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Időpont: 2019. október 5–6.
Helyszín: Csernai Pál Közösségi Központ, 

2721 Pilis, Gubányi Károly u. 2–4.
Halak fogadása: 2019. október 3. 9:00–20:00
Bírálás: 2019. október 4. 9:00 órától
nevezésI HatárIdő: 2019. szeptember 22.

Közönség számára látogatható: 
2019. október 5. 9:00–18:00 
2019. október 6. 9:00–12:00 

(a megvásárolt halak 12 órától vehetők át)

Hivatalos megnyitó, díjátadó: 2019. október 5. 11:00
Kapcsolat: Toma István • Telefon: +36-30-470-9893

e-mail: toma.istvan@gmail.com • guppy@akvariummagazin.hu

támogatók:
pilis város Önkormányzata

Akvárium Magazin  •  Green Aqua Kft.  •  Csigafarm Kft. 
LKH LEONI Kábelgyár Hungária Kft.

KT Textil Kft.  •  Best Aquatic Kft.

GUPPI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2019.
GUPPI PÁROK KIÁLLÍTÁSA ÉS VERSENYE
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Tisztelettel köszöntöm a Hírnök augusztusi számának olvasóit, városunk polgárait. 
Pilis öt éve töretlenül fejlődő pályán mozog. Várakozásaink túlnyomó része valóra vált, 

további terveinkhez adottak a lehetőségek. 

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Legyen még jobb Pilisen élni!

unkával, eseményekkel, sikerekkel tarkított nyári hóna-
pokra tekintünk vissza, nem feledve, hogy a kivételesen 
forró napok lehetőséget kínáltak a pihenésre és a fel-

töltődésre is. Érdemes egyúttal előre tekintenünk: Szent István 
és az államalapítás ünnepe, a Városnap, az idősek világnapja után 
városunk és az ország életében kimagaslóan fontos eseményre, a 
helyhatósági választásokra készülünk. Döntést hozunk arról, hogy 
a következő öt évben milyen irányba fejlődjön városunk, és kikre 
bízzuk ezt a feladatot a képviselő-testületben 
és a polgármesteri székben.

A közelmúlt szomorú és sajnálatos tör-
ténése városunk díszpolgárának, Tabányi 
Mihálynak az elvesztése. A tangóharmonika 
királya halálával űrt hagy maga mögött, 
hiszen olyan sokat tett Pilisért, mindany-
nyiunkért. Fájdalmas emlék, hogy nemrég, 
amikor 98. születésnapját együtt ünnepel-
tük, még arról beszéltünk, hogy szeretnénk 
100. születésnapján is köszönteni.

Bizakodásra okot adó esemény volt, hogy 
néhány héttel ezelőtt sikerült leültetnünk a 
MÁV Start vezérigazgatóját a Pilis és a Cegléd 
között húzódó vasútvonal mellett találha-
tó települések vezetőivel és elé tárni azokat 
a tarthatatlan körülményeket, amelyekkel a 
vasút megnehezíti Pilis és a környező telepü-
lések életét. Se a menetrend, se a jegyvásárlási lehetőségek, de a vona-
tok higiénés viszonyai sem megfelelőek, nem beszélve a szerelvények 
állapotáról. Azt a jó hírt tudom megosztani tisztelt olvasóimmal, 
hogy a MÁV nyitott a gondjaink enyhítésére, vezérigazgatójának 
ígérete szerint az igényekhez módosítják a menetrendet, és a többi 
panaszunk orvoslására is késznek mutatkozik a vállalat.

Örömhír, hogy befejeződött az Attila utcai óvoda felújítása, 
a projektzárás és az ilyenkor szokásos engedélyek kikézbesítését 
követően ismét birtokba vehetik a kicsinyek. Egy jelentős fejlesztést 
sikerült időre befejeznünk, ami okot ad arra, hogy újabb gyerme-
kintézmény felújításába kezdjünk. 

Büszkeséggel tölt el, hogy augusztus 20-án, a Szent István-napi 
megemlékezést egy jól teljesítő, fejlődő ország polgáraként és egy 
olyan város lakosaként ünnepelhetjük, ahol jó élni és biztonsággal 
lehet tervezni a jövőt. Az összetartozás szép gesztusa ebben a ciklus-
ban vált hagyománnyá: az ünneplő polgárok ehetnek a „Magyarok 
kenyéré”-ből, hiszen azt abból a keverékből sütötték, amelyhez Pilis 
gazdái, a Pilisi Nép- és Gazdakör, valamint az önkormányzat ado-
mányozta a gabonát. 

Szeptember 14-én rendezzük a Városnapot. Kérek mindenkit, hogy 
vegyen részt az eseményen, hiszen az kiváló alkalom arra, hogy kife-
jezzük együvé tartozásunkat. Idén is, mint rendesen, a helyi fellépők 
mellett meghívást kaptak neves művészek, előadók, hogy produkció-
jukkal újabb egy évre felejthetetlen élményt nyújtsanak a közönségnek. 

Október elsején lesz az Idősek Világnapja. Pilis lakosságának 
is számottevő része tartozik az idősek közé, akikről megkülön-
böztetett figyelemmel illik megemlékeznünk. Ne feledjük: sokat 
köszönhetünk annak, amit eddig értünk és a városért tettek, de 
fontos számunkra, hogy ezt, ha tehetik, ne hagyják abba. Az idősek 
továbbfoglalkoztatására hozott kormányzati intézkedések ösztönzik 
az alkotó és a termelő munka folytatását, ami a helyi munkaerőhi-
ány enyhítésében is segíthet. 

Október 3-5 között városunk látja ven-
dégül a guppi-kiállítást és -versenyt, ami 
egyúttal Európa-bajnokság is. A ritka akva-
risztikai eseménynek a Csernai Pál Közösségi 
Központ ad helyet. A zsűrizés október 4-én 
lesz, a közönség másnap gyönyörködhet a 
ritkaságokban. Az esemény rangját emeli, 
hogy ezt megelőzően a páros guppi világbaj-
nokság egyébként augusztus 28-án, Bécsben 
lesz, ahol 600 pár európai és Európán kívüli 
halat lehet megtekinteni.

Minden pilisi polgárt arra biztatok, hogy 
vegyen részt az október 13-ra kiírt önkor-
mányzati választáson. Eredményétől függ, 
hogy milyen módon, mekkora intenzitással, 
tényleg a lakosok iránti elkötelezettséggel 
fogják-e vezetni ezt a várost a következő öt 
évben. Felelősen kell választani képviselőket 

a testületbe és ugyanilyen megfontolt módon kell dönteni arról, 
hogy kit ajándékozzanak meg bizalmukkal, azzal, hogy polgármes-
terként irányítsa a város és a közösség életét. 

Az elmúlt időszakban többen jelezték, indulni kívánnak a pol-
gármesteri székért, ezért én sem rejtem véka alá, hogy szívesen 
megmérettetem magam ismét, és nem hagyom cserben azokat, 
akik jelezték: fontos számukra, hogy a város az általam elindított 
úton fejlődjön tovább. 

Szeretném megköszönni a város minden lakosának, hogy 
az elmúlt öt évben támogatta munkámat. Megtiszteltetés volt 
Önökkel együtt dolgozni. Alkotó gondolataik, inspiráló javaslataik 
és kritikáik nélkül nem értük volna el azokat az eredményeket, 
amelyekre büszkék vagyunk. Pilisen ma jobb élni, mint öt évvel 
ezelőtt. A következő öt évre is van feladat bőven, akár többre is: 
tovább kell javítani a város infrastruktúráját, az utakra ráfér az 
új burkolat, rendezettebbé, tisztábbá kell tenni a közterületeket, 
több ipart és munkahelyet kell ide csalogatni, rendezni kell a kül-
területekkel összefüggő problémákat. Biztos vagyok abban, hogy 
Önökkel együtt városunkat még élhetőbbé tehetjük, ahol jó lakni, 
dolgozni, pihenni és szórakozni.

Kérem, olvassák figyelmesen a Hírnök jelen számát!

Tisztelettel:
HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

M
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A június 27-i rendes, nyílt 
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület elutasította a május 29-én 
megtartott ülésén meghozott határozatok és 
rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót.

*
Tudomásul vették és elfogadták Béres Károly 
tűzoltó őrnagy, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Monor Hivatásos Tűzoltóság parancs-
noka által megküldött, a 2018. évi szakterületi 
tevékenységről szóló írásbeli beszámolóját. 

*
Elutasították a Pilisi Városüzemeltető Kft. 
javaslatát, hogy a 2019-ben ágdarálót szerez-
zen be.

*
A testület a Pilisi Játékország Óvoda udvari ját-
szó és fejlesztő eszközeinek beszerzése céljából 
az önkormányzat idei költségvetésében a cél-
tartalék terhére további 3 564 228 Ft-ot biztosít.

*
A testület elutasította a szlovák emlékek kiállí-
tóhelyéül szolgáló (Pilis, Kávai út 1., a könyvtár) 
volt lakás felújítására és a tájház kialakítására 
irányuló javaslatot. A testület nem hagyta jóvá 
a Pilisi Városüzemeltető Kft.-vel a felújításra 
vonatkozó támogatási szerződés megkötését a 
kft. utólagos elszámolási kötelezettsége mel-
lett. Nem hagyta jóvá az átalakítás pénzügyi 
fedezetére a bruttó 5 000 000 forintot (a 2019. 
évi költségvetésében a felújítások soron terve-
zett kétmillió forint és az általános működési 
tartalék – hárommillió forint – terhére).

*
A képviselő-testület az 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdésében nyert felhatalmazás 
alapján elfogadta Pilis Város Önkormányzata 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2018. évi ellátására vonatkozó átfogó értékelé-
sének a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítá-
sának módjára, működésének tapasztalataira 
irányuló kiegészítését.

*
Elfogadta és jóváhagyta Pilis Város Önkormány- 
zatának 2019. január 1. és 2020. december 
31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó 
Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját 
– a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 
törvény 92. § (3) bekezdése alapján. 

*
A képviselők elfogadták a fenntartásában és 
működtetésében álló Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház vezetői álláshelyének 
betöltésére készített pályázati felhívást, melyet 
a Közigállás internetes oldalon tesznek közzé.

A képviselő-testület saját részéről hozzájárult a 
Pilis, 3220/1 hrsz-ú, 921 m² területű, kivett beépí-
tetlen terület ingatlanra a „beépítési kötelezett-
ség 4 éves időtartamra” és „elidegenítési tilalom 
a beépítési kötelezettség elmulasztásából eredő 
visszavásárlási jog biztosítására” törléséhez.

*
Pályázatot írtak ki a Pilis Város Nemzeti vagyo-
náról szóló 22/2013. (VII. 29.) Önk. rendeletben 
(a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a 
Pilis/Z/6691 és a Pilis/Z/6540 helyrajzi számú, 
szőlő művelési ágú ingatlanok értékesítésére 
az ingatlanforgalmi értékbecslés rendelkezé-
sére állását követő megjelentetéssel.

*
A képviselő-testület a maga részéről jóváhagy-
ta a Monori Járásbíróság 35.Pk.50.046/2019/7. 
számú, 2019. június 13-án kelt végzésében fog-
laltakat. Egyúttal felkérte a polgármestert a 
Pest Megyei Kormányhivatalnál 2015. október 
8. napján kelt és 2015. október 19. napján jog-
erőre emelkedett PEB/047/25-15/2015. számú 
határozatának teljesítését követően, hogy 
vegye birtokba a Pilis, 2841/1 hrsz-ú ingatlant. 
Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal határozatában megne-
vezett kisajátítási cél – Pilisi Játékország Óvoda 
területének bővítése – érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket (a Pilisi Játékország 
Óvoda, 2721 Pilis, Rákóczi út 42. kibővített terü-
lete jogi határainak kitűzése). Jegyzőkönyvbe 
rögzítetten részletesen meghatározták továbbá 
az ingatlan birtokbavétele kapcsán a polgár-
mester által elvégzendő feladatokat, lépéseket. 
Felhatalmazták a polgármestert, hogy az ingat-
lan jogi határának kitűzését követően rendelje 
meg a Pilisi Városüzemeltető Kft.-től a kerítés 
megépítését az ajánlott 11 630 Ft + áfa/fm áron. 

*
A testület felkérte a polgármestert a 
„Önkormányzati tulajdonú, belterületi utak 
kátyúzása és egyes szakaszok padkázása” 
pályázat ismételt kiírására a határozat mellék-
letét képező pályázati felhívás szerinti csök-
kentett műszaki tartalommal, és a pályázaton 
a kiválasztott 7 céget hívja meg. Felkérte a pol-
gármestert, hogy hívjon össze rendkívüli ülést 
a beérkezett pályázatok elbírálása céljából.

*
A képviselő-testület elfogadta a javaslatot a köz-
területi hulladékgyűjtők helyszíneire, valamint 
felhatalmazza, hogy rendelje meg a városüze-
meltető kft.-től a kijelölt helyszíneken a hulla-
dékgyűjtők kihelyezését és üzemeltetését.

*
A képviselő-testület a polgármester által eddig 
átadott „Pilis Kiválósága” díjjakkal kapcsola-
tos döntést helybenhagyólag megerősítette. 

Felszólította a jegyzőt, hogy a „Pilis Kiválósága” 
díjnak a rendeletbe foglalására készítsen elő-
terjesztést a soron következő képviselő-testü-
leti ülésre, valamint – Marsovszki István egyéni 
képviselői indítványa alapján – kötelezte a pol-
gármestert, hogy a „Pilis Kiválósága” díjazott-
jait tájékoztassa a díj érvénytelenségéről, mivel 
azok kiosztására nem volt felhatalmazása, 
valamint az önkormányzat közösségi oldalán 
és a Hírnök újságban adjon tájékoztatást erről. 
Azonban elutasította Marsovszki István képvi-
selő egyéni határozati javaslatát, ami szerint 
Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete úgy döntött volna, hogy kötelezi a polgár-
mestert, hogy a három rendezvényre és díjakra 
elköltött, az önkormányzat által biztosított 
kiadást kamatostul térítse meg. 

A 2019. augusztus 1-ji rendkívüli, nyílt 
képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület eredménytelennek nyil-
vánította az „Önkormányzati tulajdonú, bel-
területi utak kátyúzása és egyes szakaszok 
padkázása” tárgyú beszerzési eljárást.

A képviselő-testület az általános tartalék ter-
hére bruttó 2 000 000 Ft-tal kiegészítette 
az önkormányzati tulajdonú, belterületi utak 
kátyúzására biztosított bruttó 7 000 000 Ft 
összeget. Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy bruttó 9 000 000 Ft összegben kössön 
keretszerződést a NAGY ÚT BAU Kft.-vel (3372 
Kömlő, Kossuth út 12.) Pilis Város belterületi 
útjainak kátyúzására. Jegyzőkönyvbe rögzítet-
ten részletesen meghatározták továbbá, hogy 
a szerződésben milyen tartalmú vállalkozói 
nyilatkozatok szerepeljenek.

A vállalkozó két részszámla és egy végszám-
la benyújtására jogosult. A forrásoldal egy-
harmadának átutalására vállalkozó részére 
pontos felmérés és hibátlan munkát igazoló 
műszaki ellenőri teljesítésigazolást követően 
kerülhet sor, amennyiben erre bármilyen okból 
nem kerülhet sor, úgy a második harmad ütem 
kivitelezése nem kezdődhet meg (ugyanez igaz 
a harmadik harmadra is).

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Pilis bel-
területi útjainak kátyúzását a NAGY ÚT BAU 
Kft. a 4-es főút és a MÁV-vasútállomás közöt-
ti tömbön kezdje meg mint első szakaszon. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy kérje fel 
a Pilisi Városüzemeltető Kft.-t, hogy párhuza-
mosan haladva a kátyúzással, lehetőség szerint 
kezdje meg a padkázást a kijavított aszfaltréteg 
ismételt letöredezésének megelőzése céljából. 

KÖZÖS ÜGYEINK

A képviselő-testület munkájáról
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Az elmúlt négy évben városunk számos 
kimagasló teljesítményt elért kiváló lakosa 

részesült a polgármester személyes kezdemé-
nyezéseként alapított elismerésben, amelynek 
elnevezése a Pilis Kiválósága-díj. Ezt az egyé-
ni kezdeményezést a képviselő-testület nem 
szavazta meg, bár évekig nem is emelt ellene 
kifogást, még a belső ellenőr sem.

Mindenkire büszkék vagyunk, akik eddig 
megkapták ezt az elismerést. Többen közü-
lük ma már országos, sőt európai ismertségre 
és elismerésre tettek szert. A kitüntetetteket 
arra kérem, hogy ők is legyenek büszkék a 
városra és az elért eredményeikre, hiszen meg-
érdemelték, és a díjakat nem vonjuk vissza.

Egy egyéni képviselői indítvány alapján azon-
ban most elérkezett az ideje annak, hogy az 
ex-lex állapotot megszüntessük és a megbe-
csülésnek ezt a formáját magasabb szintre 
emeljük. Köszönettel tartozunk azoknak a 
képviselőknek, akik javasolták a díj intézmé-
nyesítését. Ehhez én, mint az elismerés egyéni 
kezdeményezője is örömmel csatlakozom és 
támogatom a díj rendeletben rögzítését, azaz 
azt, hogy Pilis Város Önkormányzata alkosson 
rendeletet a díj adományozásának céljairól, az 
odaítélés szempontjairól és technikai lebonyo-
lításáról. 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára (vasárnapra) 
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását. 
Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. NVB határozatában a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános válasz-
tását 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatának mellékletében 
meghatározta – többek között – az egyes településeken a kitűzésig 
regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát, a jelöltajánlás-
hoz szükséges ajánlások és a megválasztható képviselők számát.

Kérem, kísérjék figyelemmel a választásokkal kapcsolatos infor- 
mációkat a www.valasztas.hu és a www.pilis.hu honlapokon.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ✍

A város önkormányzata 2018. június 7-én 
írta alá a Pénzügyminisztériummal mint 

támogatóval a 157 894 736 forint elszá-
molható összköltségű szerződést a Pilis 
Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagóvo-
dájának felújítási projektjére.

A beruházás időközben befejezéséhez 
közeledik. Folyamatban van az óvoda bőví-
tésének és felújításának használatbavételi 

engedélyezési eljárása, a játszóudvar rendezése, a csoportszobák csinosítása.
Várunk minden kedves érdeklődőt az ünnepélyes átadásra, melyre szep-

tember 21-én 10 órakor kerül sor. 
Az intézmény megtekintésére ezen a napon 11-14 óra között lesz lehetőség. 

A jótékonysági kezdeményezés azzal a 
céllal jött létre, hogy a Kárpát-medence 

magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti 
összefogással a határon innen és túl élő, 
rászoruló magyar gyermekek ellátására ado-
mányozzák. A program támogatottsága évről 
évre növekszik. Az összegyűjtött búzaado-
mány mennyisége már harmadik éve lépte 
túl a 600 tonnát, amely 80 ezer rászoruló 
gyermek részére biztosít magyar kenyeret. A 
felajánlott búzából készült liszt nagy részét 

minden évben a program kiemelt kedvezmé-
nyezettjei kapják. 

Térségünkben az idei búzaátadásra Tápióbics-
kén került sor, ahol Bathó Géza, Nagy Sándor, 
Pilis Város Önkormányzata, a pilisi Dolina 
Szövetkezet, a Pilisi Nép- és Gazdakör, Pintér 
Miklós és Sárán János által felajánlott búza 
került a más településekről érkező búza mellé. 

A Kárpát-medencei összeöntés után az 
összeőrlésre Nemeshany településen került sor 
augusztus 10-én 16 órakor. Az összeőrölt liszt 

városunkra jutó része augusztus 14-én 10 órakor 
érkezett meg a Pilisi Sütő Kft. pilisi péküzemébe, 
amelyből a Magyarok Kenyere készült az állama-
lapítási ünnepségünkre, augusztus 20-ra.

„Adja az jó Isten, hogy áldás legyen a 
szántóvető ember munkáján, hogy e gyö-
nyörű Kárpát-medence minden asztalára 
jusson bőséges tápláló kenyér!” 

/Böjte Csaba/

A megalkotásra váró rendelet szögezze le: a díj 
célja, hogy megtaláljuk a településünkhöz kötő-
dő, városunk nevét öregbítő, a saját területükön 
magas szintű eredményeket elérő személyeket. 

Javaslom azt is, hogy ne változtassunk a 
díj odaítélésének szempontjain, amelyeket az 
elmúlt években alkalmaztunk. Ezek az alábbiak:
• a díjazottak Pilisen születtek vagy itt élnek, 

pilisi kötődésűek; 
• munkásságukkal, elért eredményeikkel Pilis 

hírnevét öregbítik;
• gyermekeknél a jeles tanulmányi eredmé-

nyek mellett megyei, országos tanulmányi 
versenyeken elért magas szintű eredményt, 
zenei, művészeti és különböző sportágakban 
elért eredményt érjenek el; 

• felnőttek esetében gyakorolják, oktassák a 
sport, az extrém sport, a különböző művésze-
ti, népművészeti, alkotói munkát, mutassa-
nak fel a tudomány, a technika, az irodalom, a 
zeneművészet, a hagyományőrzés területén 
kimagasló eredményt, végezzenek a települé-
sen közérdekű vagy közösségi munkát.
A Pilis Kiválósága-díj pályázati felhívását 

meg kell hirdetni a Hírnökben, a városi honla-
pon, a város közösségi oldalán és a települé-
sen működő intézmények, egyesületek, klubok 
részére elektronikus levélben is ki kell küldeni.

A díjra lehessen továbbra is akár egyénileg 
jelentkezni, de tehessen javaslatot a szülő, 
a nevelő, a pedagógus, az egyesület, az edző, a 
képviselő vagy a polgármester.

A kulturális bizottság tagjai döntsenek a 
beérkező pályázatokról, és évente maximum 
20 díjazottra tegyenek javaslatot gyermek, 
ifjúsági egyéni, felnőtt egyéni, illetve csoport, 
klub, egyesület kategóriában.

A díj odaítélésére és átadására november 
utolsó napjaiban vagy december első hetében 
kerüljön sor.

Javaslom, hogy a jövőben is a polgármes-
ter gondoskodjon a díj népszerűsítéséről. 
Ösztönözze a polgárokat arra, hogy tárják fel 
értékeinket, értékes személyeinket. Továbbra 
is biztatok minden kedves pilisit, hogy mun-
kásságukkal, eredményeikkel népszerűsítsék 
városunkat. A Pilis Kiválósága-díjat évről évre 
meg lehet szerezni kitartó munkával és szor-
galommal. Ezzel mindannyiunk örömére érté-
keket teremtünk és őrzünk meg. A magas szín-
vonalú értékre fel kell figyelnünk, és mások 
figyelmét is fel kell rá hívnunk! 

Sokan vannak közöttünk, akik jobbnál is job-
bak. Becsüljük meg őket!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Elismerés azoknak, akik jobbak a jobbaknál

ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 2019

Befejezéséhez közeledik a 
Gesztenyéskert tagóvoda bővítése

Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem
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Az M4 építése kapcsán a gazdák jelezték, hogy a földek művelése és a 
Hegyeki pincesor megközelítése napi problémát jelent nekik. Július 

7-én, Monoron megtartott egyeztető tárgyaláson a pilisiek érdekében 
feltett kérdésekre az alábbi, jegyzőkönyvi tájékoztatást kaptam. 

Az önkormányzat kérte a Monorierdő-Pilis település határán húzódó IV. 
sz. keresztező földút jogi helyzetének vizsgálatát (13. rajz). A lehatárolási 
tervek szerint a földút és árkainak kezelése a földhivatali térképen fel-
tüntetett településhatárok szerint lett felosztva. Így az M4 főpálya jobb 
oldalán található, a földút melletti árok kezelése jogszabályok szerint 
Monorierdő településhez tartozik. A tervező jelezte, hogy a két település 
közt kötött háttérmegállapodás lehetőséget adhatna arra, hogy az emlí-
tett árok is Pilis Város Önkormányzatának kezelésébe kerüljön, ezzel 
megkönnyítve, egységesítve az F47 j. földút és vízelvezetésének fenn-
tartását. Pilis Város Önkormányzata jelezte, hogy a kezelői lehatárolási 
tervekben szereplő kialakítást, vagyis a jogszabályok (településhatár) 
szerinti felosztást elfogadja.

A Pilis külterületén található „Hegyeki pincesor”-hoz kijutási lehetősé-
get biztosító V. számú keresztező földútnál megépült aluljáró esetén 
(16. rajz) az önkormányzat és a helyi magánvállalkozók jelezték, hogy a 
nagyobb esőzések után az átfolyó esővíz által lerakott hordalék miatt az 
átjutás akadályozott. A tervező és a kivitelező jelezték, hogy az aluljáró 
magassága 4,93 m, vagyis 4,70 m (szabványos közúti űrszelvény) + 0,23 
m. Tehát a tervek szerint az átjutás biztosított. Az űrszelvény csökke-
nését okozó hordalék felhalmozódását az okozza, hogy a vízelvezetés 
kivitelezése még nem a végleges, a rézsűk humuszolása, füvesítése még 
nem történt meg. Ezen kívül az önkormányzat jelezte, hogy a főpályán 
való átjutásra a 49+700 km szelvényben ideiglenesen kialakított átjáró 
mezőgazdasági munkagépekkel nem használható, egyben kérte a hely-
zet mielőbbi orvoslását.

A napokban történt esőzések kapcsán ismét érkezett lakossági beje-
lentés az aluljáró használhatatlansága miatt. A kivitelező cég veze-
tőjével egyeztetve az alábbi tájékoztatást adom: az aluljáró továbbra 
is építési terület. A betakarítási munkálatokra tekintettel nem tiltják 
az áthaladást, és óvatosan hajtó mezőgazdasági gépek közlekedését 
engedélyezték. 

Kérjük, hogy a Hegyeki pincesorra és a mezőgazdasági területekre a 
továbbiakban a kijelölt útvonalon szíveskedjenek közlekedni. 

Az útépítési munkák befejezéséről és a munkaterület átadásáról, az 
építő cég tájékoztatást fog küldeni, melyet azonnal közzéteszünk.

*
Pilis Város Önkormányzata az egyeztetésen kérte a kivitelezőtől a 2. sz. 
szervízút előtti, a főpályával párhuzamos útszakasz aszfaltozását. 

A Kávai út fennmaradó szakaszára vonatkozóan Pilis Város 
Önkormányzata előzetesen és az egyeztetésen is jelezte, hogy a Kávai 
út rendezetlen jogi helyzete mellett azt tulajdonosként és útkezelőként 
átvenni nem áll módjában, és kérték a jogi helyzet mielőbbi rendezését. 
A rendezetlen terület a 1526 helyrajzi számú telek, amely jelenleg a 
Rewe Kft. tulajdonában van, és a területen belül található a Penny 
Market épülete, valamint parkolója. A telekhatár belelóg a jelenleg 
Magyar Közút kezelésében lévő országos közút területébe, így a földhi-
vatali térkép nem a valós határokat tükrözi.

A Magyar Közút Nzrt. részvételének hiányában ebben az ügyben előre-
haladás, illetve döntés nem született. A kezelői lehatárolási tervben a 

Kávai útra vonatkozóan a tervező vállalta, hogy a mostani ábrázolástól 
eltérő sráffal és felirattal jelzi a jelenlegi országos közút rendelte-
tés-váltása kapcsán bekövetkezett tulajdonjog és kezelői jog változást. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv 32. § (3) bekezdés szerint 
a Magyar Közút NZrt., kezdeményezésre történik majd a vagyonelem 
átadásra Pilis Város Önkormányzatának. A jogi helyzet rendezését, arra 
való hivatkozással, hogy az országos közút, mint forgalomképtelen álla-
mi vagyon elidegenítése bármely módon semmis, kizárólag a jelenlegi 
vagyonkezelő kezdeményezheti.

A tervező megvizsgálta a jelenlegi és múltbeli tulajdoni viszonyokat 
és a tulajdoni lapok alapján egyértelműen kimutatható, hogy 1526 
hrsz.-ú területhez Pilis Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
787/4 hrsz.-ú járdából csatoltak át részeket.

Ezen visszamaradó funkcióját vesztett állami útszakaszok önkormány-
zati kezelésbe történő átadásának egyeztetése nem képezi a vállalkozó 
feladatát 93/2012 Korm. rendelet 2. § alábbi értelmezése alapján:
„5. kezelői lehatárolási terv: megépített közlekedési építmények útke-
zelőinek illetékességét a területi határok pontos kijelölésével megha-
tározó terv”

A fenti, kezelői lehatárolásban rendezhető változások átvezetése után 
Pilis Város Önkormányzata a lehatárolási tervet elfogadja és jóváhagyó 
pecséttel ellátja.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztató az M4 gyorsforgalmi út kivitelezési munkáiról
M0–Cegléd I. építési szakasz
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A pilisi vasúti-, valamint a Volánbusz-
menetrend kedvezőtlen változásáról 

magam is többször személyesen győződtem 
meg, így a vonatok késése miatt egy magasabb 
szintű egyeztetés vált szükségessé, melyet 
magam kezdeményeztem a Cegléd-Pilis-
Budapest szakaszt érintő települések vezetői-
vel egyeztetve.

A jegyzőkönyvben  rögzítettek alapján az aláb-
bi tájékoztatást adom:

„Hajnal Csilla, Pilis polgármestere: Az 
utasok nem kapnak a MÁV-tól tájékoztatást, 
rengeteg a késés, a vonatokon 50 fokban kell 
utazni. Csökkent a járatszám, és problémák 
tapasztalhatók a menetjegy vásárlás körül 
is. Monorról Budapestre a vonat mellett van 
Volánbusz járat is, erre a többi település részé-
ről is lenne igény, főleg olyan esetekben, ami-
kor a vonatközlekedésben késések miatt fenn- 
akadások vannak. Minden település szeretné, 
ha Budapestre közvetlen buszjárat is indulna.

Török József, Ceglédbercel község polgár-
mestere: Támogatom polgármester asszony 
kezdeményezését, hogy a volán indítson busz-
járatokat. A menetrendeknél kérnénk figye-
lembe venni, hogy a Budapestről Monorra indu-
ló helyi vonatok előzzék meg a zónázókat, mert 
akkor nem lennének olyan zsúfoltak a vonatok. 
A munkáltatók bizonyos utazási költségeket 
térítenek, ennek fejében elvárják, hogy a mun-
kavállaló időben beérjen a munkahelyére. 

Dr. Bói Loránd, a MÁV Start Zrt. igazgató-
ja: Érzékeljük a problémákat, és köszönjük, 
hogy az önkormányzat összefoglalta az ész-
revételeket, igyekszünk választ adni. Kiemelt 
cél, hogy partnerként együttműködjünk az 
önkormányzattal. Szeretnénk azt elérni, hogy 
olyan igény ne merüljön fel, hogy vasúti szol-
gáltatás helyett autóbusz közlekedés legyen. 
Elővárosi közlekedésben a vasútnak kellene 
olyannak lenni, ami a gyorsabb, megbízhatóbb 
bejutást biztosítja a lakosság számára. Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy ebbe az irányba 
tudjuk a 100a vonal szolgáltatási színvona-
lát változtatni. Minden intézkedést 
megteszünk annak érdekében, hogy 
jelentős késések ne legyenek, ez a 
közös érdekünk. Jegyvizsgálóink SMS 
formájában, illetve telefonjukon lévő 
alkalmazáson keresztül kapnak infor-
mációt arról, hogy milyen zavartatás 
történt. Törekedünk arra, hogy az 
utazóközönséget tájékoztassuk erről, 
ez beépül a jegyvizsgálók képzésébe 
is. A szolgáltatás színvonala emel-
kedik a KISS emeletes motorvonatok 

megjelenésével, ezek gyorsulási képessége a 
jelenlegi háromszorosa lesz. 100 km-nél rövi-
debb menetjegyek 4 órán belül válthatóak 
vissza. Szabályozás szerint az adott kiinduló 
állomáson ezek a jegyek visszaválthatóak. Ha 
a személyzet ettől eltérően jár el, panasszal 
kell élni. 

Hajnal Csilla Pilis Város Önkormányzat 
polgármestere: Pilisen két automata van, ami 
nem mindig működik. Az automatából vásá-
rolt jegyet nem váltják vissza a pénztárban. 
A Nyugati pályaudvaron teljes mértékben visz-
szautasítják. A vonatkésésre legyen alternatí-
va, mert vizsgázni mennek a diákok, állásinter-
júra, munkahelyükre nem érnek be az embe-
rek. Higgyék el, hogy családok mennek tönkre 
idegileg, lelkileg a jegyvásárlási procedúra és a 
vonatkésések miatt.

Dr. Bói Loránd MÁV Start Zrt igazgatója: 
Nem a szabályoknak megfelelően járnak el 
a kollégák, ha nem váltják vissza a kiinduló 
állomáson az érvénytartamon belül. Erről egy 
pontos, érthető tájékoztatást fogunk küldeni 
az önkormányzatoknak, hogy a lakosságot tud-
ják tájékoztatni. 

Török József, Ceglédbercel polgármeste-
re: A reggeli órákban 5-7 óra között Budapest 
felé menő vonatoknál van probléma, délután 
15-17 óra között a hazafelé érkező vonatok 
esetében. A reggel 5-7 óra között Budapestre 
és Budapestről 15-17 óra között zónázó és helyi 
vonatok menetrendi struktúráját úgy kellene 
kialakítani, hogy megfelelő kocsiszám álljon 
rendelkezésre az utazóközönség számára. 

Hajnal Csilla, Pilis polgármestere: Pilisen 
sokan jelezték, hogy az állásukkal játszanak a 
vasúti közlekedés miatt. 

