
www.pilis.hu HÍRNÖK



2018. január-február HÍRNÖK

Fotó: Princz Mihály



www.pilis.hu HÍRNÖK 3

Tisztelt Pilisi Lakosaink!
POLGÁRMESTERI ELŐSZÓ

Pilisi Hírnök kéthavonta megjelenő 
hasábjain ebben az évben is szeretnénk 
a lakosságot közös ügyeinkről tájékoz-

tatni, közérdekű információkkal ellátni.
Mielőtt a 2018-as év terveiről beszámolnék, 

tekintsünk vissza, mi minden történt 2017-ben 
Pilisen.

Számos pályázatot készítettünk elő és nyújtot-
tunk be az elmúlt hónapokban, melyek közül jó 
néhány már meg is valósult. Vannak, amelyeket 
támogatásra érdemesnek tartottak, de a kivite-
lezésük csak idén fog megvalósulni. Nem kevés 
izgalommal számolhatok be olyan tervekről, ame-
lyek elbírálása folyamatban van, ezek esetében 
reménykedve várjuk az eredményeket.

A tavalyi évben a sikerek sem maradtak el, a pozi-
tív elbírálásnak köszönhetően településünk isko-
lái az eddigi évek legnagyobb energiahatékonysági 
beruházását, 250 millió forint összegű projektjét 
fejeztük be. Ezen felül önerőből is történtek felújítá-
sok 7 051 607 forint összegben mindhárom telep-
helyen. A Monori Tankerület is hozzájárult az isko-
lák mosdóinak felújításához, és nekik köszönhetünk 
számos új oktatási eszközt is. Természetesen szólni 
kell a szülői-tantestületi összefogásról is – ezúton is 
köszönöm! –, amelynek eredményeképpen ismét 
szépültek a tantermek, folyosók.

Az óvodai intézményeinket épületen belül 
és az udvarokon folyamatosan karbantartjuk, 
felújítjuk, melyek mind a gyermekek, szülők és 
a nevelők örömére szolgálnak. 2017-ben sikerült 
végre hosszú évek után megvásárolni a Kávai úti 
óvoda melletti telket, mely lehetővé teszi a ját-
szó udvar megnövelését, biztosítva a gyermekek 
nagyobb mozgáslehetőségét.

A járdaépítési programnak köszönhetően a te- 
lepi intézményeink körül megújultak a járdák, a 
gyerekek biztonsággal tudnak közlekedni.

Nyertünk egy kültéri sportparkot 12 992 242 
forint értékben, melyet a Munkácsy utca végén 
már használatba is vehetett a sportolásra vágyó 
lakosság. Az ugyanitt található parkot és grundot 
is felújítottuk. Idén szeretnénk bővíteni játszóesz-
közökkel, utcabútorokkal, valamint a környezetet 
is szépíteni kívánjuk új növények ültetésével. 

A 2016. év végén indított orr- fül-gégészeti 
szakrendelést az országos szakorvoshiány ellenére 
sikerült továbbra is fenntartani a többi szak-
rendeléssel – köztük az ortopédiai, fizikoterápia 
ellátással – együtt, mely az önkormányzat önként 
vállalt nem kötelező feladata, saját költségünkre, 
de a lakosság nagy megelégedésére szolgál és 
bízom benne, hogy a jövőben sikerült bővíteni 
a helyben igénybe vehető szakellátások számát. 
Természetesen elvégezzük a kötelező feladatokat az 
egészségügyi ellátás területén, biztosítjuk a védőnői 
ellátást az országos védőnőhiány ellenére is.

Intézményeink fenntartásával eleget teszünk a 
köznevelési (óvodai ellátás, ahol szintén szakem-
berhiánnyal küzdünk), közművelődési, szociális 
– szociális étkezés, nappali ellátás, házi gondozás 
és a helyi segélyezés – feladatoknak is. 

Sikerült a kommunális adót ismét csökkenteni, 
valamint a háziorvosok működését segíteni a 
mentesség megtartásával.

Lehetőségeinkhez képest igyekszünk évről évre 
növekvő támogatást nyújtani a helyi civil szerve-

zeteknek, egyesületeknek, nyugdíjaskluboknak. 
Nem csupán a városi rendezvényeket, de az 
országos hírű lovas rendezvényeinket vagy a kem-
po-versenyt is egyre nagyobb érdeklődés kíséri, 
melyeket szeretnénk továbbra is megtartani.

A tisztelet hangján kell szólnom minden olyan 
civil kezdeményezésről, melyek által a helyi – sok-
szor szociális – problémák megoldásában kap az 
önkormányzat segítséget. 

Megkezdtük a Csernai Pál Közösségi Központ 
építését, melynek munkálatairól itt, az újság hasáb-
jain folyamatosan képes beszámolókat közlünk.

Sajnos évről évre visszatérő probléma az illegáli-
san lerakott szemét gyűjtése, elszállítása. A környe-
zettudatos magatartás kialakítása már kisgyermek 
korban fontos, felnőtt korban pedig elvárt maga-
tartás, ehelyett településünkön – még a tájvédelmi 
területen is! – egyre több az illegálisan lerakott 
szemét! (Sajnos ez országos probléma.) A tervbe 
vett intézkedések-szankciók ellenére szeretném, ha a 
lakosság ebben az ügyben is összefogna és a beérke-
zett jelzések segítségével együtt sikerülne felderíteni 
a szemetelőket, mellyel csökkenne környezetünk 
szennyezése, szépülne az egyébként rengeteg értéket 
hordozó városunk.

2018-ban folytatjuk a tavaly beadott pályá-
zatokkal a munkát, és további terveink vannak. 
Szeretnénk újabb pályázatokkal támogatást nyer-
ni, mellyel építjük, szépítjük, korszerűsítjük, 
élhetővé tesszük városunkat. Idén is rengeteg 
kihívás vár ránk. Folyamatosan változó világ-
ban mi is egyre nagyobb és egyre több felada-
tot kapunk. Persze a cél minden esetben saját 
magunk, családunk és közvetlen környezetünk 
életének szebbé tétele. Az ilyen célokat maga elé 
tűző közösség összetartása a biztosítéka annak, 
hogy jó legyen itt élni, illetve az ingázó családok-
nak jó legyen ide hazajönni.

Szeretnénk idén is megrendezni a megszokott 
közösségi programokat, rendezvényeket, melyek 
jó alkalmat adnak a lakossági közösség megerő-
sítésére. Úgy gondolom minden település lelke a 
közösség, az egymást segítő, támogató, összetartó 
erő: a megbecsülés, az egymás iránti tisztelet. Ezen 
értékek nélkül nem lehet fejlődni.

2018-as terveinkben szerepel a felszíni csa-
padékvíz-elvezetés, a kerékpárút megépítése, az 
óvoda csoportszobával és tornaszobával való bőví-
tése-felújítása, a Dózsa György úti iskola felújítása. 
És bízunk benne, hogy megépül az M4 autópálya, 
mellyel jelentősen csökkenni fog a településen 
áthaladó gépjárműforgalom.

Első és legfontosabb képviselő-testületi feladat a 
költségvetés tervezése és elfogadása, mely terveink 
megvalósításának alapja. Bízom benne, hogy a 
gondos előkészítés pozitív eredménye nem marad 
el és terveink sorra megvalósulnak. 

Közelegnek a parlamenti választások, melyek 
sajnos megbolygatják településünk kis közössé-
gét. Máris megjelentek azok a csoportok, amelyek 
saját önös és politikai érdekeik miatt lejáratják azt 
a közösséget, ahol igenis vannak jó érzésű, telepü-
lésünkért és az ott élőkért tenni akaró emberek.

Valóban vannak városunkban gondok, prob-
lémák, nehézségek, de nem hiszem, hogy azo-
kat a településünkön kívül álló, alkalomszerűen 
szerveződő csoportoknak az országos sajtóban 
kell hangoztatni és kampánycélokra felhasználni. 
Bízom benne, hogy a választások közeledtével 
nem csatlakoznak a negatív kampányhoz újabb 
pártok, szervezetek!

Sok a megoldásra váró feladat, van min vál-
toztatni, és sok mindent kellene jobbá tenni, de 
azt gondolom, ennek nem ez a módja. Pilis nem 
azt érdemli, hogy országos lejárató kampányt 
folytassanak ellene! Hogyan várhatjuk el, hogy itt 
maradjanak fiataljaink? Milyen kép alakul ki váro-
sunkról? Milyen pozitív értéket tudunk nyújtani 
az itt élő, illetve itt élni szándékozó lakosoknak? 
Milyen vonzó érveket fogunk tudni felsorakoztatni 
az esetlegesen ide települni szándékozó cégeknek, 
befektetőknek, akik munkalehetőséget teremthet-
nének az itt élő embereknek? A sokszor előzetes 
hozzájárulás-engedély nélkül készült, az országos 
médiában megjelent riportok, videók készítői fel 
sem mérik, mekkora kárt okoztak városuknak, és 
milyen folyamatot indítottak el mindezzel.

A tények önmagukért beszélnek: ezek a folya-
matok nyitnak teret további betelepülőknek, 
egyre több idegen költözik Pilisre, akik az együtt-
élés szabályait felrúgják, és mindezzel együtt az 
ingatlanok értéke csökken.

Az ingatlanirodák „alacsony rezsiköltséggel 
fenntartható lakásként” árusítják a présházakat, 
az ingatlantulajdonosok inkább „biztosan fizető” 
külföldieknek adják el házaikat, s nem olyan 
fiatal pilisi pároknak, akik a hitelük elbírálásra 
várnak és értelemszerűen időt kérnek az adás-vé-
tel lebonyolításához. Többször elmondtam és 
csak ismételni tudom: az ingatlanok eladására/
kiadására nincs rálátásom, nem tartozik a hatás-
körömbe az engedélyezése, tehát a ház kiadójának 
a lelkiismerete és döntése, hogy kinek adja el vagy 
bérbe ingatlanát.

Ha nem fogunk össze és nem változtatunk 
gondolkodásunkon, mi magunk segítjük hozzá 
városunkat az összeomláshoz.

Ezúton is szeretném megköszönni az Önöktől 
érkezett észrevételeket, javaslatokat. Igyekszünk a 
lehetőségeinkhez képest hiányosságainkat csök-
kenteni, illetve a felvetett problémákra megol-
dást találni, az akut problémákat pedig azonnal 
elintézni.

Továbbra is várjuk, és személy szerint megkö-
szönöm, ha elmondják javaslataikat, észrevételei-
ket, melyet személyesen, levélben vagy e-mailben 
is megtehetnek.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

A
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szakmai beszámoló készítésének cél- 
ja, hogy Pilis Város Önkormányzata 

mint a Csernai Pál Közösségi Központ 
építtetője megismerje az építési beruhá-
zás megvalósításához kapcsolódó tevé-
kenységeket. 

TÁRGYIDŐSZAKBAN 
ELVÉGZETT ÉS FOLYAMATBAN 

LÉVŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁK:

Geodéziai munkák:
– lábazati falak tengelyeinek kitűzése;
– épületgépészeti alapvezetékek nyomvo-

nalainak kitűzése;
– monolit vasbeton pillérek tengelyeinek 

kitűzése;
– monolit vasbeton falszerkezetek kitű- 

zése; 
– teherhordó falszerkezetek kitűzése;
– +1,0 m-es szint rögzítése;
– falegyen szintjének kitűzése;
– földszint feletti födémek zsaluzási síkja-

inak szintezése.

Lábazati falak készítése
A lábazati falak építése során Kivitelező 
betartotta a zsalukőből készítetett szer-
kezetekre vonatkozó kivitelezés-techno-
lógiai előírásokat (vízszintes-, függőleges 
és sarokerősítő vasalatok elhelyezése, 
3 soronkénti kibetonozás). 

Vasalt aljzat alatti ágyazat készítése
A különböző szemszerkezetű homokos 
kavics ágyazatok rétegenkénti tömörítés-
sel elkészültek. Az Alapozási tervben, a 

vasalt aljzat készítéshez szükséges felület 
minőségével kapcsolatban rögzített köve-
telmények (E₂= 65 MN/m²) teljesítését 
Kivitelező 5 db tárcsás terheléses vizsgá-
lat – jegyzőkönyvekben rögzített – ered-
ményeivel igazolta. A mért paraméterek 
alapján (E₂= 95 és 130 MN/m² közötti 
értékek) a vasalt aljzat készítéséhez szük-
séges előkészítő munkák megkezdéséhez 
hozzájárultam.

Épületgépészeti alapvezetékek készítése
A szennyvíz- és a csapadékvíz alapveze-
tékek a tervezett anyagtípusnak (Geberit) 
és geometriai méreteknek megfelelően 
hegesztett kötésekkel készítve kerültek 
elhelyezésre. A lejtésviszonyok ellenőr-
zését követően az eltakarási engedélyt 
megadtam. 

Vasalt aljzat készítése
A monolit vasbeton lemez szegély-
zsaluzatának készítését követően – az 
S-M-01 és S-M-02/1 tervlapokon rögzí-
tetteknek megfelelően – 940 m² felü-
leten, Ø8/150x150 hegesztett betonacél 
háló alkalmazásával, 15 cm vastagságban 
készült el a vasalt aljzat. Alkalmazott 
betonminőség C30/37-XC2-XA1-16-F2. 

Teherhordó falszerkezetek készítése
A helyszínre szállított Porotherm falazó- 
elemek (PTH 44K) és zsalukövek (ZS40 és 
ZS30) típusát, valamint a falszerkezetek 
kitűzésének helyességét ellenőriztem. 

A zsalukő falszerkezetek építése során 
alkalmazott anyagok, a vízszintes és 
függőleges vasalás geometriai méretei, 
a vasszerelés kialakításának módja terv 
szerinti, kivitelezés-technológia utasításo-
kat betartják. 

A kerámia falszerkezetek esetében sza-
kági kivitelezővel egyeztettem az elvárt 
minőségi követelményeket (állófugák 
kötésben, az N+F-nek megfelelően a csat-
lakozások szoros kialakítása, falvégek, 
csorbázatok kialakítása, fektető habarcs 
vastagsága 13 mm +/– 20%, monolit vasbe-
ton pillérek csatlakozási síkjánál 2 soron-
ként bekötővasak alkalmazása). A PTH-
nyílásáthidalók elhelyezése terv szerint 
készült. A földszinti szélső- és közbenső 
PTH-falszerkezetek elkészültek, minőségi-, 
síkpontossági követelmények rendben.

Monolit vasbeton pillérek, falak, liftakna
Ellenőriztem a helyszínre szállított PERI-
típusú zsaluzati elemek megfelelőségét. 
A pillérek és falszerkezetek kitűzését 
követően a sarokpontok rögzítésre kerül-
tek, a geometria méretellenőrzést követő-

KÖZÖS ÜGYEINK

Szakmai beszámoló a Csernai Pál Közösségi 
Központ építési munkáinak előmeneteléről

2017 DECEMBER – 2018 JANUÁR
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en az átlók mérésével kontrollméréseket 
végeztettem. A pillérek vasszerelésének 
rögzítése során korrekciót kértem a kitüs-
kézéssel érintett keresztmetszetekben a 
fővasak pozíciójára vonatkozóan, melynek 
alapján biztosíthatóvá vált az előírt 2,5 
cm-es betontakarás kialakításának fel-
tételrendszere. A zsaluzatok kialakításá-
nak módját és a zsalutáblák felületke-
zelésének megfelelőségét folyamatosan 
ellenőrizzük. A P1, P2, P3, P4 és P5 jelű 
pillérek és a liftakna esetében, a betono-
zási munkák 2017. december 18. – 2018. 
január 15. közötti időintervallumban (III. 
üzemben) elkészültek. 

Monolit vasbeton födémek
Karzat: L2 jelű, 20 cm vastag monolit vas-
beton födém:
Ellenőriztem a zsaluzat és dúcolat kiala-
kításának módját, az alkalmazott anyagok 
megfelelőségét (Multiflex rendszer, VT 
20K tartók), a lemez és G23, G24, G25, 
G26 és G33-as gerendák vasszerelését, 
az épületvillamossági szerelvények elhe-
lyezését, melynek alapján a betonozási 
munkák megkezdéséhez hozzájárultam. A 
födém betonozási időpontja 2018. január 
30., bedolgozott betonmennyiség 19 m³.

Díszletraktár és raktár: L1 jelű, 20 cm vas-
tag monolit vasbeton födém:
Ellenőriztem az L1 jelű monolit vasbeton 
lemezfödém zsaluzatának és dúcolatá-
nak készítését (munkaközi), az alkalma-
zott anyagok megfelelőségét és a kialakí-
tás módját, eddig rendben (zsaluzási sík 
=3,28 m).

Egyéb, az építési beruházáshoz kap-
csolódó információk:

1. Kivitelezővel és a DAKÖV képviselőjé-
vel történt egyeztetés alapján megha-
tározásra került:
– a szennyvízcsatorna külső köz-

műcsatlakozását biztosító, 68 fm 
hosszban kiépítendő, Ø90 KPE típusú 
szennyvízvezeték nyomvonala;

– a szabványos méretű vákuum sze-
lepakna pozíciója (a Wass Albert 
utca tengelyével párhuzamosan, 1.0 
méterre a telekhatártól);

– a Gubányi Károly úti víz gerincveze-
tékre történő csatlakozási pont;

– a tervezett vízóra akna pozíciója és az 
akna geometriai méretei (1,0x1,5x1,2 
m) és a csatlakozó vezeték típusa 
(Ø80 KPE).

2. Megrendelővel közösen meghatározásra 
került a Csernai-emlékhely és az alapkő 
kapszulájának pozíciója (Szélfogó, dísz-
terem határoló falszerkezeténél, mivel 
a szemközti oldalra a tűzvédelmi főkap-

csoló van tervezve). Megrendelő egyez-
teti az emlékhelyen elhelyezendő képek 
és tárgyak méreteit, melyet követően 
meghatározásra kerül a falfülke geo-
metriai mérete. Az alapkő kapszulája, a 
falfülke tengelyében, a padlóburkolatban 
kerül elhelyezésre. 

3. A tervezett Csernai Pál utca kialakítá-
sára vonatkozó pályázati dokumentáci-
óban rögzített útépítési és közműépítési 
paraméterek, valamint a folyamatban 
lévő építési beruházás infrastrukturális 
fejlesztésének összehangolása érdeké-
ben szakági tervezők közreműködésével 
újabb egyeztetésekre került sor 2017. 
december 18-án és 2018. január 22-én. 
Az útépítés tervezési programjában, a 
Csernai, a Gubányi és a Beleznay utcák 
esetében, a HÉSZ-el összhangban rög-
zítésre került a pályaszerkezet széles-
sége, valamint meghatározásra került 
a méretezéshez szükséges terhelési 
osztály („C”). Az infrastrukturális fej-
lesztések tervezési feladataiban közre-

működő szakági tervezők bevonásával 
2018. február 5-én kerül sor a pályázati 
dokumentációk koherencia-vizsgálatára 
és a műszaki tartalom tervezett beruhá-
zási költségeinek véglegesítésére. 

4. Kivitelező 2018. január 12-én jelez-
te, hogy az 1. részszámlához tartozó 
készültségi szintet várhatóan a heti 
teljesítéssel eléri, ezért kértem, hogy 
2018. január 19-ig továbbítsa részünk-
re formai és taralmi ellenőrzés céljából 
a számlarészletezőt.

 A 2018. január 22-i helyszíni bejárás 
során ellenőriztem a 20%-os készült-
ségi szinthez tartozó számlarészle-
tezőben rögzített műszaki tartalom 
megvalósulását. A Teljesítési igazolási 
jegyzőkönyvet aláírtam, az I. részszám-
lát igazoltam.

Szolnok, 2018. február 4.

JÁNOSI LÁSZLÓ ✍
projektmenedzser/műszaki ellenőr

KÖZÖS ÜGYEINK

Polgármesteri egyeztető tárgyalás 
Pogácsás Tiborral, 

Pilis város országgyűlési képviselőjével

Pogácsás Tibor, Pilis város ország- 
gyűlési képviselője 2018. február 

7-én látogatást tett önkormányzatunk-
nál. A találkozó alkalmával összegzésre 
kerültek az előző 4 év önkormányzati 
beruházásai, a megbeszélés keretében 
elhangzott, hogy melyek az önkormány-
zat előtt álló legfontosabb kihívások, 
milyen terveink vannak, mik azok a 
célok, amelyeket a jövőre nézve közösen 
tűzünk ki.

Az önkormányzat gondos gazda módjára tervezi a költségvetést, ennek köszönhető-
en a pályázati önrészeket biztosítva jó eséllyel indulhatunk a jövőbeni pályázatokon. 
Pogácsás Tibor ezekhez a pályázatokhoz, fejlesztésekhez igyekszik minden segítsé-
get megadni, s mint a választókerület országgyűlési képviselője, szívén viseli Pilis 
város lakosainak sorsát.

2018-ban folytatjuk a lakossági igények figyelembevételével a szükséges fejleszté-
sek felmérését.

Ebben az évben az egyik óvoda bővítése, felújítása és a kerékpárút építése, a felszíni 
csapadékvíz elvezetése a legfőbb célunk. Mint lakossági igény felmerült egy új ját-
szótér építése és a kistérségi fogászati ügyelet létrehozása is.

Pogácsás Tibor közbenjárásának köszönhetően 2017-ben több belügyminisztériumi 
támogatásban részesült a település, valamint a képviselő úr figyelemmel kísérte és 
hozzájárult a településen zajló projektek eredményes megvalósításához. 2017-ben a 
település és egyben a mikro-térség legnagyobb beruházása a Csernai Pál Közösségi 
Központ volt, ennek építéséhez kaptuk a legnagyobb támogatást.

Szem előtt tartva Pilis város lakosságának legfőbb igényeit, bízunk benne, hogy a 
jövőben a sikeres pályázatainknak köszönhetően még több közös cél kerül meg- 
valósításra. 

HAJNAL CSILLA ✍
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A városi könyvtár az újesztendő első hó- 
napjaiban is programok széles választé-

kával várta olvasóit, látogatóit.
Januárban kolléganőnk, Puskásné Illanicz 

Dóra – HorgoLanDóri – horgolt használati és 
dísztárgyaiból, kézimunkáiból összeállított 
kiállítás volt megtekinthető a könyvtár Ablak 
Galériájában.

A kiállítássorozat folytatódik egész éven 
át, februárban „Folton Folt Világ” címmel 
Nagyné Gálfi Magdolna patchwork techni-
kával készült alkotásai tekinthetőek meg a 
rendhagyó kiállítótérben. Márciusban tün-
dEszter -Varga Eszter – pilisi divattervező 
egyedi ruháival és kiegészítőivel találkozhat-
nak a könyvtárba látogatók, áprilisban pedig 
Horváth Adrienn pilisi származású tűzzo-
máncművész alkotásaiból nyílik kiállítás az 
Ablak Galériában.

Január 6-án és február 3-án, szombat 
délelőtt Tár-Sas Kört tartottunk Fehér Viktor 

játékmester vezetésével. Leközelebb már-
cius 3-án és április 7-én délelőtt várjuk a 
kicsiket és a nagyokat a Tár-Kas Kör soron 
következő alkalmára.

Január 16-ától egy hónapra könyvtárunk-
ba költözött a „Gubányi 150” elnevezésű 
kiállítás, melynek anyagát a helyi általános 
iskola tanulói Szamosfalvi Attila projektve-
zető irányításával gyűjtötték össze Gubányi 
Károly születésének 150. évfordulója alkal-
mából. A kutatómunkában segítségükre volt 
az érdi Magyar Földrajzi Múzeum, valamint 
Szabó Zoltán helytörténész.

Február 6-9-ig farsangi témahetet tartot-
tunk. A programsorozat folyamán több mint 
120 kisiskolás fordult meg könyvtárunkban, 
és készítettek kolléganőnkkel, Szűcs Klárával 
együtt szebbnél szebb farsangi álarcot. 
A kézműves foglalkozásokon a könyvtár dol-
gozói is, a Gubányi Károly Általános Iskola 
jelmeztárának köszönhetően, az alkalomhoz 
illően jelmezben várták a gyerekeket. Így 
találkozhattak tündérrel, hercegnővel és per-
sze boszorkánnyal is. 

Képek tükrében" – Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
író, műfordító és Baranyi Péter fotográfus közös albumának könyv-

bemutató előadására 2017. december 16-án került sor a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében. A kötetlen hangulatú, sok humorral fűszerezett ren-
dezvényen a szerzők mellett közreműködött Jakab Zoltánné Petróczy Ilona 
pilisi költő, Merényi Judit előadóművész és Kaiser László író-dramaturg. 
Az estet Baranyi Ferenc és Baranyi Péter közös könyvdedikációjával zártuk.

Köszönjük az est fellépőinek, hogy elfogadták meghívásunkat, vala-
mint minden kedves vendégeinknek, hogy megtisztelték rendezvényün-
ket jelenlétükkel!

(KJVKKH) ✍

"

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház idén 
első alkalommal csatlakozott a Kultúrházak Éjjel–Nappal 

elnevezésű országos közművelődési rendezvénysorozathoz. Az 
eseménysorozat fő szervezője, a Magyar Népművelők Egyesülete 
idén 12. alkalommal indította útjára a február 2. és 4. között zaj-
lott programsorozatot.

A programsorozat arca ezúttal Novák Péter színész, énekes, szö-
vegíró és rendező volt, idei szlogenjével pedig – miszerint „Helyben 
van a sokszínűség” – a szervezők arra kívánták ráirányítani a 
figyelmet, hogy milyen fontos a helyben lévő kulturális értékek fel-
fedezése, bemutatása, a helyi közösségek építése, és ebben milyen 
meghatározó feladat hárul a művelődési intézményekre.

Ezen szellemiség jegyben a február 3-án este a közösségi ház-
ban az erősen pilisi kötődésű Bubbles együttes adott nagy sikerű 
koncertet a szép számban megjelent közönségnek.

Az idén 22 éves együttes jelenlegi formáját – Szemereczki Imre 
dob, ütőhangszerek; Végh Szabolcs gitár, szájharmonika, ének; 
Balázs Bálint basszusgitár, ének és Ambrózi András gitár, ének – 
1996-ban nyerte el. Gál Tamás zongorista 2000-ben csatlakozott 
a csapathoz.

Műsorukban hallhattunk és táncolhattunk Beatles- és 
blues-örökzöldekre, valamint saját szerzeményeik is felcsendül-
tek a koncert folyamán.

A szünetben a Manna Büfé várta finom falatokkal és italokkal 
a vendégeket.

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat! Reméljük, hogy 
a közeljövőben is sokszor találkozhatunk még az együttessel a 
pilisi színpadokon!

KJVKKH ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Vár a könyvtár

Két Baranyi

A sokszínűség helyben van
Kultúrházak éjjel-nappal 

Március 9-én pénteken, 19 órai kezdettel 
a Könyvtári Esték programsorozat keretében 
Bori József, a Tápióbicske Barátainak Köre 
Egyesület képviselőjének előadását hallgat-
hatjuk meg a győztes tápióbicskei csata tör-
ténetéről.

A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház rajz-és digitálisrajz-pályá-
zatot hirdet az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kitörésének 170. évfordulója 
alkalmából. A pályaműveket 2018. március 
5-ig várjuk személyesen a városi könyvtárba, 
illetve a konyvtar.pilis@gmail.com e-mail-
címre. A pályázatra beküldött képek sza-
badon választott technikával és méretben 
készülhetnek. A beérkezett alkotások kiál-
lítás keretében megtekinthetőek lesznek a 
városi könyvtárban.

Programjainkról és pályázatunkról 
további információt kaphatnak a 498-851 

telefonszámon, Facebook-oldalunkon 
és www.kjvk.koznet.hu webcímen.

KJVKKH ✍
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Ismét egy köztiszteletben álló peda-
gógustól, közéleti embertől búcsú-

zott városunk. Olyan embertől, aki-
nek személyisége és munkássága az 
elmúlt öt évtizedben szerves része 
volt városunk életének. 

Szeretett családja, számtalan ta- 
nítványa, pedagógus kollégája, jó is- 
merőse, tisztelője, a Pilisi Evangélikus 
Gyülekezet tagjai körében helyezték 
örök nyugalomba február 2-án.

Emléke előtt egykori kollégái 
nevében elhangzott búcsúbeszéddel 
tisztelgünk. 

"Nemcsak olvasni – oly szűkös e szó,
nem írni csak – az írás elmosódik –, 
tanítani a lét maradandó örömeit,
a dolog dáridóit,
a töltekező szellem bő vigalmát,
a lélek beleélő örömét,
megőrizni a gyermeki szabadság 
önfeledtségét,
az idő sötét borúiban bátran bontakozó 
kedv csörgő fegyvereit,
ki nem fogyó kíváncsisággal merülni 
a fölvert vizek alá –
ilyen útravaló volt tarsolyomban, 
míg elébük álltam.
Látom ma is szemükben azt a fényt.
S nem tudom, bennük – elúsztak 
az árban – 
felvillanok-e olykor fáklyaként!" 

(Kónya Lajos: Fáklyaként)

Minden ember nyomot hagy ma- 
ga után, ha elmegy. 

Karcsi bácsitól nemcsak a köz-
vetlen család örökölt, és nemcsak 
ők viszik az életét tovább, hanem 
nagyon sokan mások is, hisz peda-
gógus volt – csupa nagybetűvel.

Most, amikor itt állunk, bennünk 
él egy kedves arc, emlékeinkből 
kirajzolódik egy humánus úriember 
személyisége.

1961-től 1964-ig Budapesten ta- 
nult az akkori Tanítóképző Intézet-
ben, majd 1970-1972 között végezte 
el a Szegedi Tanárképző Főiskola 
történelem szakát. 19 évig igazgató-
helyettes, majd 8 éven át – nyugdí-
jazásáig – igazgató volt. Kiemelkedő 
szakmai munkájáért Kiváló peda- 
gógus-díjat kapott. 

Szakmailag jól felkészült, képzett 
pedagógus volt. A történelmi isme-
retek átadásán túl az országjárást, 
hazánk történelmi nevezetessége-
inek, emlékhelyeinek felkeresését, 
Erdély megismerését, s mindezek-
kel együtt a hazaszeretetre nevelést 
tűzte ki céljául.

Kollégáival remek munkakapcso-
latot épített ki, vezetői tevékenysé-
gében megbízható munkatársként 

ismerték el. Aktívan vállalt részt a 
közösség kulturális, művészeti és 
sport életében. Akik ismerték, pél-
daértékűnek tartják életútját.

A példa észrevétlenül is hat.
„A szavak indítnak, a példák von-

nak", mondja egy régi közmondás és 
e mondás igazságát a mindennapi 
tapasztalás kétségtelenül bizonyít-
ja. A pedagógusnak fő feladata a jó 
példa adása, hisz kiváló példával a 
gyermek észrevétlenül sok jót tanul. 
Kispál Károly tanári munkásságára 
ez a példamutatás oly jellemző volt.

Egy köztiszteletben álló tanárra, 
osztályfőnökre, volt iskolaigazgató-
ra emlékezünk most, aki őszinte 
érdeklődéssel követte tanítványai 
sorsát felnőtt korukban is. Diákok és 
szülők körében is egyaránt elismert 
pedagógus volt. Munkáját a hivatás-
tudat jellemezte.

Bízunk benne, hogy Ő is érezte azt 
a végtelen szeretetet és tiszteletet, 
ami mindvégig felé áradt.

Mi lehetett a titka, amellyel mind-
ezt kiváltotta a tanítványai körében? 
Talán az, hogy sohasem tanított fel-
emelt hangerővel? Talán az, hogy 
a rosszallását is a tőle megszokott 
finom eleganciával adta a gyere-
kek tudtára? Valószínűleg a sze-
mélyisége volt legfőbb ereje, esz-
köze. Generációkat tanított, nevelt 
hittel, reménnyel és szeretettel. 
Maradandó nyomot hagyott tanítvá-
nyai, kollégái emlékezetében, mara-
dandó nyomot hagyott Pilis városá-
nak életében. 

A mély fájdalom mellett munkás-
sága, tanári pályafutása iránt érzett 
tiszteletünkkel és szeretetünkkel 
szívünkben állunk meg a ravatal 
körül mi, volt kollégái.

Karcsi bácsi! Nyugodj békében!

A GUBÁNYI KÁROLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA DOLGOZÓI ✍

Magyar Kultúra 
Napja

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi 

műsorral várta az érdeklődőket január 20-án, szom-
bat délután. A jelenlévők Nemcsák Károly Jászai-
díjas Érdemes művésznek, a budapesti József Attila 
Színház igazgatójának és Szabó Gyula Győzőnek, a 
budapesti Madách Színház színművészének előadá-
sát tekinthették meg. A pódiumműsorban a lélek-
nemesítő magyar líra gyöngyszemeiből válogattak 
a fellépő művészek, valamint megzenésített verse-
ket, dalokat, népdalokat hallhattunk felcsendülni. 
A színvonalas, jó hangulatú műsor után finom süte-
ményekkel kedveskedtünk a jelenlévőknek.

Köszönjük a művészeknek az értékes előadást, 
minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket, továbbá a Barátság 
Nyugdíjas Klubnak, Simó Marika néninek és Turcsekné 
Zsuzsika néninek a finom süteményeket!

KJVKKH ✍ 

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÁS 
FORGALMIREND-

VÁLTOZÁSRÓL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Pilis Város Önkormányzata Képviselő- 

testületének 250/2017. (X. 26.) önkormányzati 
határozata alapján a Gubányi Károly Általános 
Iskola Szabadság téri telephelye melletti, 4-es 
főúttal párhuzamos útszakasza a járműforga-
lom elől 2018. február 9-től lezárásra kerül.
Kérem, a megváltozott forgalmi rendet figye-
lembe véve, az iskola környékén lévő utcákban 
továbbra is óvatosan közlekedjenek!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

Kispál Károlytól búcsúzunk
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z utóbbi hetek hisztériakeltő újságcímei és 
az interneten terjedő rágalomhadjárat 

ellenére továbbra sem kell senkinek fizetnie 
Pilisen az orvosi alapellátásért. Amennyiben 
valakinek a háziorvosa laborvizsgálatokat ír 
elő, két lehetőség közül választhat: 
1. Vonattal, busszal vagy kocsival beutazik 

Ceglédre a szakorvosi rendelőintézetbe, 
és ingyenesen megcsináltatja a labor-
vizsgálatokat. 

2. Elmegy a pilisi orvosi rendelőbe, és igény-
be veszi a NEM alapellátásnak minősülő 
labormintavételt, melyeknek a díját kifi-
zeti: 300 forintot. Ez a bizonyos laborvizs-
gálat (vizelet és vér levétele) a rendelő-
nek kb. 1600 forintjába kerül, amiből 300 
forintot térít a beteg. 
Tehát a pénzt nem az alap-, hanem a 

szakellátásért kell fizetni. És nem az orvos-
nak jár, hanem a rendelőnek, a költségek 
térítése céljából. 

Az önkormányzat vérvételi labort, fiziko-
terápiát, fül-orr-gégészetet és ortopédiát is 
működtet saját költségén, hogy a piliseknek 
ne kelljen Ceglédre utazniuk.

Az említett négy szolgáltatásból kettőt 
térítésmentesen vehetnek igénybe az itt élők. 
A másik kettőért (a laborért és a fizikoterápi-
áért) kérnek alkalmanként 300 forintot. 

A két ellátás egyébként évente 11 millió 
forintjába kerül az önkormányzatnak, amiből 
a 300 forintos hozzájárulási díjjal a lakosság 
2 milliót áll. 

Felmentést kaphatnak azok, akiknek 
hetente van szükségük a laborvizsgálatra, 
vagy mozgásukban korlátozottak. A hozzá-
járulás korábban több mint ezer forint volt, 
ezt csökkentették fokozatosan 300 forintra. 
A nem pilisi lakosoktól 1500 forintot kérnek 
a vérvételért.

Az egyik internetes újság az Emberi 
Erőforrások Minisztériumát is megkérdez-
te az ügyben, ahonnan természetesen az 
a válasz érkezett, hogy a vizitdíj szedése 

z M4 autóút Üllő–Albertirsa közötti szakasza érinti Pilis 
város közigazgatási területét. 

A szakasz a megkötött kivitelezési szerződés szerint 2019. 
szeptember 30-ra készül el. Amennyiben az időjárási körül-
mények is lehetővé teszik, a szakaszon töltésépítés, ideiglenes 
vízelvezető árkok kialakítása folyik, ezen kívül állagmegóvási 
munkálatok vannak folyamatban.

A 4. számú főútnál a Kávai út korrekciójának meghosszab-
bításaként épülő 4606 jelű út (Pilis elkerülő) körforgalmának 
építéséhez szükséges terelőút építése szintén folyamatban 
van, ezért kerültek kihelyezésre forgalomkorlátozó táblák a 
4. számú főúton.

A 4606 jelű út várhatóan 2019. III. negyedévére készül el. 
A kivitelező organizációs terve szerint a Kávai út az M4 gyors-
forgalmi út keresztezésénél üzemelni fog a kivitelezés ideje 
alatt a Pilist nyugatról elkerülő 4606 jelű út megépüléséig. 

Ennek elkészülte után a Kávai út M4 autóúttal érintett szaka-
sza lezárásra kerül, és a forgalom a 4606 jelű útra (Pilis elke-
rülő) kerül átterelésre, így a forgalom az M4-4606 csomópont 
hídján keresztül fog az M4 autóút felett áthaladni.

Az M4 autóút mellett a 4606 jelű utat és a Kávai utat 
összekötő útszakasz épül (1. számú szervizút), amely jelenleg 
beszállító útként működik.

elfogadhatatlan. „Alapellátás keretében vég-
zett gyógyító tevékenységért térítési díj nem 
kérhető. A költségeket a közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltató részére az egész-
ségbiztosítási pénztár téríti meg” – áll a 
közleményben. Hála Istennek! – sóhajtha-
tunk fel. Még szerencse, hogy Pilisen nem 
alapellátásról van szó. Hozzátéve, hogy a 
pilisi intézmény nem is az EMMI fenntartása 
alatt áll. 

Ezek után újra le kell írni: a laborvizsgálat és 
a fizikoterápia Pilisen NEM alapellátás. 

Egy önkormányzati rendelet alapján hét 
éve kell egészségügyi hozzájárulást fizetni 
a pilisi szakrendelőben. Az önkormányzat 
2010. december 1-jén fogadta el azt a helyi 
rendeletet, ami bevezeti az „egészségügyi 
költség-hozzájárulást”. 

A konstrukció nem is hasonlít a 2007-ben 
országosan bevezetett, majd 2008-ban nép-
szavazáson megszüntetett vizitdíjra. A 300 
forintos összeget nem az orvos számára kell 
fizetni. 

A helyi rendelet szerint ezt az összeget 
csak készpénzben lehet megfizetni, amiről az 
asszisztens nyugtát, kérésre pedig számlát 
ad. A pénzt összegyűjtik és befizetik a pol-
gármesteri hivatal házi pénztárába. A besze-
dett díj ugyanis az önkormányzaté, amit az 
Egészségház fenntartására fordít. 

A közösségi médiában felháborodottan 
terjesztik, hogy a kismamáktól és gyerekek-
től is kérnek vizitdíjat. Mint írják, ez a legsze-
gényebb réteget érinti érzékenyen, ráadásul 
a pilisi „gettóban” sokkal rosszabb egészségi 
állapotban vannak az emberek, mint az átla-
gos pilisi polgárok. Az önkormányzat szerint 
kérelem esetén arra is van lehetőség, hogy 
valaki mentességet kérjen, de ez nem jár 
automatikusan. 

A kommentelők között már olyan vélemé-
nyek is megjelentek, hogy ha sokáig keltik 

bizonyos körök a „feszültséget”, az önkor-
mányzat el fogja törölni ezt a helyi lehetősé-
get, és megszünteti a plusz szolgáltatásokat 
az Egészségházban. 

Erről kérdeztük Hajnal Csilla polgármestert: 
– Az önkormányzatnak nem áll szándékában 

megszüntetni a szakrendeléseket. Nagyon 
örülünk, hogy sikerült elérni, hogy helyben 
lehessen ezeket a vizsgálatokat elvégez-
ni. Ugyanakkor nagyon visszás helyzetet 
okozott az a néhány negatív vélemény, ami 
miatt most a szolgáltatás veszélybe került. 
Nem volt könnyű megteremteni a felté-
teleket és beszerezni az engedélyeket az 
Egészségház szolgáltatásainak bővítésé-
hez. Ezeket az eredményeket nem akarjuk 
elveszíteni! – hangsúlyozta a polgármester. 

– Úgy érzem, talán politikai felhangja is lehet 
a mostani elégedetlenségnek. Sajnos a 
Külterületen lakók valóban rosszabb 
körülmények között élnek, mint a város-
központban lakók, de egyelőre ez még kül-
terület, tehát ott közműveket fejleszteni, 
utakat építeni, életkörülményeket javítani 
egyelőre nem áll módunkban, melynek oka 
az anyagi fedezet hiánya. 

– Aki egyébként rászorultsága miatt men-
tességet kér, annak természetesen meg-
adható a 300 forintos díj elengedése. 

– Arra most nem akarok kitérni, hogy ki mire 
költi a pénzét, és mik a prioritások a családi 
kassza költségvetésében. Egy doboz sör 
vagy energiaital hasonló árban kapható, de 
a cigaretta még drágább. Ha valaki beteg, 
nyilván el tudja dönteni, hogy mikor melyik 
dolog a fontosabb – szögezte le Hajnal 
Csilla polgármester. 

A lakosok nagy többsége örül a lehető-
ségnek, és szívesen veszi igénybe a pilisi 
Egészségházban elérhető szolgáltatásokat, 
beleértve a labort is, hiszen ezzel időt taka-
ríthat meg az alapellátást nyújtó városba 
utazás helyett.

 SE ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

MÉG EGYSZER A „VIZITDÍJRÓL”

Tájékoztató az M4 gyorsforgalmi út építési munkálatairól

A

A
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Magyarországon hiányszakma a gyermekgyógyászat. A praktizá-
ló szakemberek átlagéletkora 60 év körül jár. Emellett, mond-

hatni, országos probléma a helyettesítés. Így a gyermekek csupán 
30 százaléka jut gyermekgyógyászatban jártas orvoshoz, a kistele-
püléseken többnyire felnőttorvosok pótolják a hiányt, vagy egy-egy 
gyerekorvos helyettesítőként több körzetet is megpróbál ellátni. 

Mint ismeretes, Pilisen két gyermekorvos 
is van, és sajnos előfordul, hogy mindkettőt 
helyettesítik betegség vagy kötelező szak-
mai képzésen való részvétel miatt.

Sajnos a szülők gyakran türelmetlenek, 
nincs idejük kivárni a hosszú várakozási 
időt, internetes bejegyzésekben méltatla-
nul nyilatkoznak az ellátásról. A helyette-
sítő orvossal nagyon csúnyán viselkednek, 
pedig a lehetőségekhez képest maximálisan 
igyekszik ellátni a gyerekeket. Elszomorító 
helyzet, hogy sokan úgy érzik, elégedetlen-
ségüket a Facebookon kell kinyilvánítaniuk.

Ezúton is szeretném türelemre inteni a 
szülőket, hiszen a helyettesítő orvos plusz-
munkában látja el ezt a feladatot, erején 
felül tart rendelést, tanácsadást és készen-
léti ügyeletet.

Közben pedig sokszor talán nem is indo-
kolt a gyerekkel a rendelőbe „vándorolni”, 
hiszen tápszert felíratni, leleteket behozni 
másképpen is lehet. Nagyon sok esetben 
indokolatlan az igénybevétel.

A házi gyermekorvosokra manapság egyre több szerep és feladat 
hárul. A gyermekorvosi alapellátás célja a kórházon kívüli gyógyítás, 
annak megállapítása, hogy mikor szükséges a szakrendelőbe vagy a 
kórházba utalni a gyermeket. 

Másodsorban az egyénre szabott prevenció, vagyis a betegségek fel-
ismerése és megelőzése, a normális és kóros fejlődés megállapítása, a 
felnőttkori betegségek megelőzése. Ezen felül védőoltások beadása, a 
gyermekek fejlődésének nyomon követése, sőt a családban valamennyi 
gyermek kórtörténetének ismerete, nyomon követése. 

A folyamatos ellátás mellett a krónikus betegségek gondozása, és 
ide tartoznak bizonyos speciális feladatok is, mint a lelki betegségek, 
magatartási zavarok, tanulási zavarok, nevelési problémák felisme-
rése, és lehetőség szerinti kezelése. 

A gyermek háziorvos 18 éves korig kezelheti a gyermeket, de 14 
éves kor felett a szülők választása szerint a felnőtt háziorvosi szol-
gálatot is igénybe vehetik a gyermek ellátáshoz. Jelenleg szabad 
orvosválasztás van, azaz a páciens szabadon választhat kezelőor-
vost, de az orvos nem köteles a nem az ő körzetébe tartozó betegek 
kezelését elvállalni.

A gyermekorvosok munkája két nagy részből áll: egyrészt a beteg 
gyermekek gyógyítása, másrészt – és ez alkotja a nagyobb részt – 
az egészséges gyermekek fejlődésének, növekedésének nyomon 
követése. Ezen belül nagyon fontos tevékenység a betegségek 
megelőzésére fordított figyelem, tanácsadás. A gyermekorvosok 
szoros kapcsolatban állnak a családokkal. Számtalanszor fordulnak 
a családok egyéb problémákkal hozzájuk, amelyben szintén igyekez-
nek az orvosok minden segítséget megadni. Ezen tevékenységüket a 
területi védőnőkkel együttműködve, kapcsolatot tartva végzik.

Pilisen két házi-gyermekorvosi körzet van, melyet 
két gyermekorvosi praxis lát el. Sajnos egyik orvo-
sunk hosszú ideje beteg, emiatt a körzetbe tartozó 
gyermekeket az ide vonatkozó jogszabályok szerint 
helyettesítéssel látják el.

2018. március 6-án, kedden 9-12 óra és 16-19 óra között, 
valamint március 10-én, szombaton 9-12 óra között kam- 
pányoltás lesz a Pilis, Kossuth L út 41. szám alatti állat- 
orvosi rendelőben.

Az oltáskor fizetendő összeg 4000 Ft/eb, mely magába 
foglalja az előírásoknak megfelelő hologramos matricát, az 
oltás díját, valamint megvásárolható a kötelező féreghajtó 
tabletta is (200 Ft /10 kg).

Amennyiben a fenti időpont nem alkalmas, más napokon 
a rendelési időben kérheti a gazda az állat immunizálását. 
Az oltási könyvet kérjük, vigyék magukkal!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Gyermekorvosi ellátás – helyettesítéssel

EBOLTÁS

A kötelező ellátás az egészségbiztosítás keretében végzett – és 
ingyenes, az alapellátási feladatokon kívül szolgáltathatnak térítés-
köteles, szabadon kérhető ellátásokat is.

Az ingyenes feladatok közé tartozik újszülött kortól a gyermekek 
fejlődésének megfelelő időközönkénti követése, az ehhez szükséges 
vizsgálatok elvégzése. Ebbe a körbe tartozik a kötelező oltások 
beadása, betegség esetén azok gyógyítása, a kezelés követése, 
szükséges szakorvosi vizsgálatok elvégeztetése, esetleges kórházi 
kezelések kezdeményezése.

A térítésköteles (fizetős) ellátások körébe tartozik bizonyos nem 
kötelező oltások beadása, az önkéntesen kért szakvélemények 
elvégzése, az igazolások kiadása, a nem kötelező alkalmassági vizs-
gálatok (pl. jogosítvány) végzése, és egyéb kényelmi szolgáltatások. 

Ide tartozik a biztosítással nem rendelkezők 
ellátása is.

Az orvosi munka naponta meghatáro-
zott rendelési időben, a rendelőkben zajlik, 
illetve bizonyos esetekben szükség esetén 
háznál is történhet. A lakáson csak korlá-
tozottan lehet a szükséges vizsgálatokat 
elvégezni, ez csak nagyon indokolt esetben 
lehetséges. A receptírást szintén csak a 
rendelőben lehet megtenni. 

A gyermekorvosok a rendeléseket 
részben előjegyzés alapján végzik. Külön 
időpontban várják az egészséges tanács-
adásra, oltásra érkezőket, és külön időben, 
helyen a betegeket. Ezért is fontos az elő-
zetes bejelentkezés, ami által csökken a 
várakozási idő is.

A rendelésekre telefonon vagy személye-
sen lehet bejelentkezni, általában előző napi 
rendelési időkben, a megadott elérhetősé-
geken. Kérjük, hogy a rendelési időben csak 
a legfontosabb és legsürgősebb okok miatt 
hívják az orvost telefonon. Amennyiben fel-

tétlenül személyesen vele szeretnének beszélni, lehetőleg azt a 
rendelés végén tegyék meg. 

Ismételten arra kérem a szülőket, legyenek türelemmel a gyer-
mekorvosi rendeléssel kapcsolatban. Nagyon bízom benne, hogy 
mielőbb sikerül mindkét gyermekorvosi körzetben a megszokott, 
stabil rendelési időket tartani. 

A helyettesítési rendekről a város honlapján, Facebook-oldalunkon 
és az orvosi rendelőben tájékoztatjuk a szülőket, gyerekeket.

Tisztelt Szülők, 
Kedves Gyermekek!

Dr. Nagy Ildikó gyermek háziorvos 
rendelése 2018. február 19-től az 
alábbiak szerint módosul:

Hétfő 8:00 – 11:00
Kedd 13:00 – 16:00
Szerda 8:30 – 11:30
Csütörtök: 
 Tanácsadás 10:00 – 13:00     
 Betegrendelés 13:00 – 16:00
Péntek 11:00 – 14:00

Rendelkezésre álló idő  
naponta 8:00–16:00 óra között,  
sürgős esetben elérhető  
a 06 20/462-63-12 telefonszámon.

Tisztelt Szülők, 
Kedves Gyermekek!
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Karácsony a szeretet ünnepe… legalábbis 
azt szokták mondani. Talán mert jól 

hangzik a reklámokban, hívogató a kiraka-
tokban, mert olyan jó a hidegben a szeretet-
re gondolni. Túlmisztifikálták a karácsony 
ünnepét: a boldog családdal, a meleg kakaó-
val, a hóeséssel igazi romantikus ünneppé 
tették. Igaz, hogy már évek óta nem esik 
decemberben a hó, talán majd áprilisban, 
talán majd Húsvétkor, hiszen akkor történik 
az igazi csoda.

A Húsvétot hosszú hétvégének, esetleg 
tavaszvárásnak kicsinyítettük az elmúlt 
években. A világ romantikus maszlaga nél-
kül nem is értjük igazán. Pedig ami kará-
csonykor történt, most kapja meg igazi 
jelentőségét és értelmét.

Húsvét a feltámadás, az Isten szereteté-
nek igazi ünnepe, a velünk és értünk szen-
vedő szeretet ünnepe.

Ennek az ünnepnek az érkezését vár-
juk. Még ha nem is olyan izgatottan, mint 
karácsonykor, még ha nem is készülünk fel 
igazán, de Jézus ma is érkezik.

Karácsonykor érkezett mint betlehemi 
Gyermek, a születés csodájával. A mi vilá-
gunkban érkezett az Isten, hogy lássuk az ő 
dicsőségét, hogy átéljük a vele való találko-
zás örömét.

Érkezett mint az Isten Báránya, aki elvette 
a világ bűnét, érkezett, hogy betöltse kül-
detését.

Érkezett mint Messiás, mint az Isten fel-
kentje és segítője. 

Érkezett mint Megváltó, hogy megszabadít-
son bennünket a bűn és a halál hatalma alól.

Érkezett mint Megfeszített, aki magára 
vállalta az emberiség és a mi bűneinket is. 

Érkezett mint Feltámadott, aki harmad-
napon bevégezte munkáját és elhozta az 
emberiség legnagyobb reménységét. Úgy 

Segítsen a civil szervezeteknek adható 1%-kal!
A Pilisi Evangélikusok „ERŐS VÁR” Alapítványa

Adószám: 18672693-1-13
Alapítványunk egyszerre támogatja a Pilisi Evangélikus Egyházközséget és a Pilisi Evangélikus 
Szeretetszolgálatot. Gyülekezetünk gyermek és ifjúsági szolgálatát is segíti az alapítvány. 
Szeretetszolgálatunk szociálisan rászoruló idős emberekhez, családokhoz jut el.

Segítsen az egyházi 1%-ával is!
Magyarországi Evangélikus Egyház

Technika szám: 0035
Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között, küldetésünk, elhí-
vásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgálatot a világban. Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá 
tudjuk tenni azt, amiért mi, evangélikusok mások, többek és jobbak vagyunk ebben a munkában. 
A gyülekezeteinkben és közösségeinkben értékközvetítő munkát végzünk; az óvodákban, isko-
lákban működő, szeretet vezérelte nevelés és színvonalas oktatás; a fogyatékkal élők és idősek 
gondozása; a rászoruló családok, a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítése.

Köszönettel: PILISI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

A böjt drasztikus beavatkozás a mindennapok megszokásaiba, 
akár az étkezés változtatásában, akár az irgalmasság gya-

korlásában. Másképp fogalmazva a böjt fordulópont és változás: 
elsősorban bennünk. Egy híres gondolkodó így fogalmaz: aki a 
böjthöz nyúl, az valószínűleg nemcsak foltozgatni akarja az éle-
tét. A böjtben cselekvéssé és átéléssé válik a hit. Ez tehát nem 
a rezignáltság állapota, hanem megújuló kapcsolat Istennel és 
önmagammal, tehát önfegyelem. Hogyan gyakoroljuk tehát az 
önfegyelmet? Milyen szertartásoknak vessük alá magunkat? 

érkezett mint Úr. Érkezett tegnap, és érkez-
ni fog holnap. És ma is érkezik. Ma is élő és 
személyes Úr. Nem egy elfeledett kor elfe-
ledett embere. Hanem az én Uram, a tiéd, az 
övé, a miénk. Miatyánk…

Jézus ma is áld, megáld életeket és sor-
sokat, az ő nevében véghezvitt dolgokat. 

Jézus ma is áldott. Át lehet élni, meg 
lehet tapasztalni, ki lehet mondani: áldott, 
aki az Úr nevében jön. Ő az, aki az örök életet 
elhozta, és aki által van maga az örök élet. 

Ő a virágvasárnap szamárháton érkező 
Király, akit a tömeg áldott és magasztalt. 
Máté evangéliumában így olvashatjuk:

„Az előtte és utána menő sokaság pedig 
ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid Fiának! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a 
magasságban.”

„Csak másban moshatod meg arcodat...” (József Attila). Kicsoda 
a másik ember? Aki a mindennapok találkozásait megszenteli. 
Az Emberfia, aki maga is böjtölt. Az apostolok böjtöltek és imád-
koztak. Gyökössy Endre jegyzi meg, hogy van egy böjt-ökumené, 
ami azt jelenti, hogy a világvallások mind komolyan veszik a böj-
töt, legyen szó hinduról, zsidóról, mohamedánról. Ha a lélektan 
nyelvén fogalmazunk, akkor egyértelmű, hogy a böjt egy lelki 
mozdulat, mely új irány felé mutat: elmozdít önmagamtól, hogy 
erőteljesen megélhessem az odafordulást az Élő Isten és általa 
embertársaim felé. Amikor tehát böjtölök, akkor testi energia-
vesztésem átalakul pszichikus energiává, így spirituális kapcsolat 
létesítésére is képessé válok. Thomas Merton, az egyik római 
katolikus lelkiíró, szerzetes így fogalmazta: teli hassal nem lehet 
repülni. Tehát miért kellene böjtölni? Hogy repülhessünk, hogy 
szárnyai legyünk egymásnak, hogy szavaink is szárnyra kapjanak, 
lábunk pedig elvigyen egymás felé.

VIRÁGH JÓZSEF ✍  római katolikus plébános

Hozsánna, azaz „szabadíts meg, kérünk”. 
Szabadíts meg a kötöttségeinktől, szabadíts 
meg a félelmeinktől, szabadíts fel a veled 
való igazi közösségre, szabadíts fel az igazi 
szeretet ünneplésére, és átélésére.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja barátaiért.” 
(Jn 15,13)

Ez a mi valódi ünnepünk. Ennek a krisztusi 
szeretetnek az átélésre hívja szeretettel a 
Pilisi Evangélikus Gyülekezet böjti és hús-
véti programjaira a város minden lakóját. 
Részletes programok a Pilisi Evangélikus 
Gyülekezet Facebook-oldalán olvashatóak.

Erős vár a mi Istenünk!

KÁRNYÁCZKI ESZTER és SZÖLLŐSI ISTVÁN 
SÁNDOR ✍ evangélikus lelkészek

KÖZÖS ÜGYEINK

Isten szeretetének igazi ünnepe

Böjti gondolatok
Böjti időszakban vagyunk. Az óegyházi hagyomány 
a húsvét előtti hat hetet nevezi így. Ha a böjt kér-
dése felmerül, akkor nem a fogyókúrára gondolok, 
sem a gyomorbajosok diétájára, hanem önmagunk 
fegyelmezésére.
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a gyermekek mindennapjába biztonságot 
nyújt, illetve erősíti az anya-gyermek kap-
csolatot. 

A tavalyi év második felében több témá-
val foglalkoztunk Orbán-Horváth Éva veze-
tésével, mint például a mese hatása a 
gyermekekre, vagy a saját idő szervezése. 
Vendégünk volt Szebelédi-Kurucz Anita 
gyógypedagógus, aki a mozgásfejlődés 
szakaszaival, majd Boér Zsuzsa blogger 
logopédus (www.logopedia.reblog.hu), aki 
a beszédfejlődés témájával ismertette meg 
csapatunkat. Végül Szentes Kinga védő-
nő az egészséges táplálkozás kialakítá-
sa kapcsán érkezett hozzánk. A decem-
beri utolsó alkalom ünnepi hangulatban 
telt. Karácsonyi emléket készítettünk a 
gyermekekkel és anyukákkal, adományt 
gyűjtöttünk rászoruló pilisi családoknak, 
baba-mama fotózást szerveztünk Tenk 

Ágnes támogatásával, és beszélgettünk az 
ünnepi hangulat megteremtésének egyéni 
példáiról. Minden család a saját hagyomá-
nyaival építi fel a gyermekben az ünnepi 
érzést. Az egyszerű, kis anyagi ráfordítást 
igénylő ötletek tökéletesen megfelelőek, 
mint például a közös kakaózás, közös dísz 
készítése újrahasznosítással. Köszönjük a 
Pilisi Református Egyházközség és a pilisi 
önkormányzat támogatását, hogy mindig 
a gyermekek számára biztonságos környe-
zetben tarthattuk meg foglalkozásainkat.

A 2018-as év is sok izgalmas témát 
ígér számunkra. A január 9-i találkozó a 
leválás témáját járta körül, amely nagy 
kérdés gyermeknek és szülőnek egyaránt. 
Beszélgetünk majd az érzelmi kötődésről, 
a szocializációs folyamatokról, az altatás 
kihívásairól, és ismét előkerül a saját idő 
és feltöltődés kérdése. 

z új év első hete az újévi szokások fele-
levenítésével, egymás köszöntésével, 

évszakok, hónapok, hetek, napok felsoro-
lásával, mélyebb megismerésével telt.

Intézményeink madárbarát óvodák, 
ennek szellemében nagy figyelmet fordí-
tunk a folyamatos madáretetésre, madár-
védelemre. Témahét alkalmával a gyer-
mekek megismerkedhettek a változatos 
madárvilággal. Lehetőség kínálkozott 
madarak barkácsolására, versek, dalok 
megismerésére. Köszönjük a támogató 
üzletek felajánlásait, a madárgolyók és 
magvak biztosítását.

A farsang hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok időszaka. 
Óvodáinkban lázasan készülődtek a gyer-
mekek szüleikkel erre a napra. A jó han-
gulathoz hozzájárult a vidám zene és tánc. 

Február 2-a medvemegfigyelés napja. 
ekkor bújik elő a medve a barlangjából, hogy 
körbenézzen és megállapítsa: meddig tart 

z év utolsó hónapjaiban a lelkes baba- 
mama csapat közös körtánc mozgás-

sort tanult, amely támogatja a résztvevő 
gyermekek ritmusérzékét. A közös ének-
lés képességfejlesztő hatása és a kreati-
vitás kibontakoztatása mellett a szociális 
kapcsolatokat is erősíti. A közös körben 
elsajátított dalok és mondókák beépítése 

A Pilisen 2015 óta működő fejlesztő baba-mama körben az 
elmúlt év második felében a kéthetente megtartott össze-
jövetelek során rendszeressé vált a közös dalos-mondókás 
kör, ahol Farkasné Gönczi Rita vezetésével a babák átmasz-
szírozása mellett hangsúlyt kapott a test középvonalán átlé-
pő keresztezett mozgások gyakorlása.

még a tél? Ez a hét a gyerekek által kedvelt 
mackó hét volt. Számos tevékenységet biz-
tosítottunk a közvetlen tapasztalat szerzés-
re: kézműves tevékenységeket szerveztünk, 
plüss macikkal tornáztunk, medvetáncot 
jártunk, mézes finomságokat készítettünk, 
kóstolgattunk, mackó kiállítást rendeztünk. 
Nyílt napok keretében a szülők is bekapcso-
lódhattak a mindennapokba.

Kulturális programjainkat színesítette 
Tóth Krisztina „Szépen szóló Fütyöri" című 
bábelőadása.

Húshagyó keddi szokás a téltemetés, 
melyet a tréfás felvonulás, szalmabáb 

készítés, bábú égetés jellemez. Reméljük, 
hangos vigasságunkkal sikerül végleg 
elzavarnunk a telet.

Február 19-én a Gubányi Károly Általános 
Iskola vezetője, a leendő első osztályos 
gyerekek szülei számára tájékoztatást 
nyújtott az iskolakezdéssel kapcsolatban.

Február 24-én hagyományunkhoz híven 
szülők-nevelők bálját rendeztünk alapítvá-
nyaink javára.

Ezúton is kérjük, hogy 
adójuk 1%-val továbbra is 

támogassák alapítványainkat!

18685671-1-13 
„Boldog Gyermekkor” 

(Pilisi Játékország Óvoda alapítványa)

18681639-1-13 
„Szivárvány” (Gesztenyéskert 

tagintézmény alapítványa)

18681347-1-13 
„Napsugár” 

(Meserét tagintézmény alapítványa)

PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 
ÓVODAPEDAGÓGUSAI ✍

MOZAIK

Óvodai mindennapok

Évadzáró és évadnyitó

Az ember nem élhet hagyományok, gyökerek nélkül. Óvodásaink 
szempontjából fontos a jeles napok, szokások mélyítése.

Pilisi fejlesztő baba-mama kör

A

A
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Lopás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás egy 58 éves pilisi férfi ellen, aki 2018. 
február 5-én, a délutáni órákban egy pilisi lakóház bejárati ajtaján 
az ablaküveget betörte, majd lopási szándékkal bement a házba. 
A helyszínre érkező rendőrjárőr és mezőőr cselekménye közben 
tetten érte a férfit, akit a Pilisi Rendőrőrsre állítottak elő. A sza-
badlábon védekező férfit a pilisi nyomozók dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás bűntett kísérlete elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás egy 
helyi lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2018. 
január 30-án, a délelőtti órákban Pilisről eltulajdonított egy lezár-
atlanul hagyott kerékpárt. A rendőrök 2018. január 31-én azono-
sították az elkövetőt, aki a lopott kétkerekűvel haladt Pilis egyik 
utcáján. A tolvajt az egyenruhások a Monori Rendőrkapitányságra 
előállították és vele szemben a tulajdon elleni szabálysértés 
elkövetése miatt – őrizetbe vétele mellett – gyorsított bírósági 
eljárást kezdeményeztek.

A kerékpárral közlekedők aránya nőtt a városban, ezért kérem a 
gépjárművezetőket, hogy kellő körültekintéssel közlekedjenek, 
megfelelő oldaltávolság tartásával kerüljék ki őket. Különösen 
a szürkületi, illetve az esti órákban legyenek figyelmesek, mert 
a fokozott rendőri intézkedések ellenére is sok a világítás nélkül 
közlekedő kerékpáros. Ennek megszüntetése érdekében a Pilisi 
Rendőrőrs járőrei nagyobb rendszerességgel fogják ellenőrizni 
Pilis belterületén a kerékpáros-forgalmat. 

Az úgynevezett „unokázós” csalókról is ejtenék pár szót, akiknek 
az egyedülálló időskorúak a célpontjai. Az „unokázós” módszer 
lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt 
áldozatot az alábbi színlelt indokokkal. 
• Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott 

károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen 

vissza kell fizetni.
• A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pén-

zért cserébe engedik szabadon.
• Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hoz-

zátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” 

kiadó személyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban 
megtörtént a baleset vagy műtét, ezzel erősítve az idősben azt, 
hogy mindenképpen segítenie kell. 

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, 
hogy minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem 
sokkal érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, 
ismerős, és már viszi is a zsákmányt.

Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, 
hogy könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért felhívom az 
idősek figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében 
kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden lehetséges 
eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról, értesít-
sék a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy csaló van a telefon 
másik végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.

A Segítünk, a Gubányi Károly Általános Iskola alapítványa az 
elmúlt év karácsonyán ismét ajándékokkal kedveskedett a 

hozzá tartozó telephelyek pedagógusainak és tanulóinak.

Szabadság téri telephely egy Epson projektort , egy Sizzix 
sablonvágó gépet, több ügyességi és készségfejlesztő játé-
kot, ugráló- és pöttyöslabdákat, míg a Kossuth úti telephely 
szintén egy Epson projektort, valamint egy extra minőségű 
csocsóasztalt kapott az ünnep alkalmából.

Az ajándékokat az idén befolyt az 1%-os felajánlások egy 
részéből fedeztük, egyenlő mértékben elosztva a két telep-
hely között.

Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették felaján-
lásukkal alapítványunk hatékony működését, gyermekeink 
iskolában töltött idejének minél jobb minőségű eltöltését, az 
oktatás technikai színvonalának emelését!

Kérjük, idén is segítsék a Segítünk alapítvány 
munkáját adójuk 1%-nak felajánlásával!

Adószámunk: 18676893-1-13

A SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ✍

Tanácsolom, hogy hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a 
bűnelkövetési módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség 
tanácsait:
• Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeik-

ről, ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
• Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen 

jelentkező idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel a 

kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják 
ellenőrizni a hívás valódiságtartalmát.

• Soha ne adjanak át pénzt vagy más értéket idegenek számára!
• Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!

Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészül- 
nek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós infor-
mációkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz 
kapcsolódnak.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk 
képesek úgy, hogy Önök is tegyenek meg minden maguktól 
telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény 
áldozatává, illetve segítsük és legyünk figyelemmel idős állam-
polgárainkra. 

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése ese-
tén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámot, vagy 
munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/498-128-as, azon 
kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726, illet-
ve a 107-es telefonszámon. 
Pilis város körzeti megbízottjának, Kiss Zoltán r.ftőrm 
úrnak az elérhetősége 06/20-228-1511, fogadóóráját min-
den páros hét csütörtökén, 08.00-12.00 óra között tartja a 
rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC ✍ r. alezredes a Pilisi Rendőrős parancsnoka

MOZAIK

Rendőrségi hírek

A Segítünk alapítvány hírei

A tavalyi év decembere és az idei év januárja sem 
telt el események nélkül. A továbbiakban konkrét 
bűncselekményekről és a megtett intézkedésekről 
szeretnék ízelítőt adni.
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Kérjük, hogy adójuk 1%-val támogassák a Pilisi Labdarúgó Klubot! Adószámunk: 18701531-1-13

A PILISI LABDARÚGÓ KLUB TAVASZI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI:

Számos alkalommal beszámoltunk már ked-
ves olvasóinknak a kjokusin karate sportág 

pilisi versenyzőinek sikereiről, munkájáról.
Karatésaink a győzedelmes 2017 tavaszi ver-
senyek után sem pihentek. Június végén edző-
táborban vettek részt a ceglédi Aquaparkban. 
Augusztusban a velencei nemzetközi edzőtá-
borban hat pilisi karatéka képviselte az egye-
sületet sensei Illés Tibor vezetésével. A tábor 
végén sikeres övvizsgát tett:

4. kyu: Csordás Benjamin, Csordás Norina 
és Soltész Sarolta;
3. kyu: Paulovkin Tímea és Tóth Nikolett

2017 szeptemberében a Gubányi Károly Ál- 
talános Iskolában rendezett karatebemutató 
hatására egyre több pilisi diák figyelmét kel-
tette fel ez a sportág. Októbertől már a Dózsa 
György úti tornaterem kicsinek bizonyult, ezért 
a továbbiakban a Széchényi úti telephely torna-
termében zajlanak az edzések. Jelenleg 45 pilisi gyerek karatézik.

2017 októberében a hagyományossá vált „Dorog Kupa” nemzet-
közi kjokusin karate versenyen a pilisi dojo 13 fővel képviseltetet-
te magát: Eredményeink:

I. hely: Barabás Boglárka, Csordás Benjamin, Csordás 
Norina, Erdős Eszter, Soltész Sarolta, Vidák Enikő,  
Vidák Máté;
II. hely: Szundi Adrienn, Szundi Krisztina;
III. hely: Kakas Máté, Soltész Zsombor

Október 21-én került sor Pestszentimén a magyar utánpótlás- 
bajnokságra, melyen Csordás Benjamin saját korcsoportjában 
I. helyezést ért el.

Négy pilisi versenyző (Csordás Norina, Csordás Benjamin, Paulovkin 
Tímea és Tóth Nikolett) vett részt a 2017. november 25-én, Bukarestben 
megrendezett karate Európa-bajnokságon. Ezúton szeretnénk meg- 
köszönni Hajnal Csilla polgármester asszonynak a támogatást.

2017. december 21-én rendezték Balassagyarmaton a kjokusin 
karate Mikulás Kupát, melyen a pilisi versenyzők további sikere-
ket értek el. Dobogósaink:

I. hely: Barabás Boglárka, Csordás Benjamin, Csordás 
Norina, Szundi Adrienn, Vidák Máté, Vidák Enikő;
II. hely: Paulovkin Tímea;
III. hely: Erdős Eszter, Farkas Dániel, Kakas Máté, Kakas 
Zalán, Soltész Sarolta és Tóth Nikolett

December 27-én szervezték Cegléden a téli edzőtábort, melyen 
4 pilisi versenyzőnk vett részt, sikeres övvizsgát tett Farkas 
Dániel (6 kyu).

Gratulálunk a pilisi karate versenyzőknek, és további sok sikert és 
eredményes felkészülést kívánunk a 2018-as évben.

A Kyo Team Sportegyesület nevében sensei ILLÉS TIBOR ✍ 

3. danos karate mester

SPORT

Sikeres évet zártak a pilisi karatékák!

Ford. Kezdés Hazai - Vendég
16 febr.. 25. vasárnap 14:00 Pilisi LK -Leganda - Tápiószecső FC
17 márc.. 3. szombat 14:00 Gödöllői SK - Pilisi LK-Legenda 
18 márc.. 11. vasárnap 14:30 Pilisi LK-Legenda - Taksony SE
19 márc.. 18. vasárnap 15:00 Viadukt SE-Biatorbágy - Pilisi LK-Legenda 
20 márc.. 25. vasárnap 15:00 Pilisi LK-Legenda - Maglódi TC
21 ápr.. 1. vasárnap 15:30 Százhalombattai LK - Pilisi LK-Legenda 

MK ápr.. 4. szerda 16:30 Tápióság KSK - Pilisi LK-Legenda 
22 ápr.. 8. vasárnap 15:30 Pilisi LK-Legenda - Nagykáta SE
23 ápr.. 14. szombat 16:00 Dabas-Gyón FC - Pilisi LK-Legenda 
24 ápr.. 22. vasárnap 16:00 Pilisi LK-Legenda - FÉMALK-Dunavarsány
25       

26 máj.. 6. vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda - Sülysápi SE
27 máj.. 12. szomabat 16:30 Tököl VSE - Pilisi LK-Legenda 
28 máj.. 20. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Nagykőrösi Kinizsi FC
29 máj.. 26. szombat 17:00 FC Dabas II. - Pilisi LK-Legenda 
30 jún.. 3. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Szentendre VSE

Pilisi LK-Legenda szabadnapos

Pilisi LK  megyei I o. FELNŐTT csapat 
 sorsolás 2017/18 TAVASZ

Dátum
Ford. Kezdés Hazai - Vendég
16 febr.. 25. vasárnap 14:00 Pilisi LK -Leganda - Tápiószecső FC
17 márc.. 3. szombat 14:00 Gödöllői SK - Pilisi LK-Legenda 
18 márc.. 11. vasárnap 14:30 Pilisi LK-Legenda - Taksony SE
19 márc.. 18. vasárnap 15:00 Viadukt SE-Biatorbágy - Pilisi LK-Legenda 
20 márc.. 25. vasárnap 15:00 Pilisi LK-Legenda - Maglódi TC
21 ápr.. 1. vasárnap 15:30 Százhalombattai LK - Pilisi LK-Legenda 

MK ápr.. 4. szerda 16:30 Tápióság KSK - Pilisi LK-Legenda 
22 ápr.. 8. vasárnap 15:30 Pilisi LK-Legenda - Nagykáta SE
23 ápr.. 14. szombat 16:00 Dabas-Gyón FC - Pilisi LK-Legenda 
24 ápr.. 22. vasárnap 16:00 Pilisi LK-Legenda - FÉMALK-Dunavarsány
25       

26 máj.. 6. vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda - Sülysápi SE
27 máj.. 12. szomabat 16:30 Tököl VSE - Pilisi LK-Legenda 
28 máj.. 20. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Nagykőrösi Kinizsi FC
29 máj.. 26. szombat 17:00 FC Dabas II. - Pilisi LK-Legenda 
30 jún.. 3. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Szentendre VSE

Pilisi LK-Legenda szabadnapos

Pilisi LK  megyei I o. FELNŐTT csapat 
 sorsolás 2017/18 TAVASZ

Dátum

Ford. Kezdés Hazai - Vendég
16 febr.. 25. vasárnap 14:00 Pilisi LK -Leganda - Tápiószecső FC
17 márc.. 3. szombat 14:00 Gödöllői SK - Pilisi LK-Legenda 
18 márc.. 11. vasárnap 14:30 Pilisi LK-Legenda - Taksony SE
19 márc.. 18. vasárnap 15:00 Viadukt SE-Biatorbágy - Pilisi LK-Legenda 
20 márc.. 25. vasárnap 15:00 Pilisi LK-Legenda - Maglódi TC
21 ápr.. 1. vasárnap 15:30 Százhalombattai LK - Pilisi LK-Legenda 

MK ápr.. 4. szerda 16:30 Tápióság KSK - Pilisi LK-Legenda 
22 ápr.. 8. vasárnap 15:30 Pilisi LK-Legenda - Nagykáta SE
23 ápr.. 14. szombat 16:00 Dabas-Gyón FC - Pilisi LK-Legenda 
24 ápr.. 22. vasárnap 16:00 Pilisi LK-Legenda - FÉMALK-Dunavarsány
25       

26 máj.. 6. vasárnap 16:30 Pilisi LK-Legenda - Sülysápi SE
27 máj.. 12. szomabat 16:30 Tököl VSE - Pilisi LK-Legenda 
28 máj.. 20. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Nagykőrösi Kinizsi FC
29 máj.. 26. szombat 17:00 FC Dabas II. - Pilisi LK-Legenda 
30 jún.. 3. vasárnap 17:00 Pilisi LK-Legenda - Szentendre VSE

Pilisi LK-Legenda szabadnapos

Pilisi LK  megyei I o. FELNŐTT csapat 
 sorsolás 2017/18 TAVASZ

Dátum

Ford. Kezdés Hazai - Vendég
16 márc.. 4. vasárnap 14:00 Pilisi LK II - Valkó KSK
17 márc.. 11. vasárnap 14:30 Aszód FC - Pilisi LK II.
18 márc.. 17. szombat 15:00 Pilisi LK II. - Törteli KSK
19 márc.. 24. szombat 15:00 Tápiószele SE - Pilisi LK II.
20 márc.. 31. szombat 15:30 Pilisi LK II. - Péceli SSE
21 ápr.. 8. vasárnap 15:30 Bagi TC '96 - Pilisi LK II.
22 ápr.. 15. vasárnap 16:00 Pilisi LK II. - Tápiószőlős KSE
23 ápr.. 22. vasárnap 16:00 Aranyszarvas SE - Pilisi LK II.
24 ápr.. 28. szombat 16:30 Pilisi LK II. - Monori SE II.
25 máj.. 6. vasárnap 16:30 Hévízgyörki SC - Pilisi LK II.
26 máj.. 13. vasárnap 16:30 Pilisi LK II. - Isaszegi SE
27 máj.. 19. szombat 14:00 Péteri KSK - Pilisi LK II.
28 máj.. 27. vasárnap 17:00 Pilisi LK II. - Iklad KFC
29 jún.. 2. szombat 17:00 Úri KSK - Pilisi LK II.
30 jún.. 10. vasárnap 17:00 Pilisi LK II. - UFC Gyümrő

Pilisi LK II. megyei II o. FELNŐTT csapat 
 sorsolás 2017/18  TAVASZ

Dátum
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2018. január 13-án, szombaton újra 
nyitott ajtókkal várta jó néhány 

pince a Hegyeki Pincesorra kilátogatókat. 
A pincegazdák hagyományos, helyi ízekkel és 
különlegesnél különlegesebb forralt borral 
várták a betérő vendégeket.

A nem túl kedvező időjárás ellenére a pincék 
megteltek a vidám baráti társaságok, túrázók 
hangjával.

A rendezvényhez – az előző évek hagyomá-
nyaihoz hűen – társult egy helytörténeti túra is, 
melyet Szabó Zoltán helytörténész és Puskás 
Péter szervezett és vezetett.

A túra a Polgár pincétől indult: érintette 
az 100 éves Tölgyet, a Jaszenyina-völgyet, a 
Gesztenye-fasort, a Lipina I.-völgyet, a Szapáry-
vadászház romjait, Lipina III.-völgyet, a Bicskei 
utat, a Kilátót, ahonnan a társaság vissza-
kanyarodott a Pincesorhoz. Az egyes neveze-
tességekhez kapcsolódóan Szabó Zoltán hely-
történeti érdekességeit hallgathatták meg a 
résztvevők.

A 14 km hosszú túrán több mint 40-en indul-
tak, és a „Bátrak” lelkes csapatát a nehéz terep-
viszonyok sem tudták eltéríteni a túra teljesíté-
sétől. A visszatérő túrázók és a Pincesorra 
kilátogatók a Bóna Pincénél ízletes birkából, 
borjúból és marhaból készült pincepörköltet 
kóstolhattak.

A jótékonysági rendezvény minden bevéte-
lét az egyesületi célok megvalósítására for-
dítják. Ezek között most első helyen szerepel 
a Pincesorhoz és a Pincesoron vezető utak 
minőségének javítása, karbantartása. Ezzel 
nagyban segítik minden kilátogató számára 
Pilis egyik legkedveltebb pihenő- és kiránduló-
helyének megközelítését.

Köszönet minden, a szervezésben, lebo-
nyolításban bármely módon segítő pince-
gazdának, a nyitott pincék tulajdonosainak, 
Szabó Zoltánnak, Puskás Péternek, Zeffer 
Norbertnek, aki fényképezőgépével végigkísér-
te a túrát és megörökítette a legszebb pillana-
tokat, valamint minden kilátogató vendégnek, 
túrázónak, aki jelenlétével hozzájárult a ren-
dezvény sikeres lebonyolításához.

HEGYEKI PINCESOR EGYESÜLET ✍

Marika néni 90 éves

Sóvári Istvánné, sz. Hriazik Mária, Marika 
néni, 2017. november 21-én töltötte 90. 

születésnapját. Marika nénit otthonában a 
város és a hivatal részéről Hajnal Csilla pol-
gármester asszony és Boldogh Tamás igaz-
gatási ügyintéző köszöntötte.

A jó egészségnek örvendő Marika néni a 
köszöntés alkalmával átvehette a miniszter-
elnök úr által aláírt üdvözlő oklevelet és a 
hivatal ajándékát.

Karácsonytól 
farsangig

Októberben jelentkeztünk utoljára, 
azóta sok minden történt velünk. 

November 23-án megtartottuk a 10. ruha-
osztásunkat. Ismét megerősítést nyert, 
hogy szükség van erre a fajta támoga-
tásra is. December 16-án délután meg-
tartottuk a II. KÖSZ karácsony rendezvé-
nyünket. Összesen 24 család 70 gyerkő-
cének sikerült szép és boldog karácsonyt 
varázsolnunk az adományozók jóvoltából. 
Játékot, ünneplő ruhát, gyerekszoba-de-
korációkat (szőnyeg, függöny) rejtettek 
a csomagok, a felnőtteknek pedig élel-
miszer-csomaggal szereztünk örömet. 
Ugyanazon a napon Deák Csaba háztar-
tási gépeket és szőnyegeket szállított ki, 
így a felnőttek sem maradtak ki az aján-
dékozásból.

Januárban meghirdettük első fotópá-
lyázatunkat, melyre Pilisről vagy Pilisen 
készült képeket vártunk. Nagyon sok szép 
érkezett, ezért folytatjuk ezt a projektet 
és minden hónapban várjuk a képeket. A 
nyertes kép egy hónapig lesz a KÖSZ INFO 
Facebook-csoportunk borítóképe.

November 19-én és február 1-jén újabb 
ruhaosztásokat bonyolítottunk le a 
közösségi házban. Ezúton is köszönjük az 
ott dolgozók támogató együttműködését.

„Itt a farsang áll a bál…” Felmerült ben-
nünk, hogy a rászoruló családok gyerekei 
vajon részt vesznek-e az óvodai, iskolai 
farsangokon. A kérdést hamar tett követ-
te és megtudtuk az anyukáktól, hogy saj-
nos nem, mert nem tudnak jelmezt venni 
a lurkóknak. Gondoltunk egy nagyot és 
a KÖSZ Öltögető lelkes tagjai nekiálltak 
jelmezeket varrni, készíteni, illetve három 
kisfiú álmát a hőn áhított jelmezek meg-
vételével teljesítjük. Az óvodai farsangon 
már túl vagyunk, öröm volt látni a boldog 
gyermekarcokat, mikor meglátták jelme-
zeiket. Ezért érdemes dolgozni.

Továbbra is várjuk Önöket a KÖSZ 
INFO-n hasznos és közérdekű tájékozta-
tásokkal.

KÖSZ ✍

Kedves Pilisi 
Lakosok!

Szeretnénk röviden bemutatni a Civilek Élhető 
Létéért Egyesületünket. Reményeink szerint 

folyamatosan hírt tudunk adni tevékenységeinkről. 
Főbb célkitűzéseink a következőek:
CÉL-unk, hogy Pilis lakosai ne bel-és külterületi 
meghatározásban, hanem egységesen, mindannyi-
an mint pilisi lakosok szerepeljenek a köztudatban.
CÉL-unk, hogy az emberek objektíven tájékoztatva 
legyenek a város dolgairól.
CÉL-unk, hogy megóvjuk környezetünket, ezért cikk-
sorozatot indítottunk ebben a témában.
CÉL-unk, hogy felkaroljuk és lehetőségeink szerint 
segítsük az időseket, betegeket és a hátrányos hely-
zetben élőket.
CÉL-unk, hogy a külterület mint Pilis kertvárosi 
része legyen felzárkózva a város magjához.
CÉL-unk, hogy a köztudatban Pilis egy valóban élhe-
tő város képét mutassa, és vonzó legyen azok szá-
mára, akik itt szeretnének élni és dolgozni.
CÉL-unk, hogy megszüntessük a kirekesztő és 
embereket megkülönböztető magatartást.
CÉL-unk, hogy hangot adjunk nemtetszésünknek, ha 
olyan dolgokról szerzünk tudomást, amelyek nem a 
város és az emberek érdekeit szolgálják.
CÉL-unk, hogy minden pilisi lakosnak szabadjon 
legyen kifejezni a véleményét, anélkül, hogy ezért 
bárki sértegetné vagy lenézné.
Reméljük, hogy CÉL-jainkal minél többen egyetér-
tenek, és összefogva tudunk azon dolgozni, hogy az 
emberek úgy érezzék, ez a második Hazánk.
Keressenek minket a Facebookon, ahol oldalunk és 
csoportunk is van, valamint a weboldalunkon is sok 
információ található egyesületünkről. 
(https://c-e-l-egyesulet7.webnode.hu/)
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AJÁNLÓ

Jóleső öröm érte mindazokat a pilisi olvasókat, akik a Magyar Mezőgazdaság című újság 
január 10-i számát kinyitották. A lap oldalain egy terjedelmes szép cikkben mutatják 

be az itthon oly jól ismert, a Pilis városért érdeméremmel kitüntetett lokálpatriótánk, 
Szabó Zoltán helytörténet kutató és gyűjtő munkáját.

„A házi múzeumban a múlt darabkái” című írást olvasva mi, Piliseik mindannyian kicsit 
büszkék lehetünk, hogy ilyen elkötelezett, elhivatott emberek is élnek köztünk és munkál-
kodnak városunkért, hagyományaink és helytörténeti emlékeink megőrzésért!

Meleg szívvel ajánljuk, hogy aki teheti, olvassa el a cikket!
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A2 Stúdió Nyelvi és Szakmai 
Továbbképző Központ 

Rabi- Rizmajer Andrea - Tel.: 06 20 452-2232
Kemenczei-Rakács Judit – Tel.: 06 70 632-6982

Email: oktatas@a2studio.hu ·  Felnőttképzési ny.sz.: E-001722/2018 
Helyszín: 2721 Pilis, Luther tér 14. 

(Bejárat a piactér felől a Kodály Zoltán utcáról)

ANGOL & NÉMET KEZDŐ NYELVTANFOLYAMOK 
15% kedvezménnyel március elejétől!

90 órás (3x30 órás modul) – KEZDŐ NYELVTANFOLYAMOK 
Képzés teljes díja: 90.000,- Ft helyett 76.500,- Ft/fő // Modulonként 25.500,- Ft/fő 
Regisztráció díja: 5.000,- Ft. // A tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza.

ANGOL & NÉMET NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ NYELVTANFOLYAMOK 
15% kedvezménnyel március elejétől!
30 órás modulok // Modulonként 25.500,- Ft/fő 

Ingyenes szintfelmérés // Regisztráció díja: 5.000,- Ft. 
A tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza.

2018 januárjától iskolánk az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) 
6 fokozatú követelmény rendszere szerint folytatja nyelvi képzéseit.(A1; A2; B1; B2; C1; C2). 

Ez azt jelenti, hogy minden szint 30 órás modulokból fog állni, amelyek elvégzése után modulzáró 
vizsgát kell tenni. Ennek letétele után léphet a következő szintre. Beiratkozáskor előzetes 

tudásszint felmérést végzünk, mely teljesen ingyenes. 
Amennyiben valami miatt az élet elsodor benneteket tőlünk, akkor a nálunk megszerzett 

tanúsítványokkal bármelyik nyelviskolában be fogtok tudni csatlakozni 
a szinteteknek megfelelő csoportba.

36 ÓRÁS ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK 
ANGOL, NÉMET, MATEMATIKA, 

MAGYAR NYELV – ÉS IRODALOM és TÖRTÉNELEM tantárgyakból
Tanfolyam díja: 36.000,- Ft/fő // Kezdés: 2018. február 17.

RÉSZLETFIZETÉST MINDEN TANFOLYAMUNKRA BIZTOSÍTUNK!

Diákok számára magánórákat, korrepetálást, felvételire, vizsgákra való felkészítést az általános 
iskolától kezdve az egyetemi szintig minden korosztály számára vállalunk. Angol, német, matematika, 

fizika, magyar nyelv-és irodalom, történelem, kémia, biológia, gazdasági tantárgyak stb.
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A rendezvényről készített bővebb, képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu és Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály


