08.07-08.13. PLK edzôtábor U9, U11 Pilisi Sportpálya – Tiszakécske
08.13-08.17. evangélikus gyermektábor Sipitó pihenôpark
08.21-08.25. lovastábor Csilló Lovasiskola

A rendezvényekkel kapcsolatosan bôvebb információt a szervezôktôl kérhetnek, 
valamint a megjelenô plakátokon találhatnak.

TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la ügye le té rôl

Nyá ri ügye le tet 9-12 órá ig a Sza bad ság tér 1. szám alat ti épületben a következô
napokon tartunk (ekkor bizonyítványokat nem áll módunkban kiadni):

június 21., 28.,
július 5., 12., 19., 26.,
augusztus 2., 9., 16.

A bizonyítványok átvételére a tanévzáró ünnepségen, vagy augusztus 21-tôl
munkanapokon, 9-12 óráig a Kossuth Lajos út 30. szám alatti székhelyen lesz
lehetôség.

ISKOLAVEZETÉS 2

A
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A TS Gastro Kft. munkássága a közétkeztetésben

KARATE SIKEREK!

Pilisen kívül országszerte mintegy 16 városban végez köz- és gyermek-
étkeztetési feladatokat az albertirsai székhelyû TS Gastro Kft.

cég fon tos nak tart ja a gyer me kek egész -
sé ges és vál to za tos ét kez te té sét, mely hez

az alap anya go kat a le he tô sé gek hez mér ten
ma gyar és kör nyék be li ter me lôk tôl szer zi be. 

Az egész sé ges ét kez te tés re im már tör vény
is kö te le zi a köz ét kez te tô cé ge ket, mely rôl,
mint tud juk, igen meg osz tó a saj tó vissz hang.
Az ez zel kap cso la tos ta pasz ta la to kat osz tot ta
meg ve lünk a cég mi nô ség biz to sí tá si ve ze tô je
és di e te ti ku sa, Var ga Krisz ti na: 

A ma gya rok hét köz na pi táp lál ko zá sá ra jel -
lem zô az ízes, fû sze res, pap ri kás és bô zsi ra -
dék ban sült éte lek ké szí té se, va la mint só- és
cu korfo gyasz tá sunk is ma ga san a me gen ge -
dett ér ték fel et ti. Ezen té nye zôk hoz zá já rul hat -
nak az el hí zás hoz, a ma gas vér nyo más és a
szív be teg sé gek ki a la ku lá sá hoz.

A tör vény al ko tók ezen be teg sé gek meg elô zé -
sét és az egész sé ge sebb táp lál ko zás ra ne ve lést
tûz ték ki cé lul. Bár a gyer me kek íz lés vi lá ga for -
mál ha tó, idô be fog tel ni, mi re a só sze gé nyebb
ét kez te tést és az egész sé ge sebb, új éte le ket el -
fo gad ják. Ét la punk szá mos új étel fé le ség gel bô -
vült: há zi ké szí té sû gyü mölcs jog hur tok, sa lá ták,
tel jes ki ôr lé sû pék sü te mé nyek ke rül tek az étel
szor ti ment be. A ma ga sabb zsír tar tal mú fel vá got -
ta kat zöld sé ges, saj tos és tú rós kré mek vált ják
fel. Eze ket a vá ro si gyer mek na pon a szü lôk is
meg kós tol hat ták, hi szen cé günk egész sé ges
kós to lót tar tott ki csik nek és na gyok nak egya ránt.

Az étel kí ná lat min den na pos ré sze kell, hogy
le gyen a meg fe le lô kal ci um tar tal mú tej ter -
mék, a tel jes ki ôr lé sû pék áru, a zöld ség és a
gyü mölcs is.

Ét lap ja in kon ala csony zsír tar tal mú és al-
ler gén men tes mi nô sé gi fel vá got tak sze re-
pel nek. 

Az étel ké szí tés so rán a só sze gény sé get kü -
lön le ges, só men tes és íz fo ko zó-men tes fû -
szer ke ve ré kek al kal ma zá sá val kom pen zál juk
a meg fe le lô íz ha tás el éré se ér de ké ben.
Mo dern, kom bi sü tô-pá ro ló be ren de zé se ink -
ben mi ni má lis zsi ra dék per met hoz zá adá sá val
el ké szít he tô ek a bun dá zott éte lek (pl. a rán -
tott hús).

Az ét la pok kal, éte lek kel kap cso lat ban a
gye re kek ta pasz ta la ta it kér dô í ves fel mé rés -
ben gyûjt jük össze, va la mint a szü lôk ész re vé -
te le it is szí ve sen fo gad juk a 

mi no seg biz to si tas@tsgast ro.hu
e-ma il cí men vagy a 
+36 70/ 614 8484-es te le fon szá mon.

TS GASZT RO 2

A pi li si ka ra té kák a 2016-os si ke res év után
ja nu ár ban ke mény edzé sek kel kezd ték a fel -
kész ülést a 2017-es ver seny sze zon ra.
Az IKO kyo kush in kai stí lus szer ve zet meg hí -
vá sos nem zet kö zi ver se nyét idén 2017. feb -
ru ár 16-án im már har ma dik al ka lom mal
ren dez ték Ér den. 
A III. En si Ku pán a Pi li si do jo 13 ver seny -
zô vel kép vi sel tet te ma gát, sen sei Il lés Ti bor
ve ze té sé vel. A hat or szág kö zel 300 ver -
seny zô je közt re mek ered ményt ér tek el:
III. hely: Ba ra bás Bog lár ka (gye rek, kez -
dô); Za la vá ri Mar cell (gye rek, kez dô); Tóth
Ni ko lett (if jú sá gi); Sol tész Sa rol ta (ju ni or)
II. hely: Ka kas Za lán (gye rek, kez dô); Csi kós
Dzsesszi ka (gye rek, kez dô); Csor dás No ri na
(gye rek I.); Pa u lov kin Tí mea (if jú sá gi) 
I. hely: Hász Vi rág (gye rek, kez dô); Vi dák
Má té (gye rek, kez dô); Csor dás Ben já min
(gye rek II.)
A 2016-17-es tan év ka ra te di á ko lim pi ai
dön tô it 2017. már ci us 4-én ren dez ték
Szen te sen. A ver se nyen két ka ra té kánk vett
részt. Ered mé nye ik: III. hely: Csor dás No -
ri na; I. hely: Csor dás Ben já min
A kyo kus hin kai stí lus szer ve zet 19. ka ta ma -
gyar baj nok sá got 2017. már ci us 11-én

Csol no kon ren dez ték. A meg mé ret te té sen
öt spor to lónk vett részt, és az aláb bi ered -
mé nye ket ér ték el: 
IV. hely: Ba ra bás Bog lár ka; Pa u lov kin
Tí mea, 
III. hely: Szun di Krisz ti na; Tóth Ni ko lett, 
I. hely: Csor dás Ben já min
2017. áp ri lis 29-én ren dez ték meg Gyôr ben
a X. nem zet kö zi shin ju kai ku pát. A ver se -
nyen ti zen két pi li si spor to lónk vett részt.
Do bo gó sa ink: 
III. hely: Ka kas Zal án (gye rek, kez dô);
Far kas Dá vid(gye rek I.); Tóth Ni ko lett (if jú -
sá gi)
II. hely: Szun di Krisz ti na (gye rek, kez dô);
Csor dás No ri na (gye rek, I.); So lész Sa rol ta
(ju ni or)
I. hely: Ba ra bás Bog lár ka (gye rek, kez dô);
Vi dák Má té (gye rek, kez dô); Csor dás Ben -
já min (gye rek II.); Pa u lov kin Tí mea (ju ni or)
A ver seny elôtt si ke res öv vizs gát tett: 10.
kyu-2 fô, 9. kyu-5 fô, 7. kyu-1 fô.
Gra tu lá lunk a pi li si ka ra te ver seny zôk nek,
és to váb bi sok si kert és ered mé nyes fel -
kész ülést kí vá nunk.

sen sei IL LÉS TI BOR 2
3. da nos ka ra te edzô

Nyi tó egyen leg 741.229 Ft
Le kö tött pénz 140.000 Ft (tör vény ál tal elô írt tar ta lék)
Be vé te lek 2016
MKNE OE nyer tes pá lyá zat 75.000 Ft
MKNE OE nyer tes pá lyá zat 100.000 Ft
Ge ne ra li Köz le ke dés biz ton sá gi nyer tes pá lyá zat 150.000 Ft
Szja 1% fe la ján lás 521.614 Ft
Ka ma tok 400 Ft
Össze sen: 847.014 Ft
Ki adá sok 2016
Sze lek tív hul la dék tá ro lók vá sár lá sa 
az al só ta go zat ré szé re 20.000 Ft
MKNE Ott hon az er dô ben 
kör nye zet vé del mi pá lyá za ti pénz ki fi ze tés 75.565 Ft
MKNE Ott hon az er dô ben 
kör nye zet vé del mi pá lyá za ti pénz ki fi ze tés 103.120 Ft
Ge ne ra li Köz le ke dés biz ton sá gi 
pá lyá za ti pénz ki fi ze tés 150.045 Ft
Ki emel ke dô ered mé nye ket el ért 
ta nu lók dí ja zá sa 13 fô 151.069 Ft
Szá mí tás tech ni kai esz kö zök vá sár lá sa 198.525 Ft
Rá di ós Cd le ját szó vá sár lá sa al só és fel sô 
ta go zat ré szé re (2-2 db) 51.960 Ft
Pro jek tor vá sár lá sa 
al só és fel sô ta go zat ré szé re (1-1 db) 259.712 Ft
Sizzyx sab lon vá gó vá sár lá sa 
Gu bá nyi Art Kert és Al ko tó Tér ré szé re 41.391 Ft
Rep re zen tá ci ós költ ség 12.575 Ft
Köz jegy zôi díj 9.000 Ft
Nyom tat vány, iro da szer, pos ta költ ség 10.141 Ft
Ban ki költ sé gek 14.474 Ft
Össze sen 1.097.577 Ft
Az ala pít vány 2016. évi összes be vé te le 847.014 Ft
Az ala pít vány 2016 évi összes ki adá sa 1.097.577 Ft
2016. de cem ber 31-én az ala pít vány 
ren del ke zé sé re ál ló pén zesz köz 490.666 Ft
Tör vény ál tal elô írt le kö tött tar ta lék 140.000 Ft

„SE GÍ TÜNK” 
A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la ala pít vá nyá nak 

2016. évi köz hasz nú sá gi je len té se

A
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Áp ri lis 22-én, a pi li si szü le té sû Mik lós Ju dit
fes tô mû vész ki ál lí tását ren dez tük meg a Kö -
zös sé gi Ház ban. A mû sor ban köz re mû kö -
dött Stró bel Dó ra éne kes szí nész és Vas kó
Ág nes köl tô. A ki ál lí tást Kre isz Zsó ka fes tô -
mû vész nyi tot ta meg. 

Má jus 8-án in dult a Kö zös sé gek He te or -
szá gos ren dez vény so ro zat, mely nek ke re -
té ben egy hé ten át, egész má jus 14-ig vár -
ták szí nes ese mé nyek kel az ér dek lô dô ket
or szág szer te. Az idén el sô al ka lom mal
meg ren de zett prog ram so ro zat hoz in téz mé -
nyünk is csat la ko zott. A ren dez vé nye ink fô
cél ja a la kos ság fi gyel mé nek fel kel té se a
kö zös sé gek szük sé ges sé gé re, azok ra az él -
mé nyek re, ér té kek re, me lyet egy kö zös ség
a tag ja i nak ad hat. E gon do lat je gyé ben há -
rom prog ram mal ké szül tünk.

Az el sô a Gu bá nyi Art Kert „Al ko tó Tér és
Mû hely” rend ha gyó ki ál lí tá sa volt, amely
má jus 8-tól má jus 13-ig volt lát ha tó a könyv -
tár ki ra ka tá ban. A kö zös sé get 2014-ben Pet -
ró Zsu zsan na (ke rá mi a ter ve zô mû vész, de -
sign- és vi zu á lis mû vé szet ta nár) ala pí tot ta,
aki az óta is a hely mû vé sze ti ve ze tô je. A fô
irány a kü lön bö zô mû vé sze ti ágak meg is me -
ré sén túl a ke rá mi a ké szí tés. A mû vé szet tel
ne ve lés mel lett a gye re kek öko tu da tos
szem lé le té nek for má lá sa is ki emelt fon tos sá -
gú, így a Le gyen zöl debb a há zunk, anyu! –
Gu bá nyi Öko kör is az Al ko tó Tér ré sze lett. 

Ezen tö rek vé sek nyo mán szü le tett mun -
ká kat ál lí tot tuk ki, amely a lá to ga tók ér dek -
lô dé sét azért kel tet ték fel kü lö nös kép pen,
hi szen sa ját kö zös sé günk gyer me ke i nek al -
ko tá sa it te kint het ték meg.

A má so dik ese mény a „Ked venc köny -
vem” sel fie – pá lyá zat volt. Ol va só ink ma -
guk ról és a ked venc köny vük rôl ké szít het -
tek ké pet. A ver seny cél ja az volt, hogy be -
csa lo gas suk a fi a ta lo kat a könyv tár ba és
meg ked vel tes sük az ol va sást ve lük. A pá -
lyá zat ra má jus 8-tól má jus 14-ig le he tett
je lent kez ni, az ered mény hir de tés re má jus
15-én ke rült sor. Kö szön jük a tá mo ga tó ink -
nak a fe la ján lott ju tal ma kat.

A har ma dik ese mé nyünk a má jus 11-i
flash mob volt, ahol a Gu bá nyi Ká roly Ál ta -
lá nos Is ko la fel sô ta go za tos di ák jai egy szer -
re fúj hat ták a bu bo ré ko kat a ta ná ra ik kal a
pi a con. Mint egy 300 gyer mek vett rész az
ese mé nyen, amely hez szép szám mal és örö -
mest csat la koz tak a pi ac ra lá to ga tók is.

Má jus 21-én A Ze ne Min den kié – Ta va szi
Hang ver senyt ren dez tünk a Re for má tus
Temp lom ban. A mû sor ban köz re mû köd tek
Ar dó Má ria és Berc zelly Ist ván ope ra é ne ke -
sek, Fü zes séry At ti la he ge dû mû vész, Né -

PROGRAMBÔSÉG TAVASZTÓL ÔSZIG
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei

meth And rás zon go ra mû vész, a pi li si ze ne ta -
go zat ta ná rai és nö ven dé kei, a Pi li si Ze nész
Egye sü let, va la mint a Har mó nia Kó rus. 

A Gye rek na pot, most már ha gyo má nyo -
san, a Sport pá lyán ren dez te a vá ros. A mû -
sor ban fel lé pett a Ga me Dan ce Tánc is ko la
Ba logh Me lin da ve ze té sé vel, Kis Fan ni és Lu -
kács Jó zsef tár sas tánc be mu ta tó val, az R3D
One Tánc is ko la pi li si csa pa ta Orosz And rás

ve ze té sé vel, a Pi li si Ze nész Egye sü let Ma zso -
rett Cso port ja He ge dûs Bog lár ka ve ze té sé vel,
a Zum ba Kids Pi lis és Zum ba Kids Ceg léd
Kis Fan ni ve ze té sé vel, a Hold fény Ae ro bik
Tánc cso port Pap Ale xand ra ve ze té sé vel, va -
la mint Ko vá cso vics Fru zsi na Fo nog ram-dí jas
elô adó in te rak tív kon cert jé vel. 

Lát hat tunk  War ri or jó ga be mu ta tót Kán -
tor Ta más sal, volt rend ôr ku tya- és tri al-be -
mu ta tó is (Kál mán Brin ga).

A ren dez vény alatt fo lya ma to san el ér he -
tô volt a Ván dor ját szó ház Ka lóz ka land- in -
te rak tív já té kok kal, az ug rá ló vár, a Kál mán
Brin ga ke rék pá ros prog ra mok kal, a Pi li si
Ze nész Egye sü let hang szer-be mu ta tó val és
kéz mû ves fog lal ko zás sal, a TS Gast ro
egész sé ges fa lat kák kós to ló já val, a Zen
Ren dé sze ti Sport egye sü let air soft lö vé szet -
tel, a Pi li si Sport és Sza bad idô Egye sü let
kem po-be mu ta tó val, a Ba rát ság Nyug dí jas
Klub sü te mény kós to ló val, a Pest Me gyei
Rend ôr-fô ka pi tány ság Bûn meg elô zé si Osz -
tály ve ze tô je és csa pa ta, a mo no ri rend ôr -
ka pi tány ság és a pi li si rend ôr ôrs mun ka tár -
sai já té kos KRESZ-fel ada tok kal, rend ôr-
 au tó- és rend ôr mo tor-be mu ta tó val, az arc -
fes tés, és a csil lám te to vá lás, a haj fo nás és a
pó ni lo va gol ta tás is.

Kö szön jük Herc zeg né Bo ri nak a mû sor -
ve ze tést, a Pi li si Vál lal ko zók Egye sü le té nek
az ug rá ló vár költ sé ge i nek meg té rí té sét. Tá -
mo gat ta a ren dez vényt a Sport Sö rö zô, a
Csil la Ker té szet, a Kak tusz Bár, a Ka ti Vi rág,
a Hobby Kre a tív Já ték szi get, az Ani ta Pap ír -
bolt, Hász né Bur ján Edi na, a Ba rát ság Nyug -
dí jas Klub és a Vi dám Ta vasz Klub. Kö szön -
jük a Pi li si Lab da rú gó Klub nak a hely színt,
a Pi li si Pol gár ôr Egye sü let nek a hely szín
biz to sí tá sát, a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is -
ko lá nak a kel lé ke ket, to váb bá a Vá ros üze -
mel te tô Kft. mun ka tár sa i nak se gít sé gét. 

Má jus 28-án, a Hô sök Nap ja al kal má ból az
I. és a II. vi lág há bo rú ál do za ta i nak em lé ké -
re szer ve zett meg em lé ke zést tar tot tunk az
Evan gé li kus Egy ház Temp lom kert jé ben.
Ün ne pi be szé det mon dott Hajnal Csilla,
Pi lis Vá ros pol gár mes te re, va la mint Sza bó
Zol tán, a Szent Lász ló Ha dosz tály Hon véd
Ha gyo mány ôr zô Egye sü let al el nö ke. Köz re -
mû kö dött a Pi li si Ze nész Egye sü let. 

Jú ni us 1-jén Pe da gó gus na pot tar tot tunk a
Vá ros há za dísz ter mé ben. A mû sor ban köz -
re mû köd tek a pi li si ze ne is ko la di ák jai és
ta ná rai: Szeg vá ri Dó ra, He ge dûs Krisz ti na,
Ré ti Esz ter Bog lár ka, Ha che le va Lud mil la
és Soly mo si Se bes tyén, va la mint Ber ki Bi -
an ka, Pin tér Lász ló és Gen ge licz ki Ti bor. 

Jú ni us 2-án Tri a no ni meg em lé ke zés volt
az em lék mû nél. A mû sor ban köz re mû kö -
dött Ka pás Gyô zô, va la mint a Pi li si Ze nész
Egye sü let. 

NYÁ RI PROG RAM JA INK: 
Jú li us 7., 18:00 óra: Könyv tá ri Es ték
ren dez vény so ro zat: „Ka lan do zá sok –
Gé za és Vajk”, dr. Ru gon fal vi Kiss Csa -
ba elô adá sa a könyv tár ban.
Jú li us 10-14-ig Könyv tá ri tá bort szer -
ve zünk.
Au gusz tus 6-án 19:00 óra kor Nyá ri-
Nyáry Mu zsi ka a Be lez nay-Nyáry Kas -
tély ud va rán.
Au gusz tus 20-án 9:00 óra kor Vá ro si
Ün nep ség a Szent Ist ván Park ban.
Au gusz tus 20-án 19:00 óra kor Roc ka -
billy Party a Pi ac té ren
Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk
prog ram ja ink ra!

Fel hív juk ked ves ol va só ink fi gyel mét,
hogy lel tá ro zás mi att a könyv tár jú ni us
6-tól jú li us 2-áig zár va tart. Nyi tás jú li us
3-án, 8 óra kor. Meg ér té sü ket kö szön jük!

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2

in téz mény ve ze tô
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ÓVODAI HÍREK

PILISI EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT
Rövid tájékoztatás mûködésünkrôl
In téz mé nyünk 2012. ja nu ár 2-án kezd te meg mû kö dé sét a szo ci -
ál is ala pel lá tás te rü le tén: idô sek nap pa li el lá tá sa, há zi se gít ség -
nyúj tás, ét kez te tés (szo ci ál is és nép kony ha). A 2013-ban újon nan
in dí tott szol gál ta tá sunk a na pos böl csô dei el lá tás, il let ve az eh -
hez kap cso ló dó idô sza kos gyer mek fel ügye let volt.

zo ci ál is ala pel lá tá si in téz mé nyegy sé -
günk (2721 Pi lis, Kos suth La jos út

57/b) 2016-2017. év ben a há zi se gít ség -
nyúj tás ke re tén be lül át la go san 55-60 fô
sze mé lyi gon do zá sát, il let ve szo ci ál is se gí -
té sét biz to sí tot ta az el lá tott sa ját ott ho ná -
ban. A je len le gi el lá tot ti lét szám in téz mé -
nyünk tel jes ka pa ci tá sát le fe di.

Szo ci ál is ét kez te tés ke re té ben mun ka na po -
kon át la go san 45-50 fô szá má ra két fo gá sos
me leg étel, va la mint negy ven, el sô sor ban haj -
lék ta lan vagy jö ve de lem mel nem ren del ke zô
sze mély nek in gye nes nép kony hai el lá tás for -
má já ban biz to sí tunk ét ke zé si le he tô sé get.

Az idô sek nap pa li el lá tá sát 2016-ban az
en ged élye zett 20 he lyett éves át lag ban 16
gon do zott vet te igény be, amely el lá tás so -
rán in téz mé nyünk ét kez te tést, hi va ta los
ügyek in té zé sé ben va ló se gít ség nyúj tást,
va la mint sza bad idôs, kö zös sé gi fog lal ko zá -
so kat biz to sí tott. 

Az idô sek nap pa li el lá tá sá ban sza bad ka -
pa ci tás sal bí runk, így sze re tet tel vá runk te le -
pü lé sünk rôl szo ci ál is tá mo ga tás ra szo ru ló
idôs em be re ket. A szo ci ál is ala pel lá tá sok
igény lé sé vel, fel té te le i vel kap cso lat ban az
in téz mény szak mai ve ze tô je, Fa ze kas Zsu -
zsan na kész ség gel áll min den ér dek lô dô
ren del ke zé sé re szem élye sen hét köz nap 8
és 16 óra kö zött (elô re egyez te tett idô -
pont ban) az in téz mé nyegy ség fen ti cí mén,
vagy te le fo non 06-20/382-6412.

A má sik szak mai egy sé günk kis gyer me -
kek nap köz be ni el lá tá sá val fog lal ko zik. Böl -
csô dénk két gon do zá si egy sé gé nek négy
cso port ja ta valy tel jes ki hasz nált ság mel lett
mû kö dött. In téz mé nyegy sé günk át la gos
ne ve lé si igé nyû gyer me kek mel lett hát rá -
nyos, hal mo zot tan hát rá nyos, va la mint sa -
já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek gon do zá -
sát is vég zi.

A böl csô de négy 12 fôs cso port já ban
szak kép zett kis gyer mek ne ve lôk nagy oda fi -
gye lés sel, sze re tet tel te rel ge tik a leg ki seb -
bek el sô lé pé se it a kö zös sé gi élet ben.

A böl csô dé ben nyúj tott ma gas szin tû
szak mai szol gál ta tás nak kö szön he tô en az
in téz mény nem csak vá ro sunk ban, de a
kör nye zô te le pü lé se ken is egy re na gyobb
nép sze rû ség re tesz szert, ami nek ered mé -
nye ként az ér dek lô dés, il let ve je lent ke zés
fo lya ma tos nak mond ha tó.

A böl csô dei el lá tás elô fel té te le a mun -
kál ta tói iga zo lás. Az el lát ha tó gyer me kek
élet ko rá nak al só ha tá ra 20 he tes kor, fel sô
ha tá ra há rom év. A böl csô dei té rí té si dí jat
a jog sza bá lyi elô írá sok kal össz hang ban a
csa lád jö ve del me alap ján áll apít ják meg.

A Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat
böl csô dei in téz mé nyegy sé ge (2721 Pi -
lis, Gó lya hír ut ca 6.) vár ja a 2017/18-as
gon do zá si-ne ve lé si év re a kis gyer me -
kes csa lá dok je lent ke zé sét. A böl csô dei
el lá tás sal kap cso lat ban ér dek lôd ni le het
Bánsz ki Éva és Gönc zi Or so lya szak mai ve -
ze tôk nél szem élye sen hét köz nap 12:30
és 14:00 óra kö zött, vagy egyéb nyit va
tar tá si idô ben elô re egyez te tett idô pont -
ban, il let ve te le fo non: 06-20/283-4749.

IL LA NICZ GYÖRGY 2 in téz mény ve ze tô

á jus má so di ká tól ötö di ké ig nyílt na pok
ke re té ben is mer ked het tek meg a szü -

lôk min den na pi éle tünk kel. A hét le zá rá sa -
ként a hoz zá tar to zók, ün nep élyes ke re tek
kö zött, te kint het ték meg gyer me ke ik „Nézd,
Anya, ezt is tu dom már!” cí mû mû so rát.

A Ma da rak és fák nap já ra – má jus 10. –
több fé le mó don hív tuk fel óvo dá sa ink fi -
gyel mét: bar ká csol tunk, a té má hoz kap -
cso ló dó da lo kat éne kel tünk, ver se ket,
mon dó ká kat mon do gat tunk, nö vé nye ket
ül tet tünk és ki rán du lást szer vez tünk a ter -
mé szet be.

A má jus és a jú ni us a cso port ki rán du lá sok
idô sza ka volt. Kö ze li és tá vo li tá jak szép sé -
gét fe dez het tük fel a kel le mes idô já rás be -
kö szön té vel: Do li na, Ger je-part, Bu da pest
szép sé ge, ha jó zás a Du nán, él mény park Bu -
da pes ten és Nô tin csen. Az óvo da pe da gó gu -
sok a tö meg köz le ke dés, ter mé szet ba rát ki -
rán du lá si for mák gya kor lá sát is le he tô vé tet -
ték. Csend ben sé tál tunk, nem za var tuk az
ott élô ket, nem sze me tel tünk, hi szen óv juk a
kör nye ze tün ket. Ez zel is erô sít ve a gyer me -
kek ben a fel is me rést, hogy csak egész sé ges
és tisz ta kör nye zet ben jó él ni.

Idén is el lá to gat tunk a Kár mán Jó zsef
Könyv tár ba, ahol a köny vek vi lá ga új él -
ményt nyúj tott a mai di gi ta li zált kor gyer -
me ke i nek.

Má jus 17-én – le en dô is ko lá sa ink kal –
be te kin tést nyer het tünk a Gu bá nyi Ká roly
Ál ta lá nos Is ko la éle té be. Kö szön jük a pe -
da gó gu sok és az is ko lá sok meg hí vá sát, és
az ott nyúj tott prog ra mok szer ve zé sét!

Má jus 26-án dél elôtt a gyer mek nap al -
kal má ból mind há rom óvo dánk ban já té kos,
moz gá sos te vé keny sé ge ket szer vez tünk, a
fel hôt len szó ra ko zás hoz lég vár ral és bu bo -
rék fú jók kal já rul tak hoz zá ala pít vá nya ink.

Jú ni us 2-án csa lá di na pot tar tot tunk in -
téz mé nye ink ben, ahol a gye re kek, a szü lôk
és az óvo da dol go zói együtt tölt het ték a
dél utánt. Szí nes, vál to za tos prog ra mok
nyúj tot tak él ményt: a Por té ka egy üt tes elô -
adá sa, zum ba be mu ta tó Kis Fan ni ve ze té -
sé vel, Hold fény ae ro bic tánc be mu ta tó, te -
het ség-mû he lyek be mu ta tói, kéz mû ves-
fog lal ko zá sok, zsák ba macs ka, bü fé.

Jú ni us 6-a és 9-e kö zött, a Kör nye zet vé -
del mi vi lág nap al kal má ból pap ír gyûj tést
szer vez tünk, ez zel is te her men te sít ve kör -
nye ze tün ket. Kö szön jük a szü lôk nek az ak-
t ív rész vé telt!

Jú ni us 9-én dél után bú csúz tak el nagy -
cso por to sa ink az óvo dá tól, ami kor ün nep -
lô be öl töz tet tük szí vün ket, egész lé nyün ket.

In téz mé nyünk nyá ri zár va tar tá sá ról a
szü lôk ko ráb ban tá jé koz ta tást kap tak, de
sze ret nénk ezú ton is fel hív ni a fi gyel -
mü ket, hogy tag in téz mé nye ink mely
idô pon tok ban lesz nek zár va.

PI LI SI JÁ TÉ KOR SZÁG ÓVO DA
2017. jú li us 17.-2017. au gusz tus 11.
Nyi tás: 2017. au gusz tus 14.

PI LI SI JÁ TÉ KOR SZÁG ÓVO DA 
ME SE RÉT TAG IN TÉZ MÉ NYE

2017. jú li us 3.-2017. jú li us 28.
Nyi tás: 2017. jú li us 31.

PI LI SI JÁ TÉ KOR SZÁG ÓVO DA 
GESZ TE NYÉS KERT TAG IN TÉZ MÉ NYE

2017. jú li us 3.-2017. jú li us 28.
Nyi tás: 2017. jú li us 31.

A nyá ri zá rás ide je alatt a vá ros má sik, er -
re a cél ra ki je lölt óvo dá já ban két hét re óvo -
dai el lá tást le het igény be ven ni. 2017. jú -
li us 17-e és jú li us 28-a kö zött vi szont
mind há rom óvo dánk zár va tart. 
Min den ki nek kel le mes és tar tal mas pi he -
nést kí ván nak nyár ra az óvo da dol go zói. 

MOL NÁR NÉ POL GÁR JU DIT 2

tag in téz mény-ve ze tô
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l ér ke zett a nyár, a baj nok ság vé ge.
Já té ko sa ink, ha rö vid idô re is, de

nyu godt szív vel hagy hat ják el a pá lyát,
hi szen ke mény mun ká val min dent meg -
tet tek a si ke rek ér de ké ben. 

El sô szá mú csa pa tunk re mek ôszi rajt -
ját egy gyen gébb ta vasz kö vet te, ami az
5. hely re lett elég a Pest me gye I. osz tály -
ban, mind össze 6 pont tal ma rad va le a
do bo gó ról. Az ered ményt nem várt sé rü -
lé sek és el til tá sok is be fo lyá sol ták, így a
ran ga dó kat saj nos nem si ke rült meg nyer -
ni. A ta va lyi 7. hely hez ké pest azon ban
egy ér tel mû fej lô dés ta pasz tal ha tó, ami a
meg szer zett pon tok szá má ból is ki ol vas -
ha tó: a ta va lyi 46-hoz ké pest 52 pon tot
si ke rült össze gyûj te nünk.

Hal gas Ti bor edzô, FN I.: „Amit el ter -
vez tünk a sze zon ele jén, azt si ke rült tel je -
sí te ni. Lát juk, mi ben kell fej lôd ni, hol
van nak hi á nyos sá gok, mit kell ja ví ta ni,
hogy ha ko moly cé lo kért aka runk küz de -
ni. Összes sé gé ben gra tu lá lok a csa pat -
nak, kö szö nöm a ve ze tô ség nek és a szur -
ko lók nak az egész éves tá mo ga tá su kat.”

De baj no kot is avat hat tunk! Má so dik
szá mú fel nôtt csa pa tunk 18 mér kô zés
alatt 14 gyô ze lem mel, 2 dön tet len nel és
mind össze 2 ve re ség gel, 44 pont tal és a
leg jobb gó la ránnyal (39) to rony ma ga san

A Pilisi Labdarúgó Klub 
évadzáró értékelôje

nyer te meg a baj nok sá got a Me gye III.
osz tály Dél-ke le ti cso port já ban. A csa pat
jö vô re is mét meg pró bál ja ma gát a Me gye
II. osz tály ban, im má ron a ki öre ge dett ifis -
ták kal meg erô sít ve.

Pa tak fal vi György edzô, FN II.: „Min -
den ki nek gra tu lá lok, aki ré sze se volt a
baj no ki cím nek. Re mé lem, jö vô re be tud -
juk bi zo nyí ta ni, hogy mél tók va gyunk a
me gye II. osz tály ra!”

U19-es ifi csa pa tunk nál az utol só for -
du ló is iga zán iz gal mas ra si ke rült. Baj -
no ki cí mü ket ugyan nem si ke rült meg -
vé de ni ük, a szin tén nagy sze rû har ma dik
hely re azért oda ér tek a srá cok. Ha az
utol só for du ló ban si ke rült vol na le gyôz -
ni ük az így baj nok ká vált Pi lis csa bát, ak -
kor jó es éllyel a mi ifis tá ink áll hat tak
vol na a do bo gó leg fel sô fo ká ra. Büsz -
kék le he tünk azon ban rá juk, el vég re a
csa pat mag ja idén épült be a ta va lyi ser -
dü lô gár dá ból.

U16-os fi a tal ja ink já té ka szé pen össze -
állt, ôk a kö zép me zôny ben vé gez tek.
A srá cok ki tar tó mun ká ja be é rett, amit jól
mu tat, hogy az utol só öt mér kô zé sük bôl
már hár mat si ke rült meg nyer ni ük. Jó ki -
lá tás ra ad okot, hogy ez a fi a tal bri gád jö -
vô re szin te vál to zat lan for má ban tud dol -
goz ni a ko mo lyabb cé lo kért. 

Nôi csa pa tunk a 7. he lyen zár ta a baj -
nok sá got. A nem rég ér ke zô fi a tal já té ko -
sok szé pen ta nul nak ta pasz tal tabb tár sa -
ik tól, így kezd egy sé ges sé vál ni a csa pat.

A ha gyo mány nak meg fe le lô en idén is
meg tar tot ták a nagy nép sze rû ség nek ör -
ven dô Má jus 1. ku pát. A vi dám, csa lá di as
han gu la tú ese mé nyen idén 11 csa pat vett
részt. A he lye zé sek rôl, részt ve vôk rôl bô -
veb ben ol vas hat nak hon la punk fény ké -
pes be szá mo ló já ban. Kü lön kö szön jük
Hajnal Csilla pol gár mes ter asszony nak,
az ese mény fô véd nö ké nek az ér mek biz -
to sí tá sát! Kö szö net il le ti min den szer ve -
zôt az ese mény lét re jöt té ért tett oda adó
mun ká já ért!

Hí rek az után pót lás ról: Az U7-es és
U9-es kor osz tá lyok ban 40 gyer mek kel
dol goz tunk ta vasszal, ôk az edzé sek mel -
lett négy Bo zsik-fesz ti vá lon vet tek részt
Mo no ron. Az U11-es és U13-as kor osz tá -
lyok ban szin tén 40 if jú fo cis tá val fog lal -
koz tunk, akik öt Bo zsik-tor nán sze re pel -
tek, ame lyek kö zül ket tôt mi ren dez tünk
a sport pá lyán kon. U11-es csa pa tunk a tá -
pi ó szent már to ni Kin csem ku pán a 2. he -
lyen vég zett, az U13-as gár da a bu da pes -
ti Mer kapt sport te le pen ren de zett To le -
ran cia fo ci tor nán szin tén 2. he lye zést ért
el. Az edzé sek jú ni us 14-én ér tek vé get,
az nap egy sze zon zá ró csa lá di prog ram -
mal zár tuk a 2016-2017-es éva dot. A nyá -
ri hó na pok ban há rom tá bort is szer ve -
zünk. Jú ni us 19-23-ig a Grass ro ots sport -
tá bort Pi li sen; mely re bár mely ál ta lá nos
is ko lás ko rú fi a talt szí ve sen vá runk. Jú li -
us 31-e és au gusz tus 6-a kö zött fo ci tá bort
szer ve zünk az U11, U13, U16-os csa pa ta -
ink ré szé re Pi li sen, majd hét vé gé re Ti sza -
kécs ké re köl tö zünk. Au gusz tus 7-13-ig
pe dig az U7, U9, U11 ré szé re azo nos
hely szí ne ken. Au gusz tus 26-án ren dez -
zük az idén 3. al ka lom mal ki írt Pi li si
Után pót lás Tor nát. Nagy öröm szá munk -
ra, hogy az év rôl év re egy re nö vek vô lét -
szám mi att jö vô re si ke rül elin dí ta nunk az
U14-es kor osz tályt is. 

Min den fut bal lis tá nak, szü le ik nek, edzô -
ik nek kö szön jük az egész sze zo non át tar -
tó tü rel mes és oda adó mun kát és kel le mes
pi he nést kí vá nunk a nyá ri szü net re! A ve -
ze tô ség nek pe dig kö szön jük a tá mo ga tást,
hogy nyu godt kö rül mé nye ket te rem te nek
a gyer me kek fej lô dé sé hez!

Kö szön jük to váb bá min dig hû szur ko -
ló ink nak és tá mo ga tó ink nak, hogy
egész év ben mel let tünk áll tak! Hí re ink -
rôl, va la mint a fel kész ülé si mér kô zé se -
ink rôl tá jé ko zód hat nak hon la pun kon, a
www.pi li silk.hu cí men, va la mint Fa ce -
bo ok-ol da lun kon is! Ta lál ko zunk a pá -
lyán! Ad dig is: Haj rá, Pi lis!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

A LEG HÛ SÉ GE SEBB SZUR KO LÓ
Benc ze Kál mán né kö szön té se
Benc ze Kál mán né Sá ri ka né nit 85. szü le tés nap ja al kal má ból ott ho ná ban kö szön töt tük.
Sá ri né ni 14 éves ko ra óta min den, a Pi li si Lab da rú gó Klub ál tal szer ve zett meccsen
részt vesz mint szur ko ló, hi szen csa lád já ban min den ki fut bal lo zott vagy fut bal lo zik.
A Pi li si Lab da rú gó Klub el nök sé ge és szur ko lói a jú ni us 4-i, va sár na pi baj no ki mér kô -
zé sen mez zel és de di kált lab dá val kö szön töt ték, va la mint ôt il let te meg a kezd ôrú gás.
Szív bôl gra tu lá lunk és jó egész sé get kí vá nunk!

E

HAJNAL CSILLA 2 polgármester
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RENDÔRSÉGI HÍREK

A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tá -
lya ká bí tó szer-ke res ke de lem bûn tett el kö ve -
té sé nek meg ala po zott gya nú ja mi att foly tat
el já rást T. Csa ba pi li si la kos el len. A rend ôrök
a 27 éves gya nú sí tot tat 2017. áp ri lis 26-án
haj nal ban pi li si la ká sán el fog ták, elô ál lí-
tot ták, majd gya nú sí tott ként hall gat ták ki.
A fér fi la ká sán a rend ôrök ká bí tó szer gya nús
anyag ma rad ványt, to váb bá a ter mesz tés hez
szük sé ges be ren de zé se ket ta lál tak, ame lye -
ket le fog lal tak. A nyo mo zó ha tó ság T. Csa bát
ôri zet be vet te és elô ter jesz tést tett az elô-
ze tes le tar tóz ta tá sá nak in dít vá nyo zá sá ra.
A Mo no ri Já rás bí ró ság 2017. áp ri lis 28-án
el ren del te a bûn ügyi ôri zet ben lé vô T. Csa ba
elô ze tes le tar tóz ta tá sát. A to váb bi el já rást el -
le ne sza kér tôk be vo ná sá val foly tat ja a nyo -
mo zó ha tó ság. 

Lo pás vét ség kí sér let el kö ve té sé nek meg ala -
po zott gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Mo no -
ri Rend ôr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tá lya B. La -
jos 21 éves pi li si la kos el len. A ren del ke zés re
ál ló ada tok sze rint a fér fi 2017. má jus 19-én
az es ti órák ban egy hét vé gi ház ga rá zsá ról le -
fe szí tet te a la ka tot, majd a ga rázs aj tó egyik
szár nyá ról le vett pár lé cet és be ment az épü -
let be. Ott ku tat ni kez dett, de köz ben tet ten
ér ték, így az össze ké szí tett tár gya kat nem tud -
ta elv in ni. B. La jost a pi li si rend ôrök a hely szí -
nen el fog ták és a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság -
ra elô ál lí tot ták. A fér fit 2017. má jus 20-án a
mo no ri nyo mo zók gya nú sí tott ként hall gat ták
ki, ve le szem ben – sza bad lá bon ha gyá sa mel -
lett – az el já rást a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
Bûn ügyi Osz tá lya foly tat ja le. 

Lo pás vét ség el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja mi att in dí tott el já rást a Mo no ri Rend -
ôr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tá lya V. Pé ter 27

Az el múlt hó na pok sem tel tek el ese mé nyek nél kül a Pi li si Rend ôr ôrs
il le té kes sé gi te rü le tén. Az aláb bi ak ban konk rét ese mé nyek rôl és az
azt kö ve tô in téz ke dé sek rôl sze ret nék íze lí tôt ad ni.

éves pi li si la kos el len. A ren del ke zés re ál ló
ada tok sze rint a fér fi 2017. má jus 25-én az
éj sza kai órák ban egy pi li si csa lá di ház te ra szá -
ról tu laj do ní tott el egy ke re kes já ró ke re tet,
majd be ment a tel ken lé vô nyá ri kony há ba és
ott élel mi sze re ket vett ma gá hoz. A pi li si rend -
ôrök az adat gyûj tés ered mé nye ként azo no sí -
tot ták és 2017. má jus 26-án a la ká sá ban el -
fog ták a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg -
ala po zot tan gya nú sít ha tó fér fit. Ház ku ta tást
tar tot tak ná la és az ágy ne mû tar tó ban meg ta -
lál ták a lo pott élel mi sze re ket, ame lye ket le -
fog lal tak. V. Pé tert a jár ôrök elô ál lí tot ták a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ra, ahol a nyo mo -
zók gya nú sí tott ként hall gat ták ki. Az ügy ben a
to váb bi el já rást a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
Bûn ügyi Osz tá lya foly tat ja le.

Pi li si Rend ôr ôrs má jus 27-én, a pi li si sport pá -
lyán meg ren de zett gyer mek na pon is részt
vett, mely nagy si ker rel zá rult. A gye re kek
meg is mer ked tek a rend ôrök fel sze re lé se i vel,
a szol gá la ti gép ko csi val, va la mint egy szol gá -
la ti ku tyás be mu ta tót is meg te kint het tek. 

A nyár be kö szön té vel a kö zú ti for ga lom is
meg nô, ezért eb ben az idô szak ban kü lö nö sen
fi gyel me sen kell köz le ked ni! For dít sa nak fi -
gyel met a ke rék pár, ro bo gó hasz ná lat elôt ti

át vizs gá lá sá ra, mû sza ki ál la po tá nak és a
szük sé ges pó tal kat ré szek el le nôr zé sé re, be -
szer zé sé re! A meg fe le lô ki vi lá gí tás nél kü löz he -
tet len min den ol dal ról (el sô-hát só lám pa és
fény vissza ve rô priz ma, el sô kül lôn fény vissza -
ve rô priz ma, hát só lám pa), élénk szí nû öl tö -
zék ben és meg fe le lô vé dô fel sze re lés sel so kat
te he tünk a bal ese tek meg elô zé sé ért. A mo -
tor ke rék pár ra, ro bo gó ra, ke rék pár ra vo nat ko -
zó köz le ke dé si sza bá lyok is me re te el en ged he -
tet len a biz ton sá gos köz le ke dés hez!

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

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek -
mény ész le lé se ese tén ké rem önö ket, hogy
bár mely idô pont ban hív ják a „jár ôr mo bilt”
a 06-20/771-0411 mo bil te le fon szá mon,
vagy mun ka i dô ben a Pi li si Rend ôr ôr söt a
06-29/610-532-es, azon kí vül a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány sá got a 06-29/410-726, il -
let ve a 107-es, 112-es köz pon ti se gély -
hí vó te le fon szá mok va la me lyi kén. 

Pi lis vá ros kör ze ti meg bí zott já nak, Kiss Zol -
tán r. fô tör zsôr mes ter nek az el ér he tô sé -
ge: 06/20-412-2490. Fog adó ó rát min den
hó nap el sô csü tör tö kén, 14.00 és 16.00
óra kö zött tart a rend ôr ôrs épü le té ben.

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

A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság Mo nor Ka taszt ró -
fa vé del mi Ki ren delt sé ge fel hí vást adott ki a ví zel ve ze tôk kar ban -
tar tá sá ra a vár ha tó víz ká rok meg elô zé se ér de ké ben.

z in gat la nok kal ha tá ros ár kok kar ban tar tá sa, a ví zel ve ze tés biz to sí -
tá sa la kos sá gi fel adat.

A köz tisz ta sá gi ren de let alap ján az in gat lan ol dal ha tá rai és a kö zú ti
gép jár mû-köz le ke dés re szol gá ló szi lárd bur ko la tú út kö zöt ti, ki é pí tett
vagy ki épí tet len te rü let gon do zá sá ról, tisz tán tar tá sá ról, a nyílt árok és
an nak ré szei (csa pa dék víz gyûj tôk, in gat lan hoz tar to zó össze fo lyók, ka -
pu be já rók áte re szei) ta ka rí tá sá ról, az eze ket érin tô nö vé nyek vá gá sá -

Felhívás árkok, átereszek tisztítására
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ról, össze gyûj té sé rôl és a csa pa dék víz za var ta lan le fo lyá sát aka dá lyo zó
anya gok és más hul la dék el tá vo lí tá sá ról az in gat lan tu laj do no sá nak
vagy hasz ná ló já nak kell gon dos kod nia.

A ka taszt ró fa vé del mi fel hí vás ar ra fi gyel mez tet, hogy a víz ká rok meg -
elô zé se ér de ké ben az in gat lan tu laj do no sok és -hasz ná lók te gyék meg
a szük sé ges in téz ke dé se ket a csa pa dék víz- és a bel víz-el ve ze tô rend -
sze rek, ár kok, pa ta kok kar ban tar tá sá ra, tisz tí tá sá ra. A mun ká la tok mi -
e lôb bi meg kez dé se a vár ha tó he ves nyá ri esô zé sek, eset le ges ára dá -
sok mi att fon tos. Az ár kok ból, pa tak me der bôl és a me de rol dal ból (part -
fal) az oda nem va ló nö vény ze tet (ga zok, cser jék stb.), egyéb tör me lé -
ket el kell tá vo lí ta ni, a víz sza bad út ját biz to sí ta ni kell.

A
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r. Mi hály Ist ván rend ôr dan dár tá -
bor nok, me gyei rend ôr fô ka pi tány

fô véd nök sé gé vel út já ra in dí tott „Min den
nap gyer mek nap” el ne ve zé sû prog ram
ke re té ben a szer ve zôk ze nés, já té kos
pre ven ci ós fog lal ko zá sok kal vár ták va la -
mennyi pi li si el lá tot tun kat, va la mint a
ceg lé di és a gyöm rôi te lep he lyek rôl ér -
ke zô ven dég gyer me ke ket.

Az ün nep élyes meg nyi tón Hajnal
Csilla, Pi lis vá ros pol gár mes te re, Za ho -
recz Sán dor rend ôr alez re des, Mo nor
rend ôr ka pi tá nya, va la mint Szo bosz la i né
Schil ler Zsu zsa rend ôr alez re des, a Pest
Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ág Bûn meg -
elô zé si Osz tá lyá nak ve ze tô je kö szön töt -
te a részt ve vô ket.

A ké sôb bi prog ra mo kon a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság bûn ügyi tech ni ku -
sai és a Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány -
ság Bûn ügyi Tech ni kai Osz tá lyá nak ku -
tyás rend ôrei is be mu ta tót tar tot tak, to -
váb bá a tech ni kai esz kö zök – rend ôr -
au tó és rend ôr mo tor – ki ál lí tá sa tet te
em lé ke ze tes sé a gyer me kek ré szé re ezt
a na pot.

„MINDEN NAP GYERMEKNAP”
A Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság Bûn meg elô zé si Osz tá lya
in téz mé nyünk ben, a Pi li si Gyer mek ott hon, Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la, Szak is ko la és Kész ség fej lesz tô Is ko lá ban bûn meg elô zé si
na pot szer ve zett gyer me ke ink nek má jus 26-án.

A vi dám, fel sza ba dult ki csi ket és
na gyo kat a Kô bá nya Köz biz ton sá gá -
ért Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val a
P.Ka bi.Net ne vû ze ne kar mû sor ral lep -
te meg, va la mint a Fecs ke Ala pít vány
mun ka tár sai se gí tet tek a ren dez vény
le bo nyo lí tá sá ban.

A gyer me ke ink ren ge teg aján dé kot is
kap tak, mert a rend ha gyó gyer mek na pot
Pest me gye rend ôre i nek együtt mû kö dé sé -
vel egy kö zös, me gyei szin tû ado mány -
gyûj tés elôz te meg, amely nek ke re té ben
a rend ôr ség mun ka tár sai az ott hon már
fel es le ges sé vált, de a gyer mek ott ho na ink
és la ká sott ho na ink szá má ra még ér té kes
és hasz nos já té ko kat gyûj töt ték össze.

A pi li si gyer mek ott hon gyer me kei és
dol go zói ne vé ben ezú ton is sze ret nék
kö szö ne tet mon da ni a szer ve zés ben és
le bo nyo lí tás ban részt ve vô rend ôr sé gi
dol go zók nak azért az em ber sé gért, em -
pá ti á ért, se gí tô kész sé gért, ame lyet in téz -
mé nyünk gyer me ke i nek a „Min den nap
gyer mek nap” prog ram mal nyúj tot tak!
Kö szön jük Ke re pesz ki Fe renc nek, a pi li -
si Rend ôr ôrs pa rancs no ká nak a köz re -
mû kö dést, a se gít sé get, va la mint az ado -
má nyo kat, ame lye ket a me gyé ben szol -
gá la tot tel je sí tô rend ôrök és csa lád ja ik
aján lot tak fel gyer me ke ink szá má ra.

E nap pal a csa lád juk nél kül fel nö vô, sok
szo mo rú sá got át élt gyer me ke ink, fi a tal ja -
ink kö ze lebb ke rül tek azok hoz, akik biz -
ton sá gun kért dol goz nak, és oly so kat tesz -
nek ér tünk. Meg is mer ték mun ká ju kat, és a
pre ven ci ós prog ram ál tal sok hasz nos in -
for má ci ó val le het tek gaz dag ab bak. 

KRÖPFL MI HÁLY NÉ 2 igaz ga tó

D

A min den na pi sé ta fon tos sá gá ról
Ka ray Zol tán ku tya vi sel ke dés-sza kér tôt ar ról kér dez tük, ho -
gyan lát ja Pi list a ku tya tu laj do no sok és ku tyá ik szem szö gé bôl.

– Ahogy nap mint nap vé gig sé tá lok Pi lis ut cá in, a ke rí té sek mö gött te -
mér dek ag resszív, hi pe rak tív, ne ve let len, ôr jön gô ku tyát lá tok. Ezek a vi -
sel ke dés for mák rend sze rint ab ból adód nak, hogy nem elé gít jük ki há zi
ked ven ce ink faj ra vo nat ko zó igé nye it, az az nem fog lal ko zunk ve le ele -
get, sôt oly kor egy ál ta lán se mennyit. Van nak olyan ku tyák, ame lyek nek
a ke rí tés túl old alán lé vô vi lág tel je sen is me ret len, mert gaz dái so ha
nem vit ték el sé tál ni ed di gi éle te so rán, és a gaz dák be le sem gon dol -
nak, hogy a leg több vi sel ke désp rob lé ma eb bôl adó dik.

– Te hát egy ku tyát ak kor is kell sé tál tat ni ha kert ben tart juk?
– So kan úgy vé lik, hogy a kert ben tar tott ku tyát nem kell sé tál tat ni, hi szen
egész nap a sza bad le ve gôn le het, így bár mi kor
el vé gez he ti a dol gát. Azt kell mon da nom, hogy ez
na gyon ke vés ah hoz, hogy bol dog, ki e gyen sú lyo -
zott ku tyánk le gyen. Tény, hogy a kert ben sza ba-
d ab ban mo zog hat, mint la kás ban tar tott tár sai,
de mi vel az ud vart ke rí tés öle li, ezért ez pon to san
olyan, mint egy nagy mé re tû ku tya ház.

A ku tya tar tás tit kai
A sé tál ta tás nak nem csak a fi zi kai le fá rasz tás a lé nye ge, de még

csak a dol ga i nak az el vég zé se sem, sok kal in kább a gaz di val töl tött idô,
a kör nye ze te meg is me ré se, to váb bá a kö zös ván dor lás. Utób bi val ösz -
tö ne ik szük ség le te it elé gít jük ki, en nek kö vet kez té ben ku tyánk kal va ló
kap cso la tun kat is nap ról nap ra erô sít jük.

– Mi lyen rend sze res ség gel sé tál tas suk ked ven cün ket?
– Kert ben tar tott ku tya ese tén leg alább na pon ta egy szer 40 per cet sé -
tál junk együtt, le he tô leg vál to zó út von ala kon. Sû rûn ta lál ko zom olyan
gaz dák kal, akik nem bír nak el ku tyá juk kal sé ta köz ben, ezért úgy gon -
dol ják, hogy in kább ki sem vi szik a kert bôl, pe dig iga zán vál toz tat na
vi sel ke dé sén, ha a gaz di a ke zé be ven né az irá nyí tást.

– Ön ma gá ban a rend sze res sé tál ta tás ja vít hat ku tyánk vi sel ke dé sén?
– Nagy mér ték ben ja vít hat, de ne fe led jük, hogy a kel lô szo ci a li zá ció is el -
en ged he tet len! Mi vel a ku tyák tár sas lé nyek, ezért ne kik lé te le mük, hogy
faj tár sa ik kal ját sza nak, sé tál ja nak, vagy egy ál ta lán, együtt le gye nek.
Azok az ebek, ame lyek ag resszí ven lép nek fel más ku tya lát tán, nagy va -
ló szí nû ség gel so sem, vagy na gyon rit kán ta lál koz nak más ku tyák kal,
ezért ha te het jük, idôn ként vi gyük ked ven cün ket ku tyás kö zös ség be,
park ba, vagy akár a szom széd ku tyá já hoz egy kel le mes já ték ra. Ez ná luk

is ha son ló an mû kö dik, mint ná lunk, em be rek -
nél, mi vel mi is tár sas lé nyek va gyunk. Ha pél -
dá ul egy gyer me ket fo lya ma to san ki re kesz te nek
az osz tály tár sai és ezért nem tar toz hat egy kö -
zös ség be, ak kor en nek a gyer mek nek nagy va -
ló szí nû ség gel fel nôtt ként se lesz nek igaz ba rá -
tai, mert bi zal mat lan lesz a töb bi ek kel szem ben. 



Pilisi Borzengés immár harmadszor
Akik nem a legfiatalabb korosztályhoz tartoznak, biztosan
emlékeznek arra a régi filmre, amely a következô címet viseli:
„Az angol, aki a dombra ment föl és a hegyrôl jött le”.

kik nem lát ták, azok nak csak annyit ró -
la, hogy ez egy kis wa le si fa lucs ka tör -

té ne te, ahol az ott la kók a szá muk ra oly
fon tos hely bôl – dom bocs ká ból – ma kacs
össze fo gás sal és sok-sok ta li ga föld del he -
gyet hoz tak lét re!

Nos, mi, pi li sek, még bát rab bak és el tö kél -
teb bek va gyunk, ele ink nem hord tak föl det,
hogy ma gas ab bak le gye nek ezek a do li nai
lan kák, ha nem ne mes egy sze rû ség gel he -
gyek nek ne vez ték el ôket, mond ja nak bár mit
is azok frá nya tér ké pé szek, ge og rá fu sok! 

És ez most már így is ma rad. Ha tá vo li vi -
dék rôl ven dé günk jön bát ran, büsz kén visz-
szük ki a he gyek be, és csak mo soly gunk
a meg le pô dött ar co kon, ami kor meg lát ják
a mi pi li si he gye in ket!

Pi li sen, a pi li si ek nek az táj, ez a hely
min dig is fon tos volt, és az is lesz. Ha meg -
kér dik bár me lyi künk tôl, mi az a jó, ér té kes,
szép do log, ami a vá ro sunk ról eszed be jut,
biz tos köz tük lesz nek a He gye ki Pin cék! 

Akik itt e vá ros ban nô het tünk fel, biz to san
ôriz ge tünk egy-egy szép gye rek ko ri vagy fel -
nôtt ko ri él ményt, ami ide köt he tô. Ez a cso -
da, ami itt van, ne künk, pi li si ek nek na gyon
fon tos, ezért olyan jó, hogy van nak olyan
em be rek, van olyan kö zös ség, amely vi gyáz
er re, meg óv ja, élet ben tart ja ne künk!

Ez a kö zös ség, a Pi li si He gye ki Pin ce sor
Egye sü let má jus 20-án im már har ma dik al -
ka lom mal ren dez te meg a Pi li si Bor zen -
gést, amely az idén a Hun ga ri ku mok és
Pi li si ku mok je gyé ben vár ta az ér dek lô dô ket
és nyúj tott ne kik a ta va szi ve rô fé nyes nap -
sü tés ben re mek ki kap cso ló dást.

A prog ram nem csak he lyi e ket és kör -
nyék be li e ket von zott, ha nem há la a ko runk
ál dott ás át ko zott elekt ro ni kus mé di á já nak,
az or szág tá vo li fe lé bôl is ér ke ze tek ide lá -
to ga tók, ér dek lô dôk.

A ko ra dél utá ni ün nep élyes meg nyi tón
dr. Kó kai-Kun né dr. Sza bó Ág nes Ka ta lin, a
Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um Ere det vé del -
mi Fô osz tá lyá nak ve ze tô je, Hajnal Csilla,
vá ro sunk pol gár mes te re és a ház igaz dák
ne vé ben dr. Gál Lász ló, a He gye ki Pin ce sor
Egye sü let el nö ke kö szön töt te az egy be gyûl -
te ket, majd Er dé lyi Lász ló és ze ne ka rá nak
mu zsi ká ja, a Va sas Ka ma ra Tánc cso port
fer ge te ges tánc be mu ta tó ja és rög tön zött
tánc ház nyi tot ta a ren dez vényt. 

Ezt kö ve tô en, há la a pin ce tu laj do no sok
ven dég sze re te té nek, nyi tott pin cék so ra
vár ta a lá to ga tó kat. Itt a pin cék fi nom bo ra
és ét kei mel lett Gáb risch At ti la és ze nész -
tár sai kí sé re té ben idéz het ték fel, il let ve ta -
nul hat ták meg a ré gi nó tá kat, meg is mer -
ked het tek ma gyar pá lin ka-ki vá ló sá gok kal,
a ki csik ki pró bál hat tak egy né pi ját szó te ret
és meg is mer ked he tek az Ül lôi Ve zér Ha -
gyo mány ôr zô Egye sü let tel is, il let ve lo va -
gol hat tak a Csil ló Lo va sis ko la pó ni i ja in.

Az ínyen cek meg kós tol hat ták a fi nom pi -
li si „disz nó sá go kat”, há zi mé ze ket, a re mek
he lyi kéz mû ves saj to kat, a Pap be re ki Sajt -
mû hely sajt ja it, a Csa bai Kol bász klub kí ná -
la tát, a Har mat rá zó Pá lin ka ház ne dû it, Ste -
i ber Or si kecs ke sajt fi nom sá ga it, a Gob ri
pin cé szet és Szô ke Má tyás pin cé sze té nek,
va la mint a mo no ri bo rá szok kép vi se lô jé nek
bo ra it és vé gül, de nem utol só sor ban a Vi -
dám Ta vasz Asszony klub fi nom lán go sát és
jel leg ze tes tót sü te mé nye it.

Meg te kint het ték a Bö be Ha gyo mány ôr zô
Bolt já nak kí ná la tát, idô sebb Var ga Já nos ré -
gi séggyûj te mé nyé nek íze lí tô jét, a He lyi Ér -
ték tár be mu tat ko zó ját, de lát hat ták Sza bó
Zol tán ré gi fény kép gyûj te mé nyét és a ré gi
pi li si csa lá dok csa lád fá it, va la mint a Hun ga -
ri kum-ki ál lí tást. Vá sá rol hat tak a Rom há nyi
Le ven du la farm ter mé ke i bôl, Gyeb nár Já nos
ház iszôt te se i bôl, La sán Zsu zsan na patch -
work mun ká i ból, Er dôs Me lin da ké zi mun ká -
ból, Ta kács né Erôs Ági egye di dró ték sze re i -
bôl és Ben ke He lén ke rá mi á i ból.

A fi nom éte lek rôl az Arany pat kó ét te rem
gon dos ko dott, de sé ta köz ben hall hat ták Gosz -
to la Gá bor nosz tal gia dis có ját is és a sze ren -
csé sek a mai mu si cal szín pa dok ról jól is mert
meg le pe tés ven dé gek kel is ta lál koz hat tak.

Az es ti prog ra mok so rát a pi lis hez köt he -
tô „Tün dEsz ter” „Sze resd ré git, kö vesd az
újat” mot tó jú új kol lek ci ó ját fel vo nul ta tó di -
vat be mu ta tó nyi tot ta, majd a tom bo la sor -
so lást kö ve tô en Jan za Ka ta és Egy há zi Gé -
za re mek mû so ra kö vet ke zett. 

Es te ki lenc kor – ég zen gés mel lett – vet te
kez de tét a Zen gô bál, ahol a Hipp-Hopp ze -
ne kar szol gál tat ta haj na lig a tal pa lá va lót.

M. 2

A

A Pi li si He gye ki Pin ce sor Egye sü let ezú ton is sze ret ne
kö szö ne tet mon da ni min da zok nak, akik – név vel vagy
név nél kül – ado má nya ik kal, fe la ján lá sa ik kal se gí tet ték
a ren dez vény si ke rét, akik mun ká juk kal, se gít sé gük kel
hoz zá já rul tak, hogy min dez meg va ló sul has son. A cél,
hogy most már ne sza kad jon meg ez az im már ha gyo -
má nyos nak mond ha tó ren dez vény so ro zat. A ta pasz ta la -
tok ból okul va, a si ke rek bôl és ered mé nyek bôl töl te kez -
ve kí ván juk, hogy még so ká ig jut tas son so kunk nak ha -
son ló él mé nye ket a „Pi li si He gyek” va rá zsa. 
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