Szalai Dániel, MÁV Start Zrt.: A zónázó 
vonatok nagyon zsúfoltak. Különböző típusú 
vonatokat terveztünk. A sebes és gyors vona-
tok, amelyek Szolnoktól csak Abony, Ceglédről 
pedig csak Ferihegyen állnak meg. Ettől azt 
reméljük, hogy a zónázó vonatok zsúfoltsága 

csökken. Bevezettünk még gyorsított vonato-
kat Albertirsa, Pilis és Monor megállásokkal, 
ami szintén a zónázó vonatoknak egy alterna-
tíva. Az utasok az utazási távolságnak jobban 
megfelelő vonatot tudnak választani.

Hajnal Csilla, Pilis polgármestere: Nem 
a bántás a cél, hanem nézzük meg közösen 
a problémát, keressük együtt a megoldást. 
Nyilván nem azért készült ilyen menetrend, 
hogy a vonatok 40 perces késéssel közleked-
jenek. Jó ötletnek találom, hogy a tehervona-
tokat mentesítik erről a szakaszról. Higgyék el 
az elmúlt három hónapban mást sem hallok 
csak azt, hogy a vasúti közlekedés lehetetlen, 
követhetetlen a menetrend a késések miatt, 
piszkosak a vonatok, ablakot nem lehet kinyit-
ni, nincs klíma. A lakosság nagyon várja, hogy a 
mai nap tárgyalásának mi lesz az eredménye. 
Nem okolunk senkit, csak megoldást keresünk.

Dr. Bói Loránd MÁV Start Zrt igazgatója: 
A MÁV Start Zrt. mindent megtesz a menet-
rendszerűség javítása érdekében. Látjuk a 
problémát, a megoldásokat keressük, az uta-
zóközönséget szeretnénk kiszolgálni. A jelen-
legi menetrendet tudjuk elvégezni, mert erre 
kaptunk felhatalmazást.

Ács Balázs Közlekedéstudományi Intézet: 
A menetrendi struktúra a legjobb indulattal 
született. Lényege az volt, azokon az állomá-
sokon, ahol a legtöbben utaznak, gyorsabban 
tudjanak Budapestre beérni. A MÁV és a MÁV 
Start Zrt. is komoly erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy a késések csökkenjenek. 
Jegyváltási témában is onnan erednek a prob-
lémák, hogy viszonylag jelentős számú volt a 
visszaélés. Erre több megoldás is volt, egysze-
rűnek tűnt a négy órás korlátozás. 

Ács Balázs Közlekedéstudományi Intézet: 
Ezen a vonalon a vasút még akkor is gyor-
sabb, ha 20 percet késik. Közúti közlekedésben 
bejutni Budapestre nagy kihívás, még akkor is, 
ha az M4-es megépül.

Hajnal Csilla Pilis Város Önkormányzatá- 
nak polgármestere: A munkába járók 
szervezik személygépkocsival az  uta-
zásokat, ami a rengeteg baleset miatt 
sajnos nagyon veszélyes. A statiszti-
kák szerint a vasúti közlekedésben van 
a legkisebb baleseti kockázat.

A tárgyalásokat a jegyzőkönyvben 
foglaltak alapján szeptemberben 
folytatjuk.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

A július 9-i, a MÁV és az önkormányzatok közötti kooperációs értekezletről

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
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Kényszerű távozásával űrt hagy maga mögött. Hiányozni fog, hiszen 
olyan sokat tett Pilisért, mindannyiunkért. 

Valamennyien gyászoljuk: azok, akik hallották koncertjeit, beszél-
gettek vele, élvezhették társaságát, vagy csak egyszerűen büszkék 
voltak rá.

Engedjék meg, hogy a város polgármestereként felidézzek néhány 
emlékezetes momentumot Misi bácsi és Pilis kapcsolatából. 
Olyan ember volt, aki szívvel-lélekkel, minden tudásával és 
tehetségével szolgálta szülőföldjét. Olyan ember volt, 
akiből kevés van, pedig sokkal többre lenne szükség. 

Tabányit igen nagyra tartotta Kodály Zoltán. 
Világszerte százezrek szerették. Muzsikáját 
becsülte a szakma és a közönség egyaránt. 
Miközben számtalan külföldi fellépésre hívták, 
művészetét mindig Pilis szolgálatába állította, 
amikor szülővárosa hívta.

Így történt ez 2004 májusában, az uniós csatla-
kozás ünnepén. Ekkor egy nagyszabású koncerttel 
kápráztatott el bennünket. Még 18-20 tagú zenekarát 
is elhozta. Hiába volt viharos az időjárás, olyan, hogy a 
legtöbben lemondták volna a fellépést. Ő azonban csak 
játszott, és a közönséget sem érdekelte a fenyegető idő, 
a viharos esőzés: megbabonázva hallgattuk.

Eljött hozzánk és játszott nekünk várossá avatásunk 
ünnepén is. A városnapokon a város zenészeivel rendszeresen 
fellépett, a koncertek után szívesen anekdotázott külföldi útjairól. 

Elsőként kapott városi díszpolgári kitüntető címet, melyre nagyon 
büszke volt.

Tabányi Mihály a külföldi turnék között szívesen látogatott haza 
szülőfalujába, amikor meglátogatta szülőházát, oviját, rokonait. Egyik 
alkalommal az evangélikus templomban, ahol keresztelték, az isten-
tisztelet után eljátszotta az Ave Mariát. 

Szerette Dolinát, a mi hegyünket, ahol sokszor vendégeskedett, és 
szerette a Gerje partot, ahol feleségével, Izabellával szívesen sétáltak. 

Nehéz szívvel búcsúzunk városunk szülöttétől, a tangóharmonika királyától, 
a páratlan művészembertől, a 99. életévében elhunyt Tabányi Mihálytól. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet Pilis Város Önkormányzatának, 
Hajnal Csilla polgármester asszonynak és mindazoknak, akik drága 

szerettünk, Tabányi Mihály temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, részvétükkel mély gyászunkban osztoztak.

GYÁSZOLÓ CSALÁD ✍

A Kyo Team sportegyesület idén is számos hazai és nemzetközi ver-
senyen ért el igen szép eredményt: februárban a balassagyarmati 

Legbátrabb Harcos Kupán, tavasszal pedig az érdi nemzetközi kyokushin 
karate ENSI Kupán. 

Április végén egy különleges edzőtáborral egybekötött hétvégét tölthet-
tek egyesületünk tagjai Velencén, ahol megemlékeztek a kyokushinkai stí-
lusszervezet megalapítója halálának 25. évfordulójáról is. A tagok itt lehető-
séget kaptak arra is, hogy a japán Vakiucsi Cutomu 
mester irányításával gyakoroljanak, majd a Solfruit 
Kupa keretén belül a pilisiek ismét szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhettek. Kijelenthető tehát, hogy 
a pilisi versenyzők a hazai versenyeken rendszere-
sen a dobogós helyezés reményében indulhatnak el. 
Az elmúlt évek sporteredményei tükrözik verseny-
zőink kitartó és áldozatkész munkáját. 

A Kyo Team eddigi legnagyobb sikerét a máju-
si wroclawi (Lengyelország) Európa-Bajnokságon 
érte el, ahol 26 ország több, mint hétszáz ver-
senyzője mérettette meg magát. Magyarország 
színeiben két pilisi versenyző lépett fel. Barabás 
Boglárka aranyérmet, Paulovkin Tímea pedig 
bronzérmet szerzett.

Sok mindenkinek tartozunk köszönettel a támogatásért, de Hajnal 
Csilla polgármester asszonynak különösen is. 

Ahogy tavaly, idén is Bibionéban edzőtáboroztunk. A versenyszezon az 
Ausztriában megrendezett nyílt nemzetközi bajnoksággal folytatódott, 
ahonnan ismét szép eredményekkel térhettek haza versenyzőink. I. hely: 
Barabás Boglárka, Csordás Benjamin, Csordás Norina, Tóth Nikolett. 
III: hely: Kakas Zalán. A nyári versenyszezon záró eseménye a Ronin 
Kupa volt Balassagyarmaton, ahol az 5 versenyzőnk 3 aranyat (Csordás 
Norina, Csordás Benjamin, Vidák Máté) és két ezüstérmet (Kakas Zalán, 
Tóth Nikolett) szerzett.

A pilisi karatékák ismét bizonyították, 
hogy a kemény munka, a sok edzés és a 
küzdelem nem hiábavaló. 

Sportolóink életének fontos része a 
karate. Az egyesület nem titkolt célja, hogy 
a pilisi sportolók nemzetközi elismertséget 
is szerezzenek. Szeretnénk, ha a jövőben 
minél több külföldi versenyen vehetnénk 
részt, legfőképpen a kyokushinkai karate 
világbajnokságon, Japánban.

Honlapunkon részletes tájékoztatást 
adunk eredményeinkről: www.kyoteam.hu. 

SENSEI ILLÉS TIBOR ✍ 
3. danos karate mester

Február 2-án Albertirsán együtt ünnepeltük a harmonika királyának 
98. születésnapját. Megtisztelő volt, ahogyan kedvesen, mosolyogva 
beszélgettünk egymással. Koccintottunk és bíztunk a jövőbeni talál-
kozásban. Arról is beszéltünk, hogy szeretnénk 100. születésnapján is 
köszönteni.

Nagyon jó volt őt hallani, hallgatni, a társaságában lenni. Igazi 
polihisztor volt, az élet oly sok területén otthonosan mozgott. 

Kiválóan úszott, korának klasszisaival versenyezhetett. 
Szenvedélyes vitorlázó és motoros repülő pilóta is volt. 

Gyűjtötte a ritka autókat. Szeretett veszélyesen élni: 
egy filmforgatáson az egyik jelenetben sofőrt alakít-

va egy keskeny tengerparti úton több, mint 160 km/
óra sebességgel versenyzett egy másik autóval. 

Február 1-je, születésnapja a Magyar Harmo-
nikások Napja. Nevét a Tabányi Mihály-díj is meg-
őrzi számunkra. Az elismerést minden évben az 
Albertirsán rendezett ünnepségen adják át a 
hangszer legtehetségesebb ifjú képviselőinek. 

Városunk díszpolgárát, a tangóharmonika kirá-
lyát Pilis Város Önkormányzata saját halottjának 

tekinti. 
Tabányi Mihályt 2019. július 19-én a Farkasréti 

temető Művészparcellájában helyezték végső nyuga-
lomra.

Vigasztalásul álljanak itt Fekete István szavai: „Egy ember 
addig él, amíg emlékeznek rá.”

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

BÚCSÚZUNK TABÁNYI MIHÁLYTÓL

BÚCSÚ

KÜZDÉS A SIKERÉRT!
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A 2018. és 2019. év első felének fejlesztéseit 
áttekintve azt látjuk, hogy a tavaly elindí-

tott nagyléptékű beruházásaink többsége az 
idén már megvalósult, illetve az év őszére 
sikeresen befejeződik. A sok és gondos tervező 
munka és az összetett kivitelezési feladatok 
végrehajtása olyan hatással lesz városunkra, 
amelyet a lakosság évtizedekig élvezni fog.

Az elmúlt év legnagyobb összegű beruházása a 
Csernai Pál Közösségi Központ felépítése volt. 
A városunk kulturális és közösségi életében 
meghatározó jelentőségű intézmény felépíté-
sére 525 millió forintot fordítottunk. A meg-
valósult fejlesztés lehetővé teszi, hogy szín-
vonalas rendezvényeket hozzunk városunkba, 
amelyek elviszik Pilis hírét messzi vidékekre is.
2018-ban jelentős, több, mint 80 millió forintot 
fordítottunk az Attila utcai óvoda felújításának 
tervezésére. Ezt követően megkezdődött a kivi-
telezése, amely a mai építőipari munkaerőhi-
ány ellenére – ha kisebb döccenőkkel is – időre 
elkészül, pótmunkákkal együtt összesen 150 
millió forint értékben. Már készülünk a projekt- 
zárásra, miközben a gyermekek szeptember-
ben birtokba vehetik a kibővült, megszépült 
és minden tekintetben színvonalasabbá vált 
intézményt.

Sikeres pályázatunknak köszönhetően szintén 
2018-ban kezdődött a kerékpárút tervezése, 
megvalósítása 2019-ben kezdődik. Tavaly 
készült el a Kávai – Rákóczi úti csapadékvíz-el-
vezetési terve. A megvalósításra elkészítettük 
pályázatunkat, amelynek bízunk pozitív elbí-
rálásában.

A tavalyi évben jelentős könyvbeszerzéssel és 
eszközök vásárlásával tettük még használha-
tóbbá a Kármán József Városi Könyvtár szol-
gáltatásait, felújítottuk a Játékország óvoda 
tetőszerkezetét. Jelentős beruházásokkal 
javítottuk városunk több területének közvi-
lágítását, stabilizáltuk a Krekács dűlő útját, 
építettünk a Hunyadi téren egy játszóteret. 
Sokat várunk attól a csaknem 110 millió forin-
tos fejlesztéstől, amely növeli Pilis Vállalkozói 
Parkjának a gazdasági szereplőkre gyakorolt 
vonzerejét. 

2019-ben is több száz millió forint értékben 
valósultak meg önkormányzati beruhá-
zások és fejlesztések a városban. Az eddig 
kihelyezett 20 db közterületi szemétgyűjtő 
valós lakossági igényeket elégít ki. Városunk 
tisztasága érdekében újabb 20 darab kerül 
kihelyezésre jól kiválasztott nagyobb forgal-
mú helyszíneken, ez persze több munkát ad a 
Pilisi Városüzemeltető Kft.-nek. Sajnos nem 
hallgathatjuk el azt a szomorú tényt is, hogy 

néhány lakótársunk ezeket a gyűjtőedényeket 
háztartási kommunális hulladékának elhelye-
zésére használja fel, kérem őket, ne tegyék! 
A Hulladékudvar megnyitása is régen várt ered-
mény. A település tisztasága érdekében egy-
úttal az üveggyűjtő pontokat megszűntettük 
(sajnos szemétlerakónak használták), közpon-
tilag egy helyre, a Vágóhíd utcába lehet vinni 
az otthon felhalmozott, feleslegessé vált hul-
ladékot a hirdetményekben foglaltak alapján. 
Számos munkálatot már az első fél évben 
sikerült befejezni. 

Az Egészségháznál a dolgozóknak külön kerék-
pártároló létesült, és kijavítottuk a rendelőbe 
érkezők részére fenntartott tárolókat. Jó hír az 
autósok számára, hogy a vasútállomás Eötvös 
utcai oldalán a gépkocsiknak megállási lehe-
tőséget alakítottunk ki, az ott lakók igényeivel 
egyeztetve. 

A gyerekek nagy örömére megújult és még új 
játékot is kapott a Szent István parki játszótér, 
a Vatyai úti sportparkban a megrongálódott 
kosárpalánk helyett újat vásároltunk. A ját-
szóterek, sportpark megrongált kerítéseinek 
felújítása, felépítése is megtörtént. Az első 
félévben a Dózsa György úti iskola részbeni 
felújítása is megtörtént, az udvar felől új nyí-
lászárókat kapott és a törött cserepeket, ere-
szeket is kicserélték. 2019. nyárra befejeződött 
az Attila úti óvoda korszerűsítése, a napokban 
zajlik a használatba vételi eljárás. A Kávai úton 
közlekedők bizonyára örülnek annak, hogy 
aszfalt csere történt a Kávai úton a lámpás 
kereszteződéstől a Kürt utcáig.

Pilisi kezdeményezésre régiós összefogást 
sikerült megvalósítani a vasúti közlekedésben 
tapasztalható tarthatatlan állapotok meg-
szűntetésére. Hajnal Csilla polgármester a 
MÁV Start Zrt. igazgatóját ültette le Albertirsa, 
Ceglédbercel és Cegléd önkormányzati veze-
tőivel a helyzet megoldásának érdekében. 
A tárgyalások eredményeként ígéreteket 
kaptunk, hogy a menetrendet felülvizsgálják, 
remélhetőleg több vonat közlekedik majd a 
vonalon és a késéseket is megszüntetik. 

A MÁV javítja szolgáltatási színvonalát és a 
KISS elnevezésű emeletes vonatok küszö-
bön álló bevezetését követően a jelenleginél 
háromszor gyorsabbá válik majd a közlekedés.
Az összehangolt tervezési folyamatoknak és a 
sikeres pályázásnak köszönhetően 2018-ban és 
2019-ben sok fejlesztés történt, amelyek hosz-
szú távra megalapozzák, hogy jobb legyen élni 
Pilisen. Büszkék lehetünk arra, hogy a beru-
házások 96 százalékát a tervezett határidőre 
sikerült megvalósítani. 

És most tekintsünk a közvetlen közeljövőbe. 
Reményeink szerint hamarosan elbírálják 
benyújtott csapadékvíz-elvezetési pályá-
zatunkat, mely szoros összefüggésben áll a 
kerékpárút létesítésével, amely a Kávai úton 
és környéken lakóknak nyújt segítséget. Az 
egész belterületre vonatkozóan átfogó felszíni 
csapadékvíz-elvezetési koncepciót készítünk, 
erről a képviselő-testület soron következő ülé-
sén dönthet. Elbírálásra vár az ivóvíz minő-
ségjavítására benyújtott pályázatunk is – a 
bírálati határidő lejárt –, mely sikere esetén, 
szivacsos csőtisztítást alkalmazva, a szakem-
berek véleménye szerint 5-7 évre megoldja 
az ivóvíz-hálózatban eddig tapasztalt gon-
dokat. Reméljük, a munkálatokat még idén 
elkezdhetjük. Másik, az ivóvíz-ellátást is érintő 
pályázatunk hasonló helyzetben van. Sikere 
esetén biztonságosabb és olcsóbb üzemelte-
tés várható a közmű vonatkozásában egyes 
szivattyúk és más berendezések cseréje kap-
csán. Hosszú-hosszú évekre visszamenőleg 
lezárult a Pilisi Ipartestülettel folytatott vita 
a Rákóczi úti óvoda melletti telek-ingatlan 
vonatkozásában. Jelenleg az ingatlan hatósági 
úton történő birtokba adása zajlik, ezt követő-
en a képviselő-testület döntése alapján, mely 
soron következő ülésen kerülhet napirendre, a 
területet „apró lakótársaink”, átalakítás után, 
használatba is vehetik.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Azt mondják, a gyermek kiválasztja, hogy 
kik lesznek a szülei a földi életben. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy Petyusz min-
ket választott. Kiválasztott egy nagyszerű apát, 
aki szó szerint vérét adta érte. Kiválasztott egy 
erős anyát, aki legjobb tudása szerint segíti. 
Grátiszba kapta csodálatos nővérét, aki egy-
szer azt mondta, nem cserélné el Petit senkire, 
ő a legjobb testvér.

2016-ban feltettük a nagy kérdést, miért ő, 
miért mi?

Ma már tudjuk, mert e nélkül nem tapasz-
talhattuk volna meg, hogy volt úgy, hogy azt 
éreztük, nincs tovább és nincs erőnk, mégis 
felálltunk a legmélyebbről is. Megtudtuk, hogy 
vannak csodák. Van, mikor semmi más nem 
használ, csak az imádság és a hit, hogy jó 
Isten velünk van. Volt, hogy úgy éreztük, nincs 
tovább erőnk, de csak annyit kértünk, legyen 
kitartás a holnapra is, mert mindig van holnap.

Megtapasztaltuk, hogy a szeretetnek ereje 
van. Rokonok, barátok, ismerősök és isme-
retlenek fogtak össze és érezték úgy, hogy 
Petyusznak meg kell gyógyulnia. Tenni akartak 
érte, egy jó szóval, egy bátorító mondattal, 

Hol hangosabban, hol halkabban tevékenykedik Pilisen egy ifjúsági 
csoport, immár három éve. Zenével foglalkozunk, valamint önkén-

tes feladatokat látunk el, és igyekszünk kapcsolatot teremteni más 
fiatalokkal és az idősebbekkel is. Alvó városunkhoz képest sok-sok 
feladatot tudtunk már sikeresen elvégezni. Biciklitúrák, időseknek való 
segítség favágásban, kertgondozásban. Pilisről jó hírt viszünk nemzet-
közi önkéntes programokon keresztül. 

Ezúton is, a Hírnök hasábjain keresztül, köszönet a fiataloknak az áldo-
zatos munkáért, illetve köszönet a csoportot támogató felnőtteknek is! 

SZABÓ TIBOR ✍

Egyesületünk augusztus 3-án ismét sikerrel 
rendezte meg Pilisen a családi napot. Az 

előzetes tervekben szereplő kutyás bemutató 
sajnos elmaradt, mert a tréner súlyos fertőzés-
sel kórházba került, és két nap alatt már nem 
tudtunk helyette más programot szervezni. 
A lufihajtogatás és az arcfestés idén is nagy 
sikernek örvendett. A finom ebéd (gulyásleves) 
után következett a nap fénypontja, a palacsin-
tasütő verseny. A versenyzők teljes erőbedo-
bással küzdöttek és sütötték a finomabbnál 
finomabb palacsintákat. Meglepetésünkre két 
tizenéves leányka is versenyzett, bizonyítva, 
hogy nem kell félnünk, hogy fiataljainkat nem 
érdekli a sütés-főzés. Finom, látványos és 
kreatív palacsintákat sütöttek. Egy versenyző 

mind a tízet különböző ízesítéssel készítette 
el. Meglepetésre a fődíjat egy apuka vihette 
el a kapros-túros palacsintájáért – megérde-
melten. Fődíjunk egy nagy ajándékkosár volt. 
A második helyezett értékes AVON-ékszereket 
kapott, míg a harmadik 2 lábast üvegfedővel. A 
verseny minden résztvevője kapott ajándékot. 

Következett tombola, amit már izgatottan 
várt mindenki, okkal, hiszen minden jegy nyerő 
volt! A fődíj egy kétszemélyes felnőtt belé-
pőjegy a Fővárosi Állatkertbe. A másik fődíj 
szintén egy ajándékkosár volt. 

A nap végén a Ma-Tesz Alapítvány által fel-
ajánlott öt pilisi gyerkőc ingyenes kisecseti, 
egyhetes nyaralásának kezdő napja is volt egy-
ben. Az alapítvány képviselői eljöttek értük 

a családi napra és innen vitték őket nyaralni. 
A családi nap programjai ingyenesek voltak. 
Sajnos a többszörös viharos eső néha kicsit 
kellemetlen volt, de fedett helyen voltunk, és 
ennek ellenére is sokan eljöttek.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, és 
reméljük, jól érezték magukat. Köszönet a város 
önkormányzatának, hogy az anyagi forrást biz-
tosította. Óriási köszönet az egyesület minden 
tagjának, hiszen fáradságot és egyéb teendőket 
nem ismerve dolgoztak a rendezvény sikeréért. 
Külön köszönet illeti Editkét, a Mala fagyizó 
tulajdonosát, hogy ismét önzetlenül és nagy 
rutinnal segített nekünk mindenben. 

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

imával, adománnyal, vagy csak egy gondolat-
tal. Egy emberként fogott össze Pilis lakossága 
egy 4 éves kisfiúért, aki még alig koptatta 
az óvoda padját, nem nyert versenyeket, ahol 
Pilist képviselte volna. De nyert sok csatát egy 
betegség ellen és ez nélkületek nem sikerült 
volna. Hiszen amit sok ember szeretne és kéri 
és imádkozik érte, annak ereje van. Ez az erő 
volt és van Petyusszal és velünk nap, mint nap. 
Ez segíti majd megnyerni a háborút is. Mi sem 
adhatjuk fel, ha ilyen sokan hazavárják.

Nehéz volt elfogadni, viselni a terhet, melyet 
2016 októberében kaptunk. De tudtam, fel-
adni nem fogjuk. Megyünk előre szent megy-
győződéssel, ha törik, ha szakad, nincs más 
lehetőség. Szerencsésnek érzem magam. 
Szerencsésnek, mert olyan feleségem van, 
mint Gabriella. Szerencsésnek, mert ilyen csa-
ládom van, ilyen barátaink vannak, mert itt 
élhetek közöttetek, és tehetem a dolgom nap, 
mint nap.

Amit ez a közösség adni szeretne, hiszem, 
okkal teszi. Az okot még nem tudom. Lehet, 
nem is kell. De az eddig megtett erőfe- 
szítések nem voltak hiábavalók. Csodás na- 

pok vannak mögöttünk, persze sok nehézség-
gel. Egy szép nyaralás, egy jó tábor, egy-két jó 
nap az oviban, egy sütögetés, egy-egy kirán-
dulás. Sajnos sok kórházi nap is. Nekünk eddig 
ennyi közös élmény jutott. Nem tudjuk, hogyan 
tovább, csak reméljük, hogy lesz megoldás, 
lesz lehetőség menni tovább előre. Lesz még 
közös bringázás, hólapátolás, hagymapucolás, 
viráglocsolás, gyereknap, óvodás és iskolás 
program. 

Ez a közösség, úgy gondolom, erőn felül 
megtette, amit lehetett. Összefogott, nem is 
egyszer, szervezte, bonyolította, kézben tartot-
ta és nagyon sok esetben önzetlenül és névte-
lenül, de éreztette gondviselését irányunkba.

Óriási hála mindezért!
Petyusz, hiszem, érzi a rengeteg pozitív 

energiát, és igyekszik minden erejével túllenni 
a nehézségeken. Mi meg tesszük a dolgunkat, 
mint eddig, lelkesen, szenvedéllyel, becsület-
tel, mert csak így lesz eredménye bárminek, 
amibe belekezdünk.

És így lehet is értelme!

HALKÓ PÉTER ÉS CSALÁDJA ✍

MOZAIK

Kedves Barátok, Ismerősök, Pilisiek!

Családi nap a          szervezésében

Fiatalok Önkéntes Csoportja
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Közel egy éve egyre többen csatlakoznak Pilisen és Monoron is a Sellő 
Gerinctorna Klubhoz, melyet Ganovszky Rita hozott létre, hogy meg-

mutassa, kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül is meg lehet 
találni azt a mozgást, mely visszaadja a gerinc egészségét és az ízületek 
mozgékonyságát. Mellékhatásként jobb lesz a közérzetünk, és a ruhatá-
rat is kisebbre cserélhetjük. Az edzések végén tartott meditáció során 
építhetjük személyiségünket, feltöltődhetünk, mert csak itt mondhatod 
el igazán, ez az én időm. Az első bemutatkozásunk a Piac téren egy 
flashmob tánc volt, mely igen nagy sikert aratott. A közelgő városna-
pon újra meg szeretnénk mutatni, hogy mit értünk el eddig. Szívesen 
vennénk, ha csatlakoznának táncunkhoz, és egy rövid gerinctréninget is 
végigcsinálhatnak velünk.

Jelmondatunk: Fitt vagyok, Egészséges vagyok, Sellő vagyok. 
A „sellők” gondolatai az edzésekről és a bennük elindult változá-

sokról: 45 évi irodai munka után nagyon hálás vagyok Ritának, hogy 
a csoportba tartozhatom. Amióta járok a tornára, energikusabbnak, 
fittebbnek érzem magam. Nem beszélve az ő empatikus, karizmatikus 
egyéniségéről. (Márti, 63); Azt gondolom, érzem, hogy a rendszeres 
mozgás és a pozitív társaság sokat segít a fittség megőrzésében! 
(Zsuzsi, 66); Három gyerekes anyukaként, a kevés szabadidőm 
ellenére, idén januárban elkezdtem járni Ritához. Úgy gondolom, 
hogy életem egyik legjobb döntése volt. Az óráival nemcsak a 
mozgást tudta visszahozni az életembe, hanem lelkileg is feltöl-
tődöm. Sokkal több türelmem és energiám van, aminek a lányaim 
örülnek a legjobban. (Ági); A Klub segítségével visszakaptam a 
mozgás iránti szeretetet, önbizalmat ad és remek csapat tagja 
lehetek. Ezek rendkívül fontos értékek számomra, mint ahogy 
az emberek is, akiket az edzéseken megismerhettem. Szeretek 
közéjük tartozni, Sellő vagyok, egészséges vagyok. Köszönöm Rita! 
(Zsuzsi, 45); Nehezen kezdtem, mert egyáltalán nem volt kedvem 
mozogni. Lusta voltam. Ismétlem, VOLTAM. Amióta Ritával tor-

A nyár folyamán labdarúgó-csapatunk jelentős 
személyi változásokon ment keresztül. Távozott 

a csapattól Edelényi Dániel kapus, edző, Bekker 
Zoltán kapus, Nyárásdi Zsombor védő, aki munka-
helyi elfoglaltsága miatt abbahagyta a labdarúgást, 
Sztranyovszky Márk és Móczó Norbert középpályá-
sok. Érkezett két csatár: Kaiser László és Maka Alex, 
két kapus: Félix Gergő és Tabányi Tamás, két védő: 
Halász Balázs és Félix Krisztián, valamint egy közép-
pályás, Krizsán Bence. Sérülésből két védönk visz-
szatért: Barcsai Richárd és Kicska Tamás. A kapus- 
edzéseket ezentúl Bozsó Antal kapusedző tartja.

Túl vagyunk 3 Magyar Kupa-fordulón, a második 
körben kapcsolódtunk be a küzdelmekbe. Kicsit 
nehezen indult a szekér, hazai pályán 1:0-ra vertük 
a Dunavarsány csapatát, majd következett a Pille-
Szántó csapata. Itt már kijött az osztálykülönbség, 
6:1-re nyertünk idegenben. Ezután megkaptuk a 
főtáblára kerülésért a lehető legnehezebb ellenfe-
let, a Nagykáta csapatát. Ennek ellenére ezt a mér-
kőzést is simán abszolváltuk, 3:0-val küldtük haza 
őket, így csapatunk bejutott a Magyar Kupa főtáblá-
jára! Itt már NB-s bajnokságban játszó ellenfelet is 
kaphatunk. Reméljük, elhozhatunk városunkba egy 
NB I-es ellenfelet is.

Hajrá Pilis! Várunk minden sportrajongót a mérkő-
zésekre!

A pilisi Dance Fan TáncStúdió ez év 
tavaszán is nevezett a területi válo-

gatóra, mely a Magyar Látványtánc 
Sport Szövetség szervezésében zajlott. 
Idén már nyolc produkcióval indultunk 
a kvalifikáción, nagy meglepetésünk-
re minden indulónk továbbjutott az 
országos fordulóra. Ez már komo-
lyabb megmérettetésnek bizonyult, 
de táncosaink szépen szerepeltek és 
minden egységünk kvalifikálta magát 
a balatonfüredi Európa-bajnokságra. 
A felkészülési időszak rengeteg mun-
kával és gyakorlással telt, ami kicsik 
és nagyok számára egyaránt megter-
helő volt. Ebben a három hónapban a 
gyerekek és a felnőttek szinte minden 
délutánjukat a táncteremben töltöt-
ték, a táncórákon kívül erőnléti foglal-
kozásra és gyermek jógára is jártak a 
versenyforma megszerzésének érde-
kében. A kemény munka meghozta 
gyümölcsét, büszkén kijelenthetjük, 
hogy az Európa bajnokságon a Dance 
Fan TáncStúdió minden versenyzője 
dobogón állhatott! 

EREDMÉNYEK:
Gyermek korcsoport
• latin/karibi táncok párokkal, duó/trió kategória: 

Márta Gábor Márk és Halgas Nóra 2. helyezés
• latin/karibi táncok pár nélkül, duó/trió kategória: 

Halgas Nóra és Jagyugya Andrea 1. helyezés

Junior korcsoport
• latin/karibi táncok lány, szóló kategória: Pásztor 

Imola 2. helyezés
 Jagyugya Dóra 3. helyezés
• latin/karibi táncok, duó/trió kategória: Molnár 

Lili, Erényi Nóra, Illés Nagy Maja 1. helyezés
 Pásztor Imola és Jagyugya Dóra 2. helyezés
• latin/karibi táncok, formáció kategória: Páratlan 

Páros című koreográfia 1. helyezés
 A csapat tagjai: Pásztor Imola, Jagyugya Dóra, 

Jagyugya Andrea, Halgas Nóra, Molnár Lili, Illés-Nagy 
Maja, Erényi Nóra, Kovács Anita, Somogyi Vivien, Tóth 
Liliána, Princz Kinga és Márta Vivien Jázmin.

Senior korcsoport
• latin/karibi táncok, pár nélkül csoport kategória: 

Janikné Szabó Katalin, Pásztorné Nimila Mónika, 
Pekkerné Bernhardt Mónika és Fekete Rita 
1. helyezés

názok, mintha kicseréltek volna. Megnőtt az önbizalmam. Jól érzem 
magam a bőrömben. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok nőktől, 
férfiaktól egyaránt. El sem tudom képzelni, hogy ne mozogjak. 3 gye-
rek után büszke vagyok magamra, ahogy kinézek. Nagyon jó a csapat. 
Rengeteget nevetünk. Jól érzem magam velük. Rita, nagyon köszönök 
neked mindent. Ha te nem lennél, nem is tudom, hol tartanék most. 
Szeretlek titeket. (Verus, 36); Fájt a hátam és a barátnőm elrángatott. 
Nem voltam jól sem fizikailag, sem lelkileg. Eleinte edzéstől edzésig 
számoltam a napokat, mert minden alkalom után könnyebb, jobb lett. 
És függő lettem. Nem tudom elképzelni a heteket a társaság és a torna 
nélkül! Mozgást kerestem és barátokat kaptam (Alma, 41); Többféle tor-
nát kipróbáltam már, de egyik sem volt számomra megfelelő. Ide szinte 
kezdetektől járok és mára függő lettem. A kedd és a péntek este nekem 
fix program. Nagyon jó a társaság, szuper a hangulat, az edzések változa-
tosak, sokat erősödtem és ez a mozgásforma az, ami nekem való. (Husi, 
47); Azért járok tornázni, mert jó. Mert nagyon jó. Mert nagyon-nagyon 
jó. Bővebben: januárban hívtam Ritát, hogy egy hatvanéves, „berozsdá-
sodott” hölgy csatlakozhat-e hozzájuk. Természetesen igent mondott. 
Bár nem tudtam rendszeresen járni, mégis érzek pozitív változást mind a 
mozgásomban, mind a lelkivilágomban. Csak ajánlani tudom. (Judit, 60)

MOZAIK

Szívügyünk az egészség

FocihírekA Pilisi Dance Fan TáncStúdió 
sikerei az Európa bajnokságon
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Igen mozgalmasan teltek a nyári hónapok a könyvtárunkban. Nagyon sok 
változás történt a könyvtár szolgáltatásaiban, új kezdeményezések, új 

programok találtak otthonra intézményünkben.
Régóta felmerülő igényt kielégítve május végén megtartottuk első fel-

nőtt, vintage kézműves foglalkozásunkat, melyet kétheti rendszerességgel 
követték a nyári alkalmak. A Lehoczki-Lénárd Valentina tanítónő által 
tartott tanfolyamot folyamatosan óriási érdeklődés kísérte. A résztvevők a 
dekupázs technikával ismerkedtek, a foglalkozások alkalmával különböző 
használati és dísztárgyakat készítettek. A tanfolyam szeptemberben folyta-
tódik, melyre továbbra is várjuk a jelentkezőket.

Július 6-án és augusztus 17-én Tár-Sas Kör-öztünk Fehér Viktor játék-
mester vezetésével. Tovább folytatódott a saját társasjáték tervezése 
is. Reményeink szerint a szeptemberi foglalkozáson a könyvtár DJP 
pontjához érkező 3D nyomtató segítségével a gyerekek által tervezett 
játékbábukat is el tudjuk majd készíteni. A Tár-Sas Kör alkalmaira várunk 
kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az Ablak Galéria sem maradt üresen. Júliusban „Beszélő virágok” 
címmel Csetneki Marika hagyományos technikával készült, magyaros 
motívumokkal díszített hímzett alkotásai, augusztus hónapban pedig 
Benkó Ildi különböző technikával készült, vintage hangulatú kézműves 
munkái díszítették kirakatunkat. Kiállításának címe: „Megunt tárgyak új 
élete” volt. Mindkét kiállítás óriási tetszést váltott ki a látogatók körében. 
Szeptemberben egy helytörténeti kiállítást, októberben pedig a Motring 
Foltvarró Kör alkotásait láthatják majd a kiállítótérben.

Július 26-án a Könyvtári Esték keretében dr. Rugonfalvi Kiss Csaba 
történelmi előadását hallgathattuk meg, ezúttal IV. László királyunk 
kalandos és tragikus életéről, Kun László, a „megyerek és kunok kerala” 
címmel. Október 3-án az Árpád-házi királyokat bemutató előadássorozat 
utolsó alkalmához érünk, Péter, Aba Sámuel, és I. András életét ismerhet-
jük meg részletesebben.

Fontos változás könyvtárunk életében, hogy a 2004-től a könyvtárban 
helyet kapott eMagyarország pont átalakult, új nevet és új koordinátort 
kapott. Július hónaptól mint Digitális Jólét Program Pont végzi feladatát és 
a Neumann János Nonprofit Kft. végzi a támogatói, koordinátori feladatokat, 
valamint a DJP-pontokon dolgozó mentorok továbbképzését is biztosítja 
különböző pályázatok keretében. Ennek köszönhetően mi is csatlakozhat-
tunk a magyar kormány által meghirdetett Digitális Jólét Program mentori 
hálózatához. Kollegáink több tanfolyamot is elvégeztek, és a jövőben is 
folyamatos képzéseken vesznek majd részt, ezzel is segítve a könyvtári infor-
matikai szolgáltatások körét.

Kiemelt célunk az időskori számítógépes-tanfolyamok indítása, melyeket 
már el is indítottunk a nagy érdeklődésre való tekintettel. A Digitális Jólét 
Program keretében indított önálló számítógép-tanfolyamunk tovább foly-
tatódott a nyári hónapokban, az informatikával barátkozó 65 év feletti aktív 
időseknek. A képzéseken egyszerre 8 főt tudtunk fogadni, eddig 2 csoport 
vette sikeresen az akadályokat. A következő tanfolyamunk szeptemberben 
indul teljes létszámmal. Tanfolyamainkat folyamatosan indítjuk, az igények-
nek megfelelően.

Augusztus első hetében olasz testvérvárosunk, Piazza al Serchio küldött-
sége érkezett Pilisre. A programok megszervezésében, lebonyolításában 
a könyvtár munkatársai is részt vettek az Olasz-Magyar Baráti Kör tagjai 
mellett. Augusztus 1-jén egy rövid időre hozzánk is betértek Pilis intézménye-
inek látogatásának sorában és köszöntésképpen kolleganőnk által készített 
magyaros díszítésű kézműves ajándékkal kedveskedtünk nekik.

Augusztus 8-án, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által 
meghirdetett véradás volt a közösségi házban. A felhívásra 60 fő jelentke-
zett, ebből 43-an tudtak sikeresen vért adni. A véradók között üdvözölhet-
tünk 5 első véradót, ami külön öröm a szervezők számára. A véradás népsze-
rűsítésére nyereményjátékot hirdettünk. A díjakat helyi vállalkozások aján-
lották fel, amit ez úton is nagyon köszönjük a Ramóna Pizzéria, Dánosi úti 
Gazdabolt- és Dísznövény Kertészet, Kreatív Hobby Játéksziget, a Rákóczi 
úti Vas-Műszaki Bolt (Betegh Gábor), Dánosi úti víz- és gáz-szerelvény bolt 
(Gál Bolt) felajánlását. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és ezen a módon 
segítette balesetet szenvedett vagy beteg embertársaink gyógyulását.

Augusztus 22-én, a DJP keretébe, Digitális Műveltség Szülőknek címmel 
tartottunk előadást az internethasználat veszélyeiről. Az est folyamán 
elsősorban a kamaszokat érintő veszélyek idejében történő felismerésében 
igyekeztünk segíteni és gyakorlati tanácsokat, megoldási mintákat kínálni a 
leginkább offline szülőknek. 

Augusztus 24-én Steampunk Időgép – Kézműves Workshopot tartott a 
Kreatív Hobby Játéksziget Jankovicsné Wéber Ildikó vezetésével a közösségi 
házban. A workshopon a legújabb trendekkel, technikákkal ismerkedhettek 
az érdeklődők.

Az augusztus 31-i, 27. Pilisi Szüreti Bál előkészületeiben is részt vállalunk. 
Az esti bálra jegyek elővételben, 1300 Ft-os kedvezményes áron kaphatók a 
könyvtárban.

Szeptember 14-én a Városi Nap keretében Pilis Város Önkormányzatával 
közösen ismét meghirdetjük a „Legjobb kapusztnyik” elnevezésű sütőver-
senyünket. A versenyfelhívás részleteit megtalálják a plakátokon vagy a 
könyvtár honlapján, Facebook-oldalán. A könyvtár DJP-pontja is képviselteti 
magát a városnapon. Lehetőség lesz a DJP-pont munkájának, valamint a 3D 
nyomtatási technológia megismerésére. 

Szeptember 17-én, 11-15 óráig, szintén a DJP-program keretében, egy 
digitális élménypark érkezik hozzánk Győrből. Az érdeklődők kipróbálhat-
ják a VR-szemüveget és egy drónt is, valamint az Arduinoval elektronikai 
vezérléseket építhetnek, Lego Mindstorm robotot programozhatnak, meg-
nézhetnek egy 3D nyomtatót munka közben és még rádiós távirányítású 
RC-autókkal is játszhatnak.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz csatlakozva október 
4-én Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író, dalszerző látogat el 
hozzánk. Az író–olvasó-találkozó 18 órakor kezdődik a közösségi házban. 
A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött!

A könyvtár életéről, érkező új kiadványainkról és programjainkról bővebb 
felvilágosítást kaphatnak a www.kjvk.hu honlapon vagy az intézmény 
Facebook-oldalán. 

A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, várjuk régi új olvasóinkat!

MALIK TAMÁSNÉ ✍ intézményvezető

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Könyvtári hírek
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Az elmúlt év hagyományaihoz híven a Gubányi Károly Általános 
Iskola felső tagozatos kitűnő tanulóit a Polgármesteri Hivatal 

dísztermében rendezett süti-vendégségen köszöntötte a polgármes-
ter és az oktatási bizottság elnöke.

Ezúton is gratulálunk valamennyi kitűnő tanulmányi eredményt 
elért diáknak, és természetesen a pedagógusoknak és a szülőknek is.

A Gubányi Károly Általános Iskola 2018/2019. tanév kitűnő tanulói:

1.a Czabai Fanni, Czopkó Sándor Máté, Csiló Tibor, Jankó Attila, 
Márta Ákos Erik, Petrovszky András, Simon Noémi Letti, Szabó 
Dániel, Turcsán Barbara

1.b Puskás Balázs, Kerdi Jázmin, Kerepeszki Gergő, Bodnár Csenge
1.c Jansik Barnabás, Várfalvi Máté, Rihász Mira, Kerek Lóránt, Nagy 

Adrienn
1.e Rostás Viktória, Weller Johanna
2.a Dévényi Péter, Dobai Emma, Dósa Márk, Fodor Panna Rebeka, 

Gál Áron, Kifut Tibor, Lehoczki Mercédesz, Makó Levente, 
Rakoncás Erik, Sebők Nóra Andrea, Varga Bálint

2.b Gulyás Zóra, Halkó Panka, Szebelédi Márk János, Sztyehlik Anna
2.c Hanzsek Bianka
2.e Halász Nelli, Haraszin Alexandra Norina, Ottohál Kincső
3.a Horváth Jázmin, Kerek Boldizsár, Kertesi András, Kovács Zalán, 

Tarics Réka, Weisz Barnabás, Zeffer Kata, Zonzel Levente
3.b Baár Dániel, Horváth László, Szrapkó Vivien
3.c Hanzsek Bettina
3.e Kovács Anna Mercédesz
4.a Csordás Csaba, Fodor Liza Árnika, Győri Kata
4.b Árvai Zsombor, Baumann Zoltán, Bencze Márton, Bíró Marcell, Gajda 

Marcell Erik, Gajdos Maja, Horváth Noémi, Kerepeszki Barnabás, Kéri 
Nóra Lili, Szebelédi Milán Szabolcs, Vidák Máté

4.c Fekete Tamás
4.e Erényi Nóra
5.a Aradi Alesszia, Magda Brigitta, Mokánszki Eszter, Rakonczás Regina, 

Tarics Richárd
5.b Barabás Boglárka, Csák Máté, Csordás Benjámin, Dóra Bianka, 

Szundi Krisztina 

Idén 23. alkalommal volt hallható Pilis 
egyik legrangosabb kulturális programja, 

a Nyári-Nyáry Muzsika a Beleznay-Nyáry kas-
tély udvarán. Az augusztus 4-i eseményt a 
Csernai Pál Közösségi Központ szervezte. 
A rendezvény első felében újdonságképpen 
a vendég fellépők álltak színpadra. Ebben az 
évben Nyári Károly, Nyári Aliz és Nyári Edit 
fogadták el meghívásunkat, és adtak szóra-
koztató és színvonalas műsort. Őket követte 
a már intézménynek számító Pilisi Zenész 
Egyesület egy fergeteges koncerttel, melynek végén álló taps búcsúztatta a Nyári-Nyáry Muzsika 
régi és új fellépőit. (És még az időjárásra sem lehetett panasz.) 

Köszönjük a vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, továbbá köszön-
jük a gyermekotthon minden munkatársának a rengeteg munkát, amellyel nagyban segítették 
az esemény színvonalas létrejöttét. Külön köszönet a Kati Virágboltnak (Kávai u. 7.) a felajánlott 
virágdekorációért.

LJUBIMOV KRISZTINA ✍ ügyvezető igazgató

A 2019/2020-as tanév iskolaelőkészí-
tő foglalkozásai a Szabadság téri 
és a Széchenyi utcai telephelyen is 

augusztus 28-29-én lesznek. Várjuk leendő 
elsőseinket a 9-12-ig tartó foglalkozásokra.

Az évnyitó ebben a tanévben az első taní-
tási napon lesz. A Széchenyi utcai telep-
helyre járó diákok számára 2019. szeptem-
ber 2-án 8 órakor, a Szabadság téri és a 
Kossuth úti diákok számára 2019. szeptem-
ber 2-án 9 órakor. A tanévnyitó ünnepség 
után osztályfőnöki órák lesznek, a gyerekek 
aznap 12 óráig lesznek az iskolában. Ezen a 
napon étkezést még nem tudunk biztosíta-
ni, és délutáni foglalkozások sem lesznek.

Az első osztályosok szüleinek ezen a 
napon 17 órakor lesz szülői értekezlet, ahol 
megkapják a tankönyveket. A többi diák az 
osztályfőnöki órán kapja meg a tankönyvet.

5.c Dósa Bence, Horváth Blanka, Ihász Bence, Kertesi Péter Áron, 
Lukács Regina Zsófia, Opra-Bódi Zsombor, Ruga-Sáfár Marcell, 
Sándor Nóra, Varga Dóra

5.e Patakfalvi Dóra
6.a Bach Tímea, Bánszki Emese Flóra, Borgulya Emma, Fodor Emma 

Veronika, Gál Kata, Keszeg Janka, Kiss Bernadett, Radasics Viola, 
Zeffer Simon

6.c Gál Zsombor, Győri Zsófia, Erdős Emese Éva, Pál Zsanett Réka
6.d Csajági Laura, Horváth Rita, Kotyinszki Zsófia, Novotny Lotti Bianka, 

Pálinkás Zoltán, Szebelédi Zoltán
7.a  Bach Dorina, Csordás Norina, Lukács Boglárka, Márta Vivien Jázmin, 

Nagy Krisztián György, Ocztos Edina, Sándor Sára, Solymosi Lilla, 
Szelindi Márk

7.c Orosz Anna, Simó Laura, Szabó Emma Mária
8.a Bánszki Áron, Bánszki Enikő
8.b Czopkó Barbara, Darányi Kamilla, Erdős Eszter, Fazekas Gergő, 

Gulyás Dominik, Nagyidai Lili
8.c  Rácz Nóra Anasztázia

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Akikre büszkék vagyunk

NYÁRI-NYÁRY MUZSIKA

Kitűnő tanulók a Gubányi Károly Általános Iskolában

Indul a tanév
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Nagy-nagy örömünkre – az immár 25 éves érté-
kes hagyomány folytatásaként – testvérvá-

rosunkból, az olaszországi Piazza al Serchióból 
július 31-e és augusztus 7-e között egy 11 fős 
küldöttség látogatott el Pilisre Andrea Carrari 
polgármester úr vezetésével. 

Az idelátogató csoport programját és ellátá-
sát az Olasz–Magyar Baráti Körünk szervezte, a 
vendégek – folytatva a sok éves sikeres hagyo-
mányt – hat pilisi családnál laktak. A program 
megvalósulását Pilis Város Önkormányzatának 
erre a célra megítélt támogatása, szá-
mos helyi vállalkozó, civil támogató, az 
OMBK tagjaink adományai és a vendég-
látó családok finanszírozták.

Az itt töltött egy hét alatt régi és új 
olasz barátaink programja színes és 
érdekes volt, mi, szervezők és a ven-
déglátók mindent megtettünk, hogy a 
Pilisen és Magyarországon való tartózko-
dás felejthetetlen emlék legyen, amely 
hazánk és városunk jóhírét öregbíti. 

A csoport tagjai az itt töltött napok 
során megismerhették városunkat, 

annak intézményeit, kiemelkedő épületeit. Meg-
ismerték az itt működő szervezetek egy részét, 
bebarangolták a Gerje forrásvidékét és a Hegyeki 
pincesort, megkóstolták annak legfinomabb borait 
és emellett megismerték a vadászháznál folyó 
munkát is. Megtekintették a CSEPI-t, és elámultak 
az ott látott fotókiállítás remek képein. 

Jártak a „pusztán”, ahol egy igazi puszta- 
programban volt részük, majd megnézték 
Kecskemétet. Budapesten a Budai Vár mellett 
megismerték gyönyörű fővárosunk legjelentő-

sebb nevezetességeit is. A vendéglátók jóvoltá-
ból jártak a Dunakanyarban, illetve a gyönyörű 
gödöllői kastélyban. Az ócsai faluház és templom, 
valamit a pincesor is ámulatba ejtette őket. 

Mindemellett az estéik sem szűkölködtek prog-
ramokban: igazi magyaros vacsorák, a Harmatrázó 
Pálinkaház pálinkakóstolója és a Nyári-Nyáry 
Muzsika jó hangulatú koncertje is – reményeink 
szerint – felejthetetlen emlék marad számukra. 

Az utolsó estén, a hagyományos búcsúesten 
– rendhagyó módon – ők vették át a vendéglátó 

szerepét, és igazi olasz vacsorával 
adták tudtunkra, milyen feledhetet-
len is volt számukra ez az egy hét.

Itt, a Beleznay–Nyáry kastélyban 
megrendezett búcsúesten emléke-
zett meg a két város polgármestere 
a 25 évvel ezelőtt létrejött testvér-
városi kapcsolat évfordulójáról. 
Mindketten kifejezték és megerő-
sítették e kapcsolat fontosságát, s 
hitet tettek a folytatás mellett.

Így legyen!
OMBK ✍ 

MOZAIK

TESTVÉRVÁROSI CSOPORT PILISEN

A Pilisi Rendőrőrs járőrei június 21-én, a MÁV-állomás közelében lévő 
utcában egy 26 éves férfit fogtak el, akinek a kezében egy házi készí-

tésű keleti harcművészeti eszköz, egy láncos bot, azaz nuncsaku volt. Az 
intézkedés során megállapítottuk, hogy a budapesti lakos ellen a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot adott ki. A közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközt kollégáim a helyszínen lefoglalták, a körö-
zött személyt a Monori Rendőrkapitányságra előállították és vele szem-
ben szabálysértési eljárást kezdeményeztek közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt. 

Július 16-án egy nyáregyházi nő az egyik pilisi üzletből eltulajdonította 
az eladó mobiltelefonját. Kollégáim az esettel kapcsolatban végzett adat-
gyűjtés alapján pár órán belül azonosították a bűncselekmény feltétele-
zett elkövetőjét, akit még aznap Nyáregyházán elfogták, majd a Monori 
Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki. Az egyenruhások a 41 éves nőtől az eltulajdonított mobiltelefont 
lefoglalták, majd azt a sértettnek visszaadták.

Egy igazoltatás során derült ki július 24-én, hogy egy pilisi férfi ellen 
körözést adott ki a Békési Rendőrkapitányság pénzbírság meg nem fizeté-
se miatt. Kollégáim a személyt a Monori Rendőrkapitányságra előállítot-
ták további intézkedések megtétele céljából.

A Pest megyei nyomozók emberölés bűntett kísérlet megalapozott 
gyanúja miatt őrizetbe vettek egy 32 éves pándi férfit. A nyomozás adatai 
szerint május 30-án 14 óra 20 perc körül Pándon, a Fő úton több személy 
összeverekedett, amelynek során a gyanúsított egy 40 centiméter penge-
hosszúságú bajonettel a sértettet üldözni kezdte, majd miután utolérte, 
többször megszúrta a karját és az oldalát, ezt követően a helyszínről eltávo-
zott. A szúrások következtében a férfi az elsődleges orvosi vélemény szerint 
nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést szenvedett. A helyszín 
közelében tartózkodó pándi körzeti megbízott észlelte a kiabálást, illetve a 
megszúrt férfit, akihez azonnal mentőt hívott. Ezt követően a pilisi járőrök 
a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható pándi férfit 15 óra 20 perckor 
az otthonában elfogták. A rendőrök a férfit a rendőr-főkapitányságra előál-
lították, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és 
előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A 32 éves férfi ellen 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Alosztálya emberölés 

bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja a 
nyomozást.

Prevenciós célú, demonstratív ellenőrzést hajtottak végre Pilis közútja-
in július 18-án a Monori, az Érdi és a Dabasi Rendőrkapitányság munkatár-
sai a közúti balesetek megelőzése céljából. Az ellenőrzések helyszínein a 
polgárőrség bevonásával rendszám-felismerő rendszert is működtettek. 
A rendőrök közel nyolcszáz járművezetőt ellenőriztek, amely során ittas-
ság gyanúja egyetlen sofőrnél sem merült fel, azonban az egyenruhá-
sok huszonkét gépkocsivezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki 
kisebb súlyú szabálysértések elkövetése miatt.

Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy lassan véget ér a nyári szünet és meg-
kezdődik az iskola, ezért kérem, hogy még nagyobb figyelemmel legyenek 
az óvodák, iskolák környékére, illetve az utakon közlekedő gyerekekre, 
kerékpárosokra. Kérem a gépjárművezetőket, hogy kellő körültekintéssel, 
megfelelő oldaltávolság tartásával közlekedjenek. 

A megfelelő kivilágítás nélkülözhetetlen minden oldalról (első és hátsó 
lámpa, fényvisszaverő prizma, első küllőn fényvisszaverő prizma, valamint 
hátsó lámpa), élénk színű öltözékben és megfelelő védőfelszereléssel 
sokat tehetünk a balesetek megelőzéséért. A motorkerékpárra, robogóra, 
kerékpárra vonatkozó közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen a 
biztonságos közlekedéshez! 

Fontos, hogy hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek 
úgy, hogy önök is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne válja-
nak 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 „járőrmobilt” a 06-20/771-
0411 mobiltelefonszámon 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 tele-
fonszámok valamelyikén. 
Pilis Város körzeti megbízottja, Gulyás Gergő r. őrmester elérhető-
sége 06-20/228-1511. 
Fogadóórája minden hónap első csütörtökén 14.00-16.00 között tartja 
a rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

Rendőrségi hírek
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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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2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával. 
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.
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2000
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SEBESSÉG

PILIS, A TELEPÜLÉS 
LEGGYORSABB HÁLÓZATÁVAL 
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TETTEK HÁLÓZATA. 
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.

További információ: telekom.hu/fejlesztes
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