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Egy közismert pilisi városunk hