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Tisztelettel köszöntöm a Hírnök áprilisi számának olvasóit, városunk polgárait. Várakozással, tervekkel 
és reményekkel tekintettünk a tavasz, a megújulás és a fejlődés évszaka elé. Pilis négy éve töretlenül fejlődő 

pályán van. Nem véletlen, hogy várakozásaink jelentős része beigazolódott, más terveink valóra váltása 
folyamatban van, és persze akad egy-két törekvésünk, amit egyelőre nem sikerült tető alá hozni. Mostani 

számunkban hagyományosan egy csokrot adok át városunk, egyházaink, egyesületeink és lakosságunk 
híreiből, valamint – ahogy előző lapunkban ígértem – elkezdem a visszatekintést a 2014-2019-es ciklusra.

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Köszöntő 

mikor ezeket a sorokat írom, városunk polgárai a húsvéti ünne-
pekre készülnek. Az örömhírhez ezúttal is hozzájárultak az 

egyházak világi kezdeményezései.
A Római Katolikus Egyházközség önerőből valósítja meg a pilisi 

templom elektromos digitális orgonájának felújítását. A munkála-
tokhoz Pilis Város Önkormányzat képviselő-testülete is hozzájárult. 
A hangversenyek rendezésére is alkalmas digitális, 
virtuális orgona hangszer hamarosan mindannyi-
unkat megörvendeztet majd. Ez a kezdeményezés 
kiegészíti a templom külső-belső megszépülését 
szolgáló 15 millió forintos támogatásból jelen-
leg is folyó munkát. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának pályázatát éppen tavaly ilyen-
kor nyerte el az egyházközség. 

Magyarország figyelmét ezúttal evangélikus 
gyülekezetünk igyekezete irányítja városunkra: az 
evangélikus istentiszteletet április 19-én, nagypén-
teken 10 órától a Kossuth Rádió élőben közvetíti. 
Másodszor fordul elő, hogy a jó hír Pilisről jut el 
az egész országba és honfitársainkhoz a határon 
túlra. 

Öröm számunkra az is, hogy megkezdődött 
a vállalkozói negyed kialakítását célzó nyertes 
önkormányzati pályázati projekt kivitelezése. Már 
ebben az évben befejeződik a fejlesztés, amely legalább három vállalko-
zás számára kínál üzleti lehetőséget.

Beadtuk pályázatainkat és nagy izgalommal várjuk a Kávai út egy 
részének felszíni csapadékvíz-elvezetésére, a vasútállomás és a csomó-
pont közötti kerékpárút kivitelezésére és az ivóvíz minőségének javításá-
ra szolgáló projektek támogatását. Hiszem, hogy a jól kidolgozott tervek 
támogatásra találnak. Jelenleg folyamatban van a 4-es főút csomópont 
akadálymentesítése és a külterületi utak gréderezése. 

Mindent persze nem lehet besöpörni: sajnos nem nyertes a piac 
pályázat és az illegális hulladéklerakók felszámolására beadott projekt- 
tervezetünk.

Pilis polgárai bebizonyították, hogy nem kizárólag az adminisztratív 
eljárásokból származó előnyökben bíznak, önálló kezdeményezésekkel 
is tesznek a városért.

Nagy siker volt az idén a Hírnök előző számában is meghirdetett 
„Te Szedd!”-akció. Csaknem az összes pilisi intézmény, civil szervezet, 
valamint az iskolák, a gyermekotthon, az óvoda diákjai és tanárai 350 
zsák szemetet és több konténernyi hulladékot gyűjtöttek össze. Ennél 
csak az lenne nagyobb siker, ha jövőre nem lenne már szükség ilyen 
akcióra, mert senki sem szemetelne és mindenki féltve őrizné, védené 
környezetünk tisztaságát. Halkan jegyzem meg, hogy milyen jó lett 
volna elnyerni az illegális hulladéklerakók megsemmisítésére benyújtott 
pályázatot…

Lapunk hasábjain egyébként meghirdettük a házhoz érkező lomta-
lanítási szolgáltatást, amelyet évente két alkalommal lehet igényelni. 
Kérem, éljenek vele, kényelmesebb, olcsóbb, mint az erdőben eldobni a 
lomot, ráadásul még azzal is büszkélkedhetnek, hogy a városi környezet 
gondos őrzői, hiszen Pilis környezete gyönyörű!

Ismét köszönthettem egy 90 éves polgárunkat, Miklós Károlynét. 
Megtiszteltetés volt számomra, hogy személyesen adhattam át Juliska 
néninek Boldogh Tamás kollégámmal együtt Orbán Viktor miniszter-
elnök gratuláló levelét. 

Pilis hírét öregbítette a C.É.L. Egyesület az „Ön választ, mi segítünk” 
pályázaton való sikeres részvételével. Öt településen, Vecsésen, Üllőn, 

Monoron, Pilisen és Gyömrőn hétről hétre a mi 
városunk egyesülete lett az első, azaz a vásárlók a 
C.É.L-ra szavaztak. A Tescótól kapott adományt a 
rászoruló családok kapták meg. A pénznyeremény 
egy részéből pedig az egyesület egy egyhetes, 
ingyenes napközis nyári tábort szervez változatos 
programokkal, tízóraival, ebéddel és uzsonnával. 

A REKU-Walldesign a közösségi oldalakon 
hirdetett rendelő és váróterem festés pályáza-
tot, melyet a sok szavazatnak köszönhetően Pilis 
nyert meg. A munkálatok kezdetét egy tisztasági 
falfestés előzte meg, a rajzok felfestése az újság 
szerkesztése alatt is folyamatosan zajlik, mellyel 
hamarosan elkészülnek. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Pilis nyer-
te meg az első magyarországi guppi bajnokság meg-
rendezésének lehetőségét. A nemzetközi zsűri meg-
nézte a lehetséges helyszíneket és a pilisi Csernai 

Pál Közösségi Központot találta a legmegfelelőbbnek e nemes rendezvény 
lebonyolítására. Eddig 18 országból több mint 200 versenyző jelezte rész-
vételét, a regisztráció azonban még nem zárult le. A verseny szigorú sza-
bályok szerint zajlik és egy hétig – 2019. szeptember 30-tól 2019. október 
6-ig tart. A részletekről a következő lapszámunkban adunk tájékoztatást. 

Az utóbbi időszakban az egyik legfontosabb, lakosságot is érintő 
probléma a tűzgyújtási tilalom, melyre nyomatékosan szeretném emlé-
keztetni Önöket. Ezt nagyon komolyan vesszük valamennyiünk érde-
kében. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a kerti hulladék elégetésének, 
a szabadban történő tűzgyújtásnak törvényben, kormány-, miniszteri 
és önkormányzati rendeletekben rögzített szabályai vannak. Megszegői 
ellen a jogszabály szigorával fogunk fellépni.

Minden év május utolsó vasárnapját szenteljük a Hősök napjának. 
Kérem, csatlakozzanak hozzám az evangélikus templomkertben, isten-
tisztelet után, 11 órakor, amikor megemlékezünk hőseinkről a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. 

A közelgő Anyák napja alkalmából nagy szeretettel és tisztelettel köszön-
töm az édesanyákat Dsida Jenő versének részletével:

„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.”

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

A
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Februárban a munkatervnek megfelelően 
egy rendes és egy rendkívüli ülés, március 

hónapban egy rendes ülés megtartására került 
sor. A februári ülésen a következő határozatok 
születtek:

A február 11-i nyílt rendkívüli ülésen döntés szüle-
tett a „Víziközművek Energia-hatékonyságának 
Fejlesztése” pályázaton való indulásról. A kép-
viselő-testület egyhangú igen szavazattal elfo-
gadta a 37/2019. (II.11.) sz. határozatot.

A február 28-i ülésen a következő határozato-
kat hozta meg a képviselő-testület:

A képviselő-testület elutasította a 39/2019 
(II.28.) sz. határozatában az ún. lejárt határidejű 
képviselő-testületi (önkormányzati) határoza-
tok végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatás 
és a két ülés között megtett intézkedésekről 
szóló tájékoztatást.

A 40/2019. sz. határozatában a képviselő-testü-
let jóváhagyta a Pilis Város Önkormányzatának 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségének három évre várható 
összegét.

A képviselő-testület a 41/2019. sz. határo-
zatában elutasította, majd a 42/2019. (II.28.) 
sz. határozatában elfogadta egyéni módosí-
tó javaslatokkal az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének II. fordulós megtárgyalását, 
valamint a költségvetési rendelet megalkotá-
sát és elfogadását.

A 43/2019 (II.28.) sz határozatában a képvise-
lő-testület részéről elfogadásra került a Pilisi 
Labdarúgó Klub támogatási szerződéshez kap-
csolódó beszámolója és elszámolása.

Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési ter-
vét a 44/2019. (II.28.) sz. határozatában a mel-
lékletében szereplő tartalommal fogadta el a 
képviselő-testület.

Egyhangú szavazattal elfogadta a képvise-
lő-testület a 2019. évi szünidei (tavaszi, nyári, 
őszi, téli) gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
feladatok meghatározását a 45/2019 (II.28.) sz. 
határozatával.

A képviselő-testület egybehangzóan elfogadta 
a 46/2019. (II.28.) sz. határozatában az óvodai 
felvétel időpontját a 2019/2020. nevelési évre.

A 47/2019. (II.28.) sz. határozattal egyhangúan 
elfogadta a képviselő-testület Pilis Város pol-
gármesterének 2019. évre vonatkozó szabad-
ságtervét.

Szintén egyhangú elfogadást nyert a 48/2019. 
(II.28.) sz. határozatában a Pilisi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálata.

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta 
a 49/2019. (II.28.) sz. határozatában a közin-
tézmények energiahatékonysági feladatainak 
ellátása tárgyú feladat kivitelezőjének kivá-
lasztását.

Egyhangú szavazattal elfogadta a képvise-
lő-testület az 50/2019 (II.28.) sz. határozatában 
a PM_VALLPARK_2017. kódszámú pályázat 
ellenőrzéséhez a FIDIC mérnöki tevékenység 
ellátására benyújtott árajánlatok nyertesét, 
valamint betervezésre került az árajánlat vég-
rehajtásához szükséges összeg. Egyben felha-
talmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
szerződések aláírására.

A képviselő-testület elfogadta az 51/2019. 
(II.28.) sz. határozatában a Támogatási Alap 
pályázati felhívását és annak közzétételének 
formáit.

Az 52/2019. (II.28.) sz. határozatában a képvise-
lő-testület egyhangú szavazattal elfogadta a 
Dento-Gál Kft. ügyvezetőjének tájékoztatását 
a fogorvos személyének változásáról.

Egyhangú szavazattal elfogadásra került az 
53/2019 (II.28.) sz. határozat az Eötvös utca 
forgalmi rendjének felülvizsgálatáról.

Az Ad-hoc Bizottság feladatainak bővítését a 
képviselő-testület az 54/2019. (II.28.) sz. hatá-
rozatában nem fogadta el.

A képviselő-testület zárt ülés keretében az 
55/2019. (II.28.) sz. határozatában elfogadta 
az agrárkamarai vélemény elleni kifogás elbí-
rálását.

Márciusban egy rendes ülésre került sor, ame-
lyen a következő határozatok születtek:

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a 2019. február 28-án megtartott ren-
des, nyilvános és zárt ülésén meghozott önkor-
mányzati (képviselő-testületi) határozatok és 
rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót 
az 57/2019 (III.28.) sz. határozattal elfogadta.

Az 58/2019. (III. 28.) sz. határozatban Pilis 
Város Önkormányzatának képviselő-testüle-
te elfogadta Pásztory Tamásnak, a Robinia 
Hungary Kft. ügyvezetője által Pilis Város 
Önkormányzatának megküldött beszámoló-
ját, amely a kft. szakirányítása alatt tavaly 
elvégzett erdőgazdálkodási tevékenységét 
tárgyalta, valamint jóváhagyólag elfogadta 
és tudomásul vette a 2019. évi erdőgazdál-
kodással kapcsolatos feladatok meghatáro-
zását. 

A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Monori 
Üzemigazgatóság üzemigazgatója által meg-
küldött, a Monori Üzemigazgatóság 2018. évi 
beszámolóját tartalmazó jelentést a képvise-

lő-testület az 59/2019. (III. 28.) sz. határozatá-
ban tudomásul vette és elfogadta.

A képviselő-testület a 2019. évi közmeghallga-
tás idejének és napirendi pontjainak meghatá-
rozására tett módosító javaslatát a 60/2019. 
(III.28.) sz. határozatában elutasította. Egyúttal 
a 61/2019. (III. 28.) sz. határozatában döntött a 
2019. évi közmeghallgatás időpontjáról, amely 
2019. május 30. (csütörtök) 18:00 órától lesz, 
valamint a 62/2019. (III.28.) sz. határozatban 
döntött a helyszínről is, amely a Csernai Pál 
Közösségi Központ (2721 Pilis, Gubányi K. u. 
2-4.) lesz. A 63/2019. (III. 28.) sz. határozatában 
döntött a képviselő-testület a 2019. évi köz-
meghallgatás napirendi pontjainak meghatá-
rozásáról.

A 65/2019. (III.28.) sz. határozatában a kép-
viselő-testület elfogadta a Gubányi Károly 
Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos 
előterjesztést. 

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a 66/2019. (III. 28.) sz. határozatában 
elfogadta, hogy elviekben támogatja a Pilisen 
kialakítandó roma integrációs cél (Roma 
Tanoda) megvalósítását.

A 67/2019. (III.28.) sz. határozatában a képvise-
lő-testület a „Pilisi Királyi Íjászok Egyesület” 
névhasználati kérelmének helyt adott, egyhan-
gúan elfogadta azt.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a 68/2019. (III. 28.) sz. határozatában 
elfogadta, hogy indulni kíván a VP6-19.2.1-41-2-
17 számú „Turisztikai attrakciók, fejlesztések 
támogatása” című pályázaton. 

A 69/2019. (III. 28.) sz. határozatában elfo-
gadta Pilis Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete, hogy mint a Hírnök című idő-
szaki lap tulajdonosa a lap impresszumában 
felelős kiadónak Pilis Város Önkormányzatát, 
felelős szerkesztőként pedig Tóthné Mátrai 
Editet jelöli meg. Tóthné Mátrai Edittel a 2015. 
december 23-án kötött szerződés egyéb ele-
mei változatlanul maradnak.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete mint a Hunyadi utca és a Sárkány 
Sámuel utcai játszótér ingatlantulajdonosa a 
70/2019. (III. 28.) sz. határozatában elfogadta 
a körbekerítés javaslatát és megbízza a Pilisi 
Városüzemeltető Kft.-t a kerítés megépítésé-
nek munkálataival, valamint a munkálatokra 
a forrást az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének általános tartalékból biztosítja, és 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződések aláírására.

A 71/2019. (III. 28.) sz. határozatában a kép-
viselő-testület elfogadta, hogy támogatja a 
Római Katolikus Egyházközség által benyúj-

KÖZÖS ÜGYEINK

A képviselő-testület ülései február-márciusban
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tott támogatási kérelmet az egyházközség 
templomában tervezett elektromos digitális 
orgona felújításához, fejlesztéséhez, vala-
mint felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetés álta-
lános működési tartaléka terhére biztosítsa a 
javasolt összeget erre a célra.

Pilis Város Önkormányzata képviselő-testüle-
te a 72/2019. (III. 28.) sz. határozatával elfo-
gadta az előterjesztés melléklete szerint az 
„Önkormányzati tulajdonú intézmények felújí-
tási és bővítési munkálatainak ellátása” 1. rész 
tárgyú szerződés módosítását és a módosítás 
fedezeteként a 2019. évi költségvetés ingatlan-
felújítás K71 soron, a szükséges különbözetet 
a 2019. évi költségvetése működési tartaléka 
terhére biztosítja, valamint a módosítással 
kapcsolatos döntésével a 263/2018. (XI. 28.) 
önkormányzati határozatot módosítja és felha-
talmazza a polgármestert a vállalkozási szer-
ződés 1. számú módosításának aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.

A 73/2019. (III. 28.) sz. határozatában Pilis Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete elfo-
gadta a Szent István park és a Vatyai út közötti 
játszótér, a Vatyai úti sportpark (kötélpálya) 
játszóeszközök javításával, karbantartásával 
kapcsolatban a TÜV Rheinland InterCert Kft. 
2019. március 8-án készített felmérését és a 
szükséges összeget a 2019. évi költségvetés 
céltartaléka terhére biztosítja, valamint felkéri 
Schwarcz Péter urat, hogy a munkálatokat a 
kft. munkarendjébe illesztve kezdje meg és 
folyamatosan végezze el.

A képviselő-testület a 74/2019. (III. 28.) sz. hatá-
rozatában elfogadta az Eötvös utcai megállás 
szabályozásához és az ottani zöldövezetnek a 
rendezésére szükséges keretösszeget a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. részére a 2019. évi álta-
lános tartalék terhére.

Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a 75/2019. (III. 28.) sz. határozatában 
a következőket fogadta el: az önkormányzat 
mint a 787/2 helyrajzi számú ingatlan tulaj-
donosa kijelenti, hogy az ingatlanon található 
divatáru, fagyizó és zöldséges, húsáru üzlet 
felépítmények nem képezik a Pilisi Város 
Önkormányzata tulajdonát, a divatáruüzlet 
esetén a közterület használatára a 1999. már-
cius 12-én kötött, a húsüzlet esetén 2004. júni-
us 7-én kötött, valamint a fagyizó és zöldséges 
esetén az 1998. május 26-án kötött bérleti 
szerződés alapján kerültek a felépítmények 
elhelyezésre, továbbá tudomásul veszi Inoka 
Erzsébet Gyöngyi, Kovács Károlyné, Miklós 
Károly és Miklós Károlyné nyilatkozatát, misze-
rint a felépítményekkel kapcsolatban 2019-ben 
nem nyújtanak be kérelmet.

A 76/2019. (III. 28.) sz. határozatában a képvi-
selő-testület elfogadta, hogy visszavonja az 
ingatlan értékesítésére kiadott 130/2018. (VI. 
28.) számú határozatot, a továbbiakban nem 
kívánja eladni a Rákóczi út 40. szám alatti 
ingatlant.

Pilis Város Önkormányzata 2018. január 25-én sikeres pályázatot nyújtott be az 
„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megyében” című, 
PM_VALLAPARK_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a magyar állam finanszírozásá-
val valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költség-
vetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A 115,61 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Pilis, 1025/125, 1025/126 
és 1025/127 Hrsz szám alatt található ingatlanok fejlesztése valósul meg.

A Támogatási Szerződés száma: PM_VALLPARK_2017/8

A pozitív támogatói döntést 2018. július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. augusz-
tus 28-án pedig a támogatási szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A pályázati kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati 
üzleti infrastrukturális háttér és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Elsődlegesen az önkormányzatok tulajdonát képező ipari, gazdasági felhasználásra szánt 
területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra 
kiépítése, annak érdekében, hogy az újonnan odatelepülő vállalkozások tevékenységének 
köszönhetően a településeken új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a település lakóöveze-
teiből az ott már infrastrukturális okokból tovább fejlődni nem tudó, vagy a környezetüket 
zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak települni.  

A projekt keretében a 2721 Pilis, 1025/125, 1025/126 és 1025/127 helyrajzi szám alatt található, 
összesen 1 hektár terület kerül fejlesztésre.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

Az ingatlan fejlesztését követően, Pilis város észak-nyugati részében, a 4-es számú főútról 
jól megközelíthető ipari terület kialakítása valósul meg, üzleti lehetőséget kínálva ezáltal 
legalább 3 vállalkozás részére.

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelezési 
munkálatokat a G.L.L.A Kft. végzi.

A kivitelezési munkálatok megkezdésének dátuma 2019. február 5. 
A projekt várható fizikai befejezése 2019. december 31.

További információ kérhető: Varga Edit sajtóreferens
 varga.edit@mailpartner.hu

KÖZÖS ÜGYEINK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

„VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN” 
CÍMŰ PROJEKTJE

PESTMEGYE
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Visszanézve a több mint négy év távlatára, úgy gondolom, szép ered-
ményeket értünk el már eddig is közösen. Ezek pedig még csak az 

első lépések voltak. Az út vége messze van, addig még sok a teendő, de 
polgármesterként, nőként, családanyaként egyaránt öröm számomra, 
hogy látom a város kibontakozását, fejlődését, szépülését. Tekintsük át 
most közösen, melyek voltak a legfontosabb eredmények a 2015 és 2016 
közötti időszakban, amelyek korszerűbbé, zöldebbé, élhetőbbé, bizton-
ságosabbá tették otthonunkat, Pilis városát. 

A 2015-ös esztendőt – ahogy az eredmények is mutatják – 
nagy lendülettel kezdtük:

1. Az előző képviselő-testülettől az alábbi pénzösszegeket örököltük 
meg: lekötött betéte a városnak 80 millió forint volt: a bank-
ban 34.350.945 forint, a pénztárban pedig 1.349.090 forint. Ehhez 
4.829.262 forint kötelezettség, valamint 90.625.107 forint követelés 
társult. A jelenlegi helyzetet az augusztusi összefoglalóban teszem 
majd közzé.

2. A Családsegítő Szolgálat számára 2.580.000 forint értékben felújít-
tattuk a Rákóczi utcai épületet, ahol a szolgálat munkatársai így 
már korszerű munkakörülmények között láthatják el feladatukat, 
illetve fogadhatják az ügyfeleket.

3. A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bútor- és esz-
köz-beszerzésére, valamint kamerarendszerére közel 850.000, a 
könyvállomány fejlesztésére 667.603, az épület lábazatára több 
mint 1.000.000 forintot fordítottunk.

4. 3.000.000 forint jegyzett tőkével megalapítottuk a Pilisi 
Városüzemeltető Kft.-t, és közel 7.000.000 forint értékben vásárol-
tunk erőgépet a munkálatok elvégzéséhez.

5. Több mint 2.000.000 forint értékben végeztünk el vízbekötést 
településünkön és több mint 3.000.000 forintot fordítottunk szi-
vattyú-felújításra. Törzstőke-emelést hajtottunk végre a Daköv Kft.-
ben 7.820.000 forint értékben, valamint a gördülő fejlesztési terv 
keretében közel félmillió Ft-ot költöttünk DAKÖV Kft. műtárgyaira.

6. Köznevelési intézményeink működésének támogatására 10.500.000 
forintot biztosítottunk.

7. A Gubányi Károly Általános Iskola nyári karbantartására 3.500.000 
forintot fordítottunk, térkő vásárlására közel 200.000 forintot, 
915.000 forintot konyhai berendezésekre, valamint 260.000 forintot 
egyéb eszközök beszerzésére fordítottunk. A Széchenyi úti telephely 
vizesblokkjának felújítására több mint 600.000 forintot nyertünk.

8. A Játékország Óvoda térkő-beszerzésére közel 150.000, informa-
tikai eszközbeszerzésre 240.000, konyhai fejlesztésre 1.500.000, 
egyéb eszközbeszerzésre 200.000 ezer forintot költöttünk.

9. Az Európai Mobilitási Hét Autómentes napjának megrendezésére 
50.000 Ft-ot nyertünk.

„A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik” – vallotta Hioszi Tatiosz ókori görög filozófus. 

Magam is azt vallom, hogy jobb elindulni, semmint egyáltalán útnak sem indulni – még akkor is, ha 

a körülmények, az adottságok miatt csak lassabban haladhatunk. Amikor 2014 októberében 

Pilis városa megtisztelt bizalmával, és polgármesternek választott, rengeteg ötlettel, elképzeléssel 

érkeztem, minden erőmmel, lelkesedésemmel vetettem bele magam a feladatokba.

10. A Mezőőri Szolgálat eszközeinek felújítására, pótlására, vásárlására 
1.600.000 forintot fordítottunk.

11. Vadkamerára 455.000, intézményeink GSM rendszerű riasztó szere-
lésére közel 200.000 forintot költöttünk. 

12. Az Egészségház informatikai és egyéb eszközbeszerzésére több 
mint 300.000 forintot biztosítottunk.

13. A város szépítésére 1.000.000 forintot fordítottunk. A közfoglalkoz-
tatási programhoz 200.000 forintért vásároltunk kéziszerszámokat.

14. 225.000 forint értékben vásároltunk és ültettünk fákat. 

15. A belterületi utak felújítására 10.200.000, az Erdő utca mart aszfal-
tos felújítására 6.700.000, darált aszfalt beszerzésére 1.500.000, 
a Rákóczi úti járdaépítés anyagára 620.000, a külterületi utak gré-
derezésére közel 500.000, az INO akadálymentesítésére 381.000, 
a jelenleg már Kodály Zoltán utcai piac energiaellátásának fej-
lesztésére több mint 1.000.000, vízkár elhárítási és településren-
dezési tervre 3.200.000 forintot költöttünk. Közel 5.000.000 forint 
értékben végeztünk járdafelújítást a Kossuth L. út – Luther tér – 
Bercsényi u. – Vásár u.-ban.

16. Az első év volt, amikor – a szociális feladatok ellátására elkülöní-
tett kiadások tervszerű és gondos felhasználásának köszönhetően 
– karácsonyi élelmiszerosztást szervezhettünk a rászorulóknak. 
2015-ben 430 fő, 2016-ban pedig már 450 fő hátrányos helyze-
tű pilisi lakost segíthettünk hozzá tartósélelmiszer-adományhoz. 
A Pilisi Evangélikus Gyülekezet az önkormányzat közreműködésével 
juttatta el cipősdobozait 40 nehéz sorsban élő családnak. Az önkor-
mányzat és a Gyermekétkeztetési Alapítvány összefogásával 180 fő 
juthatott meleg ételhez, illetve a rászoruló gyermekek koncerten és 
ehhez kapcsolódó karácsonyi ebéden vehettek részt.

2016-ban sem tétlenkedtünk:

Az első tavaszi program – városi közösséget mozgósító – eredményeként 
megnyertük a Föld Órája Fővárosa kitüntető címet.

17. Ettől az évtől kezdődően a 70. életévüket betöltő pilisi lakosok 
részére az Idősek Napja alkalmából eljutatott pénzbeli támogatást 
25%-kal megemeltük.

18. A könyvtári könyvállományt több mint 1.000.000 forint értékben 
bővítettük.

19. Az Európai Mobilitási Hét Autómentes Nap megrendezésére 80.000 
forintot nyertünk.

20. A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 325.000 forintját 
kulturális események szervezésére fordítottuk.

21. Pilis Város feladatainak támogatására, a közösségi központ tervezé-
si költségeire 10.000.000 forint minisztériumi támogatást kaptunk.

KÖZÖS ÜGYEINK

60 hónap közös termése számokban I.
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Az iskolába készülő gyerekek szüleinek a Gubányi 
Károly Általános Iskola pedagógusai széles 

körű tájékoztatót tartottak a beiratkozás menetéről, 
az alternatív tanulási technikákról, módszerekről.

22. Haszongépjárművet és traktor után köthető pótkocsit vásárol-
tunk 3.600.000 forint értékben a Pilisi Városüzemeltető Kft. 
részére, valamint a 2012 óta működésképtelen eszközöket, gépe-
ket értékesítettük és a 7.000.000 forintos bevételt új gépek 
beruházására fordítottuk.

23. 18.000.0000 forintot költöttünk utcaburkolat javítására, járda-
építésre, padkázásra, murvázásra, melyből 12.000.000 forint 
pályázati forrás volt.

24. A Pilisi Játékország Óvoda eszköz- és egyéb beszerzéseire 
400.000 forintot fordítottunk.

25. A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bútorzatára 
500.000, nyílászáróinak cseréjére 500.000, egyéb eszközbeszer-
zésére közel 130.000 forintot biztosítottunk.

26. Az Egészségházban közel 400.000 forint értékben végeztünk 
informatikai beruházást és eszközbeszerzést.

27. A Mezőőri Szolgálat részére 1.355.000 forintért eszközöket és 
gépjárművet vásároltunk.

28. A rendőrség gépkocsi vásárlásához 1.890.000 forinttal járultunk 
hozzá.

29. A Gubányi Károly Általános Iskola informatikai fejlesztésére 
1.900.000, iskolabútorokra 1.000.000, torna- és egyéb eszközök-
re 350.000 ezer forintot költöttünk.

30. Közel 2.000.000 forint értékben végeztünk el vízbekötést, a 
vákuumgépház-szivattyú felújítására 1.400.000 forintot biztosí-
tottunk. a bérleti díj terhére közel 1.700.000 forintot költöttünk 
az ivóvízrendszer kommunikációjára.

31. Környezetvédelmi programunkra 1.150.000 forintot költöttünk, 
hulladékgyűjtő edényeket 160.000 forint értékben vásároltunk.

32. Három új buszmegállót alakíttattunk ki, és felújíttattuk a Botond 
utcai megállót 75.000 forint értékben.

33. Közel 200.000 forintért vásároltunk eszközöket a Családsegítő 
intézmény és a Zeneiskola számára.

34. A város díszvilágítására 575.000 forintot fordítottunk, az 
intézmények és a város zászlóira, lobogókra és az 1956-os 
Emlékzászlóra 11.000 forintot költöttünk.

35. Közel 2.000.000 forint értékben végeztünk parkmunkákat a zöl-
debb Pilisért (fametszést végeztünk és kivágattuk a veszélyes, 
beteg fákat, parkjainkba virágokat, cserjéket ültettünk).

Meggyőződésem, hogy ennek a két évnek a rövid összegzése is bizo-
nyítja, sok mindent tettünk már eddig is Pilis fejlődéséért. A követke-
ző számunkban a 2017-es év eredményeiről fogok beszámolni. 

Engedjék meg, hogy ha idézettel kezdtem, idézettel is zárjam össze-
foglalómat. Wass Albert szavait, úgy gondolom, mindenkinek érde-
mes megfontolnia, akinek szíve kicsit is dobog Pilis városért: 

„… ébredjetek föl magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok nem-
zetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, 
hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a 
magyar közösségért."

Hagyományainkhoz híven a farsangi időszak utolsó napján, húshagyó-
kedden ismét kisze-bábbal búcsúztattuk a telet, dalokkal, versikék-

kel kergettük el a hideget. Ezzel jelképeztük, hogy már nagyon várjuk a 
tavasz meleg sugarait és a ránk váró élményeket.

A szülők-nevelők bálját március 2-án tartottuk meg. Rendezvényünket 
sokan támogatták, mindenkinek köszönjük, hogy hozzájárult a bál sike-
rességéhez, alapítványi céljaink megvalósításához.

Óvodáinkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink tudják, hogy 
magyarok, és ez büszkeséggel töltse el őket. Beszélgettünk anyanyel-
vünkről, hazánkról. Témahetünk során komplexen feldolgoztuk az ünnep 
lényegét. Elsétáltunk a Petőfi parkba, ahol megemlékeztünk hőseinkről. 
A víz világnapját megelőzően egész hetünket áthatva beszélgettünk 
a víz jelentőségéről, élettani hatásáról, védelmének fontosságáról. 
Meséinket, verseinket, dalainkat, dalos játékainkat a vízhez kapcsolódó 
tartalommal terveztük. Célunk az volt, hogy a gyermekek életkoruknak 
megfelelően minél több tapasztalatot szerezzenek a vízzel kapcsolat-
ban. Játékainkkal, kísérleteinkkel próbáltuk érzékeltetni azt, hogy a víz 
az élet minden területén nélkülözhetetlen.

Évről évre visszatérő hagyomány, hogy buszos kirándulást szervezünk 
a Csilló lovas iskolába. Idegenvezetőnk segítségével megtekintettük a 
lovarda területét, lovas kocsin kirándultunk a határba, majd a gyerme-
kek a lovászok segítségével egy kört sétáltak az ugrató pályán. A tele-
pülésen manapság kevés helyen tartanak állatokat, ezért mindig nagy 
élmény a gyerekeknek ez a program.

Párhuzamosan a Gerje helyi természetvédelmi területére is kilátogat-
tunk. Alaposan felkészültünk a kirándulásra, távcsöveket barkácsoltunk, 
meglestük a mókusokat, vadon élő állatokat. Vizsgáltuk a bogarak, han-
gyák életét, szélforgókkal megfigyeltük a szelet. A legnagyobb értéke 
ennek a programnak, hogy a gyermekek több évszakban megfigyelik a 
természet változásait.

Április 22-én, a Föld napján előkerülnek kerti szerszámaink, vetünk, 
gereblyézünk. Minden csoportunk folyamatosan gondozza a kiskertjét, 
ezen a napon nagyobb hangsúlyt fektetünk az óvoda zöld növényzetének 
frissítésére. A környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás alakí-
tása nevelési programunk egyik fontos alapvetése.

A húsvéti készülődésünket áthatják a néphagyományok (pl.:tojás kere-
sés, hímes tojás festés stb.). 

Ezúton is tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvodai beiratkozás a 
Hirdetménynek megfelelően 2019. május 6. – 2019. május 9., 08:00-16:00 
közötti időpontokban lesz.

A szülők eddigi segítségét megköszönve ismét kérjük, 
hogy az adójuk 1%-val támogassák óvodánk alapítványait!

18685671-1-13 „Boldog Gyermekkor”
18681639-1-13 „Szivárvány”
18681347-1-13 „Napsugár”

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ✍

MOZAIK

Azt mondják a cinegék, 
itt a tavasz, nyitnikék…
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MÁR A GUBÁNYINAK IS VAN 
SAJÁT TÁBLÁCSKÁJA

Táblácska. Egyszerű szó, mégis kedves, 
mosolyra derít és egyedi.

Vámos Robi, a Táblácska megálmodója az 
év elején egy játékot hirdetett Bevállalom! 
Hol lenne legfurcsább Táblácskát rajzolni? 
címmel. Különleges helyekkel lehetett jelent-
kezni, melyek közül azok nyertek, amelyek a 
legtöbb szavazatot kapták a Facebook közös-
ségi oldalon. Pilis város lakossága, ismerősök, 
barátok, kollégák ismét összefogtak, melynek 
köszönhetően iskolánk is a nyertes helyszí-
nek között szerepelt. Robi iskolánkban rajzolta 
meg a Gubányi 50 000 forint értékű Mega 
Táblácskáját a tanulók ötletei, javaslatai alap-
ján, amit kiszínezve visszahozott és átadott a 
gyerekeknek, valamint a vezetőségnek.

Köszönjük a lehetőséget és ezt a szép ajándé-
kot. Igyekeztünk méltó helyet találni iskolánkban 
eme becses ajándéknak. Ezúton mondunk köszö-
netet Sztyehlik Gábornak a tároló fadobozért, 

amelyet Táblácskánk számára készített. Hálásan 
köszönünk minden szavazatot a lakosságnak!

BÉCSI ÉLMÉNYEK

Március 30-án testvérintézményünk, az 
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

szervezésében vers- és prózamondó versenyen 
vettünk részt Bécsben. A közel 200 versenyző 
között iskolánkat a következő tanulók kép-
viselték: Csordás Benjámin, Csordás Norina, 
Gajda Marcell, Sándor Nóra és Vidák Máté.

Benjámin kategóriájában harmadik helye-
zést ért el, továbbá osztálya számára egy 
élménynapot is nyert a szlovákiai Beretkére.

A felnőtt kategóriában iskolánk pedagógusa, 
Lehoczki-Lénárd Valentina első helyezést ért el.

Válóczi Zsuzsanna tanárnő zsűritagként kép-
viselte iskolánkat. Ezúton is köszönjük munkáját!
Minden versenyzőnek szeretettel gratulálunk!

KÖLTÉSZET NAPI RENDEZVÉNY 
A SZABADSÁG TÉRI TELEPHELYEN

A költészet napjához közeledve iskolánkban 
április 5-én délután egy műsorral ünnepel-

tük a magyar lírát. A délutánt a felső tagoza-
tosokból álló kórus nyitotta meg. Egy dzsessz 
kánont, illetve „Ó, jertek énekeljünk" címmel 
egy angol kánont adtak elő. Ezt követően a 
szeptemberben elindult versmondó szakkör 
tagjai közül csillogtatták meg néhányan tudá-
sukat. A szavalatok szünetében az alsó és felső 
tagozatos tanulókból álló bábcsoport lépett 
fel. A gyerekek magyar költők verseihez fűződő 
kisebb történeteket adtak elő nagy sikerrel. 
A műsor után a fellépőknek pogácsa és süte-
mény mellett lehetőségük volt beszélgetésre 
és ismerkedésre.

Köszönet minden kollégának és segítőnek, 
aki bármilyen formában hozzájárult a rendez-
vény lebonyolításához!

LEHOCZKI-LÉNÁRD VALENTINA ✍

MOZAIK

GUBÁNYI HÍREK

Pilis Város Önkormányzata idén is csatlakozott az országosan meghirdetett Te 
Szedd!-mozgalomhoz. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban egy 

héten keresztül „tavaszi nagytakarítást” végeztek a Te Szedd! önkéntesei, amelynek 
célja az volt, hogy közösen tisztítsák meg szűkebb-tágabb környezetüket. Szeretnénk, 
ha Pilisen is minél többen kifejezésre juttatnák a bennük rejlő igényt a tisztaságra, és 
felhagynának a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit 
összeszedniük az önkénteseknek. 

Idén közel az összes pilisi intézmény, civil szervezet csatlakozott az akcióhoz, akár 
az önkormányzati, akár civil szervezésről lett légyen szó. Lelkesen szedték a Gubányi 
Károly Általános Iskola, valamint a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola tanulói és tanárai a város határain túl is az 
eldobált hulladékot, valamint óvodásaink szorgosan tisztogatták az óvodák telep-
helyeinek környezetét. Köszönet jár a KÖSZ Egyesületet és a KÖSZ Állatbarát Kör 
tagjainak, akik több terület mellett megtisztították a Gerje forrást és annak környé-
két. Köszönjük, hogy az akcióban részt vevők – legyenek felnőttek vagy akár gyerekek 
– példát mutattak munkájukkal a többi diáknak, felnőttnek, városunk lakosságának! 
Örülnénk, ha ez a példa „ragadós” lenne és egyre többeknek lenne fontos lakóhelyük 
és környezetük tisztán tartása. És ha környezetünk védelme is beépülne mindennap-
jaikba, talán a szemetet is oda tennék, ahova az való: a szemetesbe, esetleg elvinnék 
a hulladékudvarba! 

Az akció során közel 350 zsák szemét és több konténernyi egyéb hulladék gyűlt 
össze! A Te Szedd!-akcióval párhuzamosan elektromos és elektronikai hulladék-gyűj-
tést is szerveztünk, így minden hulladék a megfelelő helyre kerülhetett! Mindenkinek 
köszönjük a részvételét az akcióban!

H. Cs. ✍

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a 2019/2020. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA
Pilis városában a következő időpontokban történik:

2019. május 6. 8.00- 16.00 óra között
2019. május 7. 8.00- 16.00 óra között
2019. május 8. 8.00-16.00 óra között
2019. május 9. 8.00-16.00 óra között

A beíratás helye: Pilisi Játékország Óvoda, 
2721 Pilis, Rákóczi út 42.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, 
akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévü-
ket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felü- 
gyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben 
való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el!

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvé-
teli igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, 
vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban 
szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Te Szedd! – Idén már nyolcadszor HIRDETMÉNY
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Március 1-jén a Könyvtári Esték prog-
ramsorozatunkban dr. Rugonfalvi Kiss 

Csaba újabb történelmi kalandozásra hívta az 
érdeklődőket. Ezúttal az Árpád-ház háborúi-
ról mesélt a tőle megszokott elhívatottság-
gal a könyvtár olvasótermében. Az érdeklődő 
közönség soraiban, nagy örömünkre, a helyi 
kábeltelevízió munkatársa mellett a Dabas 
Rádió képviselőjét is köszönthettük, aki az est 
végén riportot is készített előadónkkal, melyet 
a Térségi Napló című magazinműsorában hall-
gathattak meg a rádió hallgatói.

Az Ablak Galériában is folyamatosan állí-
tanak ki helyi művészeink, alkotóink, kézmű-
veseink. Márciusban Plavecz Katalin mesevi-
lágot idéző kézműves tárgyaiból volt látható 
kiállítás „Inspiráció” címmel. Áprilisban Tasi 
Zsuzsanna művészetterapeuta képei tekinthe-
tők meg „Együttlélegzés” címmel. Májusban 
Karát József különleges horgolt alkotása-
it bemutató kiállítására készülünk, melynek 
címe „Az alkotás öröme nem kötött korhoz és 
nem kötött nemhez”. Júniusban pedig Krausz 
Mihályné vegyes technikával készült, újrahasz-
nosított kézműves munkáit mutatjuk majd be 
a kiállítótérben.

Lázasan folytatódik tovább a munka a Tár-
Sas Kör alkalmain. Az idei év nagy terve egy 
saját társasjáték tervezése és elkészítése. 
A lelkes csapat nagy örömmel vetette be 
magát a munkába, márciusban és áprilisban 
is nagyon sokat haladtak előre. Elkészültek 
a játékpálya, a bábuk és a kártyák tervei, a 
szabályok megalkotása is folyamatban van. 
Természetesen a kemény munka mellett min-
dig jut idő egy kis önfeledt játékra is a Tár-Sas 
Körön, melynek következő alkalmai május 4-én 
és június 1-jén szombat délelőtt 9-12 óráig a 
könyvár olvasótermében lesznek. Továbbra is 
bármikor lehet csatlakozni a klubhoz, várunk 
kicsiket és nagyokat a Tár-Sas Kör alkalmaira.

Márciusban és áprilisban több tematikus 
kézműves foglalkozást is tartottunk Szűcs 
Klára kolléganőnk vezetésével az általános 
iskola tanulóinak ünnepeinkhez kapcsolódóan.

Március 11-14-e között nemzeti ünnepünk-
re készülve huszárcsákót és magyaros pártát 

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. szeptember 1-jei hatállyal 

új ellátásként vezette be az időskori gyógy-
szertámogatást, amely 2019. január 1-jétől 
ismételten igényelhető. Az önkormányzat a 
gyógyszerkiadások enyhítése érdekében éven-
te egy alkalommal, természetbeni ellátás 
formájában támogatásban részesíti a kére-
lem benyújtása előtt legalább 60 hónapja 
(5 éve) pilisi lakó- vagy tartózkodási helyű, 65 
év feletti lakosokat, akiknek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át 
(142 500 Ft) nem haladja meg. A támogatás 

mértéke 5000 Ft/év. A támogatás gyógyszere-
ken kívül a gyógyszernek nem minősülő gyógy-
hatású anyagokra, vény nélkül kapható termé-
kekre is igénylehető. A kérelemhez csatolandó 
mellékletek: 

– jövedelemigazolás (nyugdíjas éves összesí-
tő vagy annak hiányában nyugdíjszelvény)

– a lakcímkártya másolata. 

A kérelmező a jogosultsági feltételek igazo-
lását követően a részére megállapított támo-
gatást – közigazgatási hatósági eljárás során 
hozott, a költségek átvállalásáról szóló hatá-
rozat eredeti példányával – az önkormány-

zattal szerződött gyógyszertárak egyikében 
érvényesítheti. (Family Patika, Kossuth L. 
u. 53.; Szelepcsényi Gyógyszertár, Dárda u. 
5.; Panni Gyógyszertár, Szent István park 1.) 
A rendelet időskori gyógyszertámogatásra 
vonatkozó módosítása 2019. december 31-én 
hatályát veszíti. Az igénybejelentést forma-
nyomtatvány benyújtásával lehet megtenni 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában, 
ügyfélfogadási időben, hétfőn 8-12 és 13-17, 
csütörtökön 13-16 óráig.

Szükség esetén az igénybejelentő lapot az 
iroda munkatársai segítenek kitölteni.

készítettek a hozzánk érkező gyerekek, melyet 
aztán nagy örömmel viseltek is. Április 8-12-ig 
a Magyar Költészet Napja alkalmából „Legyél 
Te is 100verslábú!” címmel verses vetélkedő-
re hívtuk az osztályokat. A versengés remek 
hangulatban telt és értékes pillanatot hozott 
könyvtárunk életébe. Gratulálunk minden 
résztvevőnek, nagyon ügyesek voltak. Szintén 
ebből az alkalomból április 12-én Rékasi Károly 
– Wass Albert „Szerelmem, Erdély” című önálló 
estjét láthatta az ünneplő közönség a Csernai 
Pál Közösségi Központ Színháztermében. Az 
ingyenes előadást óriási érdeklődés kísérte, 
az estet több mint 250 néző tekintette meg, 
nagyon nagy örömünkre. Részletes beszámoló 
a www.kjvk.hu oldalon található. Április 15-18. 
között húsvéti kézműves hetet tartottunk, 
ahol, az ünnepkörhöz kapcsolódóan pom-pom 
nyuszit és csibét készítettünk együtt. 

Május 9-én 12-től 18 óráig újra véradás lesz 
a közösségi házban. Az Országos Vérellátó 
Szolgálat jóvoltából minden ötszörös véradó 
nyereménysorsoláson vesz részt, melynek fődí-
ja egy wellness-hétvége, továbbá helyi támo-
gatóinknak köszönhetően minden véradónak 
mi is ajándékkal kedveskedünk. Kérjük, aki tud, 
jöjjön vért adni! Minden csepp számít!

Május 26-án 11 órakor Hősök Napja alkal-
mából koszorúzással egybekötött városi meg-
emlékezést tartunk a harcokban elesettek 
tiszteletére az evangélikus templom kertjében 
található háborús emlékműnél. A rendezvény-
re mindenkit sok szeretettel várunk!

Intézményünk csatlakozik a Digitális Jólét 
Programhoz, melynek köszönhetően tovább 
fejlődik a könyvtár felnőtt oktatásban betöl-
tött szerepe. Elkezdődnek a mentorképzések, 
melyek nagyban segítik majd az egy életen 
át tartó tanulás szellemiségében megvalósu-
ló programjaink, tanfolyamaink szervezését. 
A közeljövőben tervezzük ingyenes, 65 éven 
felüliek számára az internet használatával 
kapcsolatos tanfolyamok indítását és más 
korosztályokat érintő további számítógépes 
tanfolyamok indítását is.

Örömmel adjuk hírül, hogy óriási meg-
tiszteltetés érte intézményünket. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei 
Szervezete az éves szakmai találkozó – az ún 
Könyvtárosnap – házigazdájának könyvtárun-
kat kérte fel, melyet nagy örömmel fogad-
tunk el. A szakmai konferenciával összekö-
tött ünnepségre a megye minden könyvtárá-
ból érkeznek majd könyvtárosok, vendégeink 
száma várhatóan meghaladja majd a 150 főt. 
Könyvtárunk igyekszik az esemény színvona-
lához méltó, a szakmai bemutatkozáson túl 
a helyi értékeket, a helyi kultúrát bemutató 
tartalmas napot szervezni a találkozó részt-
vevőinek.  

Továbbra is folyamatosan érkeznek könyvúj-
donságok, heti és havi folyóiratok könyvtárunk-
ba. A könyvtári tagság ingyenes a helyi lakosok 
számára. Várjuk régi és új olvasóinkat.

Programjainkról, újdonságainkról további 
felvilágosítást kaphatnak a 06-29/498-851 
és a 06-20/771-0387 telefonszámokon, az 
info@kjvk.hu e-mail-címen, a www.kjvk.hu 
oldalon, a valamint a Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház Facebook-oldalán.

Mindenkit sok szeretettel várunk a könyvtárba!
 

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

MOZAIK

Könyvtári 
hírek

Újra igénylehető az időskori gyógyszertámogatás
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„Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújt-
ják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és 

akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok 
az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat.” Mt 5,14-16

Az evangélikus gyülekezetben nincs megállás, zajlik az élet. Talán 
sokan már túlzásnak is gondolják és azt kérdezgetik: ezek nem bírnak 
magukkal? Miért nyüzsögnek állandóan?

Nem a gyülekezet nem bír magával, hanem az evangélium, a jó hír. Az 
Isten üzenetét ugyanis nem lehet korlátozni, folyamatosan nyüzsögni, 
folyamatosan szólni akar. Nem azért, hogy önmagát mutogassa, hanem 
hogy minden emberhez eljusson az üzenete.

Ilyen üzenetátadás volt az április 14-i „Az én tanítványaim vagytok” 
című Passió-előadás, ahol 30 szereplővel, és az Izsóp ének- és zene-
karral adtuk elő Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az utána lévő 

A pilisi Római Katolikus Egyházközség 1932-
ben lett önálló plébánia, ekkor szentelték 

fel templomát, melyet Krisztus Király oltalmá-
ba ajánlott az akkori katolikus közösség. Ezért 
a templom búcsúja Krisztus Király főünnepén, 
november végén, az egyházi év utolsó vasárnap-
ján van. A templom eredetileg moziként funk-
cionált, Schumayer Róza – vagy ahogy akko-
riban ismerték, Pilis Rózsája – hagyatékából 
tudták megvenni és a lehetőségekhez mérten 
templommá alakítani. Pilis első kinevezett plé-
bánosa, Kállóy Lajos atya a templom História 
Domusában részletesen lejegyezte, hogyan 
haladtak lépésről lépésre az épület külső és 
belső munkálatai, a liturgikus tér kialakítása, a 
szükséges bútorzat beszerzése. A közösség ado-
mányai tették lehetővé a templom ólomüveg 
ablakainak készíttetését, a padsorok szintén 
adományként lettek elkészítve. Ez a lendület 
a későbbi évtizedekben is megmaradt a közös-
ségben, amikor lehetőség nyílt rá, létrehozták 
a Pilisi Római Katolikus Egyházért Alapítványt, 
hogy a felújításhoz szükséges anyagi feltételek 
előteremtését segítsék. Az előző, részleges fel-
újítás közel 30 esztendeje történt, akkor a tető 
egy részét, a belső járófelületet, a külső és belső 
falazat festését végezték el, valamint a külső 
falakat szigetelték. Az utóbbi években egyre 
inkább megmutatkozott, hogy az idő múlásával 

újabb felújításra lenne szükség. A legnagyobb 
problémát a falak vizesedése és a tető beázása 
okozta. A közösség – lehetőségeihez mérten 
– igyekezett a bajokat orvosolni, de nyilvánva-
lóvá vált, hogy átfogó felújításra lenne szükség, 
olyan léptékűre, amelyek anyagi lehetőségein-
ket meghaladták.

2017 novemberében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma pályázatot írt ki, az „Egyházi 
épített örökség védelme és egyéb beruházá-
sok" projektcéllal. Közösségünk pályázott, és a 
pályázat eredményeként 15 millió forint támo-
gatást kaptunk 2018 áprilisában. Sajnos átszer-
vezés miatt csak augusztusban kaptunk zöld 
utat a projekt megkezdéséhez. A felújítás során 
templomunk külső és belső falazata a vizesedő 
részeken lélegzővakolatot kapott, a tetőzetet 
szinte teljesen lecseréltük, a víz elvezetését új 
csatornarendszerrel és a csapadékvíz talajba 
vezetésével oldottuk meg. Sikerült a fűtésrend-
szert teljesen kicserélni, a templom belső és 
külső falazatát újraszínezni, ennek munkálatai 
jelenleg is folynak. A munkálatok elvégzésé-
re helyi mesterembereket kértünk fel, akiknek 
ezúton is köszönjük, hogy munkájukkal hozzá-
járultak templomunk szebbé tételéhez. Mint 
minden építkezésnél, itt is megjelentek olyan 
előre nem látott problémák, amiket sürgősen 
orvosolni kellett. Az ácsmunkák során nyilván-

valóvá vált, hogy a tető szigetelését ki kell cse-
rélni, mert a fent lévő deszkázat a súly miatt 
meghajlott, széttöredezett, valamint költség-
hatékonysági szempontból – fűtés – indokolttá 
vált. Az elektromos hálózatot is kicseréltük, 
mert nem felelt meg a szabványoknak.

A templom külső és belső felújításának – a 
minisztérium által biztosított pályázati for-
rással támogatott – fent fölsorolt részletei 
mellett remélhetőleg heteken belül megvaló-
sul még egy jelentős fejlesztés. Templomunk 
elektromos digitális orgonájának felújítására 
és fejlesztésére önerőből vállalkoztunk, és 
a jelentős kiadást jelentő munkálathoz Pilis 
Város Önkormányzat képviselő-testülete is 
hozzájárult. Megszépült templomunkkal és a 
hangversenyek rendezésére is alkalmas digitá-
lis, virtuális orgona hangszerünkkel mindany-
nyian előrelépünk, fejlődünk és gazdagodunk.

A templomfelújítási projekt befejezése 
2019 májusában lesz, továbbra is keressük a 
lehetőségeket, hogy templomunk modernizá-
lásához, szépítéséhez és egy új közösségi tér 
felépítéséhez szükséges anyagi feltételeket 
előteremtsük a hívő közösség javára és Isten 
dicsőségére.

CSUKA ÉVA HENRIETT ✍ adminisztrátor
Római Katolikus Egyházközség

„Virágvasárnapi Forgataggal” 
és Zsombori Árpád „A szegény 
ember és a cserépedények" című 
kiállításával még hangsúlyosab-
bá téve a nap mondanivalóját.

Április 19-én, Nagypénteken 10 
órától a Kossuth Rádió élőben 
közvetítette az istentiszteletün-
ket, hogy a jó hír Pilisről az egész 
országba és a határon túlra is 
eljuthasson. 

A húsvéti ünnepek végeztével 
sem áll le az evangélium hirdetése, hiszen pünkösdkor (június 9-10.) az 
egyház születésnapját ünnepelhetjük. Hatalmas csoda, hogy mindaz, 
ami majdnem 2000 éve történt, még ma is hatással van az emberekre. 
Hatalmas csoda, hogy még ma is vannak olyan fiatalok, akik a gyülekezet 
és Isten színe előtt vallást szeretnének tenni hitükről, vállalják a konfir-
mációt, és ezzel a gyülekezetünk felnőtt tagjaivá válnak. 

Június 16-án tanévzáró istentiszteletet, Családi és Missziói napot tar-
tunk a gyülekezetünk udvarán. Erre az alkalomra hívunk is várunk min-
denkit, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A gyermekeknek ugrá-
lóvár, mászófal, csocsó, pingpong, arcfestés és kézműves foglalkozás. 
A felnőtteknek előadás, kézműves finomságok színesítik a programot. 

A jó hír nem csak az istentiszteleti és egyéb alkalmakon hangzik el, 
hanem olvasható is. Gyülekezetünk „Forrás" című újságának legújabb 
száma június elején jelenik meg, amelyben áhítat, interjúk, képes beszá-
molók találhatóak gyülekezetünk életéből. 

Adjuk tovább a jó hírt!

KÁRNYÁCZKI ESZTER és SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR ✍
evangélikus lelkészek

EGYHÁZI HÍREK

Húsvéttól pünkösdig – az egyház születése

A Római Katolikus templom felújítási munkálatai
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Miklós Károlyné 2019. április 2-án ünnepelte 90. 
születésnapját. E jeles nap alkalmából ottho-

nában köszöntöttük Boldogh Tamás kollégámmal 
Juliska nénit, akinek átadtuk Orbán Viktor minisz-
terelnök úr aláírt gratuláló emléklapját. Minden szü-
letésnap nagy esemény az ember életében, de még 
különlegesebb az ünnep, ha egy kerek évszámhoz 
érünk. Juliska néni ebben az évben egy igazán szép, 
kerek számhoz érkezett.

Major Julianna 1929. április 2-án született Pilisen, 
iparos (szabó) szülők gyermekeként. Édesanyja 
Osvalda Julianna, édesapja Major Pál. Sajnos édes-
apja korán meghalt, 16 éves kora óta édesanyja egyedül nevelte fel 
testvérével együtt. 1946-ban házasságot kötött Miklós Károllyal, akivel 
51 évig éltek nagy szeretetben. Két gyermekük született, majd unokák-
kal bővült a család. Férje sajnos 21 éve elhunyt, azóta özvegyként él, de 
ennek ellenére összetartja a családot, süt-főz rendszeresen. Nem csak a 

konyhában tevékenykedik, hanem a virágoskert gon-
dozása is a napi feladataihoz tartozik. Szereti a kerti 
munkát, amikor elfárad, keresztrejtvényt fejt, sokat 
olvas, a tv-ben a sorozatokon kívül a napi politikai 
események is érdeklik. A reggelt szobakerékpárral, 
egy kis tornával kezdi. Ha a munkában nem fárad el 
túlzottan, este is teker egy kicsit. Szeret kirándulni, 
várost nézni és gyógyfürdőbe járni.

Szerető család veszi körül, akik napi szinten kap-
csolatban vannak vele. A rokonság is nagy figyel-
met fordít arra, hogy ha pár napig esetleg egyedül 
marad, akkor naponta beszéljenek vele. 

Szerencsére 90 éves korára is meg tudta őrizni szellemi frissességét 
és érdeklődését a környezetében történő dolgok iránt. További boldog 
éveket kívánunk Juliska néninek szerető családja körében!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Vajon mi vezette társunk kezét, amikor nagyapja sírja 
melletti elhagyott emlékműről letépte a borostyánt 

és felfedezte Tóth József csendőr őrmester emlékművét? 
Vajon minek köszönhette megmenekülését ez az emlék-
mű? Hisz a csendőrség intézménye, hitvallása elleni teljes 
felszámolás hosszú éveken át fejtette ki romboló hatását. 
Érthető hát, egy kisebb csodára bukkantunk.

„1918. április 7-én szolgálatteljesítés közben a Dunába 
fulladt.” Vajon mi történhetett akkor? A rideg kő nem árul 
el semmit. Dokumentum, feljegyzés, hozzátartozó nin-
csen. A történelemben kutatva találjuk meg az igazságot.

1918. április 7. A Drina nevű gőzös hajnali három órakor 
szépen komótosan haladna felfelé a vén Dunán, de előző 
nap zátonyra fut és várakozik. Az utasok alszanak, a 
legénység fáradtan kókadozik. Egy Szófia névre hallgató 
másik gőzös teljes sebességgel belerohan a Drinába. Az 
ütközés olyan nagy, hogy a Drina kettészakad és a hátsó 
fele azonnal elsüllyed. 64 ember fullad bele a vízbe. 
Köztük Tóth József csendőr őrmester is.

De így nem teljes a kép, mivel hős csendőrünk egy két 
és fél méteres emlékművet kapott társaitól. Valószínűleg 
soha nem fogjuk megtudni, hogy mivel érdemelte ezt ki. 
De hisszük, hogy megérdemelte! Lehet, hogy megmen-
tett jó pár életet, mielőtt ő végleg elmerült volna a habok 
közt, vagy olyat cselekedett, mely méltó volt a csendőr-
ség hírére? Ne feledjük, zajlik az első világháború, és a 
csendőrök létszáma soha nem látott mélypontra zuhan. 
A Magyar Királyi Csendőrség létszáma alig haladja meg 
a 600 főt! Egy hős csendőr elvesztése ezekben a nehéz 
időkben pótolhatatlan veszteség.

Még halálában is példát mutat, hisz látva a feliratot az 
emlékmű alján, minden magyar ember szíve megdobban, 
és arra gondol, tán ennél szebb életet záró mondat nincs 
is e kerek világon.

„Emlékét kegyelettel őrzi a m. kir. csendőrség.”
Mostantól Pilisen április 7. napja emléknap. Ezen a 

napon megemlékezünk hős csendőreinkről, hagyomá-
nyaikról, a Magyar Királyi Csendőrség szent intézmé-
nyéről.

ZÁBRÁCKI LÁSZLÓ ✍

„Emlékét kegyelettel őrzi-őrizte a m. kir. csendőrség”

MOZAIK

90. születésnapot köszöntöttünk

Tóth József csendőr őrmester emlékének pilisi vonatkozásai
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A C.É.L. Egyesület és a magam nevében szeretnék köszönetet mon-
dani a Tescónak, hogy lehetőséget adtak a civil szervezeteknek, 

hogy az „Ön választ, mi segítünk” pályázaton részt vegyenek. Mikor 
megtudtuk, hogy egyesületünk továbbjutott a pályázati szakaszba, 
már az is óriási siker volt számunkra. Mi azt gondoltuk, hogy mivel 
nem vagyunk ismert egyesület, az is nagy szó, hogy bekerültünk és 
ezért megpróbálunk minél jobb eredményt elérni. A szavazás négy 
hete alatt folyamatosan kampányoltunk és ismertettük pályázatunk 
lényegét a vásárlóknak. Plakátokat helyeztünk el és szórólapokat 
osztottunk. Munkánk olyan eredményt hozott, amit álmunkban sem 
gondoltunk. Öt településen, Vecsésen, Üllőn, Monoron, Pilisen és 
Gyömrőn hétről hétre az egyesületünk lett az első. Ezáltal egyesü-
letünk e településeken ismerté vált. Ez borzasztó nagy sikerélmény 
nekünk, hiszen például az országos hírű Nem adom fel! alapítványt is 
megelőztük. Megnéztem, hogy országos viszonylatban egyesületünk 
hány szavazatot kapott. Egyszerűen ledöbbentett az eredmény! 167 
szervezet jutott be a szavazási szakaszba és a mi egyesületünk a 
29. helyen áll a szavazatok alapján. Első helyezést 56 szervezet ért 
el országosan és ebben a mezőnybe egyesületünk a 18. helyen áll. 
Nagyon büszkék vagyunk. Köszönjük a Tescónak, a Tesco valamennyi 
dolgozójának a segítséget és a pozitív hozzáállást, hiszen eredmé-
nyünket az ő segítségükkel értük el. Köszönjük elsősorban Pilisnek 
és köszönjük mind az öt település vásárlóinak, hogy a mi pályázatunk 
nyerte el a tetszésüket és egyesületünkre szavaztak. Személyesen 
megismerkedtünk mind az öt települési üzlet vezetőjével, akiknek 
egy-egy köszönő emléklapot adtunk át. Mivel egyesületünk igen fon-
tos feladata a rászoruló családok segítése, reméljük, hogy a Tesco 
partnerünk lesz, és adományaikkal segíteni fogják továbbra is a 
munkánkat. Kampányunk során is kaptunk adományt a Tescótól, ame-
lyeket a rászoruló családok kaptak meg. A pénznyereményt pályázati 
programunknak megfelelően fogjuk felhasználni, a környezetvédelem 
jegyében. A pénzből egyesületünk részére vásárolni fogunk egy színes 
nyomtatásra is alkalmas lézernyomtatót, valamint egy egyhetes, 

ingyenes napközis nyári tábort szervezünk változatos programokkal, 
tízóraival, ebéddel és uzsonnával. A gyerekek kiválasztásában a 
Gubányi általános iskola igazgatónője fog segíteni. Reméljük, hogy 
programunk megvalósításában is számíthatunk a pozitív hozzáál-
lásra, és részt vesznek benne a pilisiek, hogy a programunk sikeres 
legyen. Mi annyit kérünk, hogy a környezetünk védelmében megjele-
nő plakátokat, szórólapokat az üzletek kirakatában elhelyezhessük, 
felhívva a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Már most 
elhatároztuk, hogy a további pályázatokon is rész fogunk venni és 
kampányolni fogunk, így szeretnénk népszerűsíteni Pilist, a projektün-
ket és a Tescót. Pályázatunk – „Köss barátságot a természettel!" – és 
kampányunk szlogenjével – „A család, a természet és az egészség 
mindig együtt jár" – köszönjük mindenki támogatását.

TURI SÁNDORNÉ ✍ elnök – C.É.L. Egyesület

A cikket  szó szerint módosítás nélkül közöljük.

A Pilisi LK háza táján óriási munka folyik, 
legyen szó akár a szakmai stábról, vagy 

a labdarúgókról. Rendhagyó módon nem az 
edzőket, hanem a szurkolókat kérdezgettem.
Zuber Gyula elnök urat kérdeztem, mit vár a 
tavaszi szezonban? 
– A harmadik hely megtartását a megye I-ben.

*
Károly bácsinak, Kajla bá'-nak, főszurkolónk-
nak ugyanezt a kérdést tettem fel: 
– Legrosszabb esetben ötödik helyet.

 *
Számomra igencsak ismerős Kovács Attila, de 
Pilisen még nem találkoztunk. Vajon mi szél 
hozta erre?
– Volt tanítványom, Sipos István invitálására 
jöttem el. Pisti a téli átigazolási szezonban 
került ide. Gyulán, a Grosics Akadémián nevel-
kedett. Mindig első kézből értesültem pályá-
ja állomásairól, de még nem láttam élőben 
focizni, így kihasználtam a lehetőséget, hogy 
a közelben van. Újságíróként rengeteg labda-
rúgó-mérkőzést néztem már végig, mindig szí-
vesen ülök-állok, drukkolok vagy csak élvezem 

a jó játékot, a küzdőszellemet. Azt gondolom, 
hogy Pisti számára ez egy jó lépcsőfok ahhoz, 
hogy felnőtt labdarúgóként megállja majd a 
helyét. Itt van alkalma rutint szerezni és rafi-
nériát ellesni az idősebb játékosoktól. Nagyon 
megfogott a légkör, amit itt tapasztalok. A 4-es 
főúton közlekedve gyakran láttam a pályát, 
de eddig még nem volt okom idekanyarod-
ni. Fantasztikus miliő van itt, a labdarúgókat 
nagyon szereti a közönség, nagy a lelkesedés 
és a buzdítás. Sok nagy csapat megirigyelhet-
né a szurkolók számát is. Sajnos most Pisti 
nem állt be a mérkőzésen, de így is nagyon jól 
éreztem magam. Örülök annak, hogy nem egy 
vesztes mérkőzésen láttam, és van egy jó okom 
arra, hogy a közeljövőben újra eljöjjek. Hajrá 
Pilis, hajrá, Pisti!

*
Perjésiné Sárika néni május 22-én ünnepli a 87. 
születésnapját.

– Még nem láttam focimeccset Sárika néni 
nélkül. Mi vonzza ennyire ide?
– 14 éves korom óta az életem része a labdarú-
gás. Nem tudok elképzelni olyat, hogy ne jöjjek 
el. Pedig a lányom lebeszélne róla! Édesapám 
szoktatott rá még gyerekkoromban. Úgy kez-
dődött, hogy az öcsém kapus volt. A vejem 
szintén focista volt, unokám a Kőrös 2-ben 
űzi a labdát. Sógorom, keresztfiam, majd a 
nászom is focista volt. Keresztfiam két unokája 
jelenleg erősíti Pilis LK-t, név szerint Czopkó 
Zsolt és Dombai Dávid. Szomorúságom, hogy 
a dédunokám nem focizik, valamint hogy a 
lányunokám kosarazik.
– Sárika néni, kívánom, hogy jó egészségben 
még nagyon sok izgalmas, győztes meccsen 
drukkoljon csapatainknak!

Kérjük kedves szurkolóink folyamatos támoga-
tását a mérkőzéseken és az interneten (www.
pilisilk.hu és a Facebook-oldalunkon) egyaránt.
Hajrá Pilis!

A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍

MOZAIK

A C.É.L. Egyesület köszönetnyilvánítása

FOCI HÍREK
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A tavasz eljöttével a kerti munkák is elkezdődtek. Egyre többen sze-
retnék az ingatlanukon felhalmozott és tovább nem hasznosítható 

kerti hulladékokat, avart elégetni. Nem árt azonban figyelembe venni, 
hogy a kerti hulladék elégetésének, a szabadban történő tűzgyújtásnak 
jogszabályban (törvényben, kormány-, miniszteri és önkormányzati ren-
deletekben) rögzített szabályai vannak.

1. Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön 
megengedi.

2. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot 
égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi:

 Pilis város belterületi ingatlanjain a képviselő-testület 22/2012. 
(VI. 04) számú önkormányzati rendelete értelmében a száraz kerti 
hulladék és avar égetését:

 – október 1. és április 30. napja között;
 – hétköznap, valamint szombaton (az ünnepnapok kivételével);
 – 10:00 és 15:00 óra között;
 – szélcsendes időben lehet végezni (kivéve az országos tűz-

gyújtási tilalom időtartamát);
 – ünnepnapokon és vasárnap, valamint május 1. és szeptember 

30. közötti időszakban avar és száraz kerti hulladék égetése 
SZIGORÚAN TILOS.

3. Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a kül-
területen – zártkerti ingatlanokon – lévő, lábon álló növényzet, 
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés).

4. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-fő-
zés a tűz állandó felügyelete mellett.

5. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megen-
gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály vagy hatósági 

A DTkH Nonprofit Kft. a lomtalanítást ingatlanonként térítésmen-
tesen évente KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) 

házhoz menő rendszerben végzi, mely az 53/500-152 (2. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

FONTOS! A lom kihelyezése nem konténerben történik, ezért kérjük, 
amennyiben lomtalanítani szeretne, úgy telefonon a Lomtalanítás 
menüpontot válassza, NE a konténerrendelést!

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el!

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék;
– építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
– veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, 

hűtőgép…);
– veszélyes hulladékok (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékesdobo-

zok, kátrányszármazékok…);
– heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói 

tevékenységből származó hulladék.

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon törté-
nik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti 
részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) 

kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szét-
szóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek 
kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy 
az a jármű- és a gyalogos-forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket 
és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével.

IGÉNYLÉS MENETE:

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk 
ügyfélszolgálatát az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfél-
fogadási időben).

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt mint Társaságunk szerződéssel 
rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és 
részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az 
ingatlana elé a lom hulladékot.

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulla-
dékot.

FONTOS! A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel ren-
delkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben nincs 
díjhátralékuk!

döntés megengedi. Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, 
illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűz-
gyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. 
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti 
fásítások, de tilos a parlag és gaz égetés is.

6. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza: 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet.

7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában vég-
zett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga 
után.

 Pilis Város Önkormányzata Mezei Őrszolgálata a külterületen, 
zártkerti ingatlanokon észlelt tűzgyújtás esetén minden alka-
lommal ellenőrzi a tüzet, a meggyújtott anyagokat. Amennyiben 
azt észleli, hogy kerti hulladékot égetnek, figyelemfelhívás mellett 
a tűz eloltására szólítja fel a tüzet gyújtót. Amennyiben vegyes 
összetételű, kommunális hulladékot égetnek, akkor eseten-
ként 20 000 Ft-tól kezdődő helyszíni bírságot szabhatnak ki.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, a követ-
kező alapvető szabályokat tartsuk be:
Az égetés során egyszerre 1 m3 mennyiséget szabad meggyújtani, 
a tűzvédelmi szabályok betartásával. A tűz őrzéséről és veszély 
esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 
A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készen-
létben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani 
és a parázslást meg kell szüntetni.

MOZAIK
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Munkatársaim március 13-án Pilisen ellenőriztek egy 35 éves helyi 
férfit. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a férfit a Fővárosi 
Törvényszék kereste elfogatóparancs alapján. Az intézkedők a Ceglédi 
Rendőrkapitányság fogdájába szállították a helyi lakost.

Az igazoltatáskor derült ki március 13-án, hogy egy pilisi férfi ellen 
körözést adott ki a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság pénzbírság meg 
nem fizetése végett. Kollégáim a férfit a Monori Rendőrkapitányságra 
előállították további intézkedések megtétele céljából.

Egy 46 éves helybeli lakos ellen a Budapest Környéki Törvényszék 
BV-csoportja elfogatóparancsot bocsátott ki lopás bűncselekmény elkö-
vetése miatt. A férfit munkatársaim lakásán március 19-én elfogták, 
őrizetbe vették és a büntetés-végrehajtási csoport elé állították.

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának mun-
katársai március 6-án a Pilisi Rendőrőrs területén lévő közutakon köz-
lekedőket ellenőriztek. A balesetek megelőzése érdekében tartott köz-
lekedésbiztonsági akció során kollégáim kiemelt figyelmet fordítottak 
az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésére az úgynevezett 
„finn”-módszer alkalmazásával, de ellenőrizték az előzési szabályok 
betartását, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát is. Az 
ellenőrzés további célja a gyalogos-közlekedés biztonságának javítása, 
továbbá a „motoros” balesetek megelőzése volt. Az akció során egyetlen 
esetben sem mutatott pozitív értéket az alkoholszonda.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csernai Pál Közösségi Központ rendezé-
sében május 26-án megtartásra kerülő gyereknapon Pilisi Rendőrőrs 
munkatársai is részt vesznek. A rendőrségi standnál a gyerekek bűn- és 
balesetmegelőzéssel kapcsolatos teszteket tölthetnek ki, valamint 
megtekinthetik a rendőrségi szolgálati gépjárműveket is. Várjuk szere-
tettel a kedves érdeklődőket!

Rövid tájékoztatásomat követően néhány hasznos tanácsot ten-
nék közzé a biztonságos közlekedés érdekében:
A nyár beköszöntével a közúti forgalom is megnő, ezért ebben az idő-
szakban különösen figyelmesen kell közlekedni! Kérem, fordítsanak 
kiemelt figyelmet a kerékpárok és a robogók használat előtti átvizsgá-
lására, műszaki állapotuk és a szükséges pótalkatrészek ellenőrzésére, 
beszerzésére! A megfelelő kivilágítás nélkülözhetetlen minden oldalról 

(első-hátsó lámpa és fényvisszaverő prizma, első küllőn fényvisszaverő 
prizma, hátsó lámpa), élénk színű öltözékben és megfelelő védőfelsze-
reléssel sokat tehetünk a balesetek megelőzéséért. A motorkerékpárra, 
robogóra, kerékpárra vonatkozó közlekedési szabályok ismerete elen-
gedhetetlen a biztonságos közlekedéshez! 

Fontos tudnivalók az áldozattá válás elkerülése érdekében:
Egyedülálló időskorúak a célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. 
Az „unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban fel-
hívják 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 pénzért cse-

rébe engedik szabadon.
• Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán vagy más hozzátartozón.

Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó 
személyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban megtörtént a 
baleset vagy a műtét, ezzel erősítve az idősben azt, hogy mindenképpen 
segítenie kell. 

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy min-
den pénzt, ékszert és 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 felhívjuk az idősek figyelmét 
arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdez-
zenek, igyekezzenek minden lehetséges eszközzel meggyőződni a hal-
lottak valóságtartalmáról, értesítsék a rendőrséget, ha feltételezhető, 
hogy csaló van a telefon másik végén, hogy minél kevesebben váljanak 
áldozattá.

A hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy 
Önök is tegyenek meg minden maguktól telhetőt annak érdekében, 
hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve segítsék az idős 
állampolgárokat és legyenek figyelemmel a gyerekekre is! A rendőrség 
hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérem Önöket, hogy 
bármely időpontban hívják a „járőr mobilt” a 06-20/771-0411 mobilte-
lefonszámon vagy munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-
es, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726, illetve a 
107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 

Pilis Város körzeti megbízottjának, Gulyás Gergő r. őrmesternek az 
elérhetősége 06-20/228-1511. Fogadóórája minden hónap első csü-
törtökén 14.00-16.00 között kerül megtartásra a rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka
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Rendőrségi hírek
Az elmúlt hetek sem teltek el események nélkül a 
Pilisi Rendőrőrs illetékességi területén. Az alábbiak-
ban konkrét eseményekről és az azt követő intézkedé-
sekről szeretnék ízelítőt adni.

K E R É K P Á R
SZERVÍZ

Profi kerékpár szervízelés Pilisen.
• Új kerékpárok üzembehelyezése
• Általános beállítások (fék,váltó...)
• Defektjavítás, külsőcsere
• Kerékfűzés, centrírozás
• Teleszkóp, tárcsafék olajcsere
• Teljeskörű átnézés, felújítás…

MŰHELYÜNK KIZÁRÓLAG BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DOLGOZIK, 
IDŐPONTOT TELEFONON LEHET VELÜNK EGYEZTETNI! 

Bővebb információ: 06-70/55-77-596  •  Ocztos Gergő  EV
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14.00-17.00 Dankó Rádió 
élő közvetítés 

Színpadi programok
14.00 Ünnepélyes megnyitó 
14.15 Erdélyi László és barátai 
14.50 Vidám Tavasz Klub 
15.20 Pilisi Zenész Egyesület
16.00 Elvis és barátai
16.45 Barátság Nyugdíjas Klub

17.30-19.30 „Csendül a nóta, 
száll a muzsika…”
Zenés gálaműsor a Dankó Rádió 
legfényesebb csillagaival.

Közreműködnek:
TARNAI  KISS  LÁSZLÓ 
BUDAI  BEATRIX 
DÓCS  PÉTER 
KALINA  ENIKŐ 
TARNAI  MARCELL  LÁSZLÓ 
GENGELICZKI TIBOR

20.00 Szűcs Judith fellépése

21.00 Tombola 

22.00 Zengő Bál 
 Hipp Hopp Zenekarral

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

egyéb programok:  
• kézműves vásár 
• gyerekprogramok
• étel és ital bemutatók 
• Manna büfé 

Ingyenes buszjárat 13-22 óra 
között félóránként, megálló: 
Vasútállomás, Könyves Bolt

Jegyár: felnőtt 1000 Ft, 
14 éves korig ingyenes
A változtatás jogát fenntartjuk!

Támogatók:
 

A rendezvényen képfelvétel készül, amelyet a szervező weboldalán, közösségi 
médiafelületein, Pilis Város facebook és weboldalán valamint a Hírnök c. lapban felhasználhat!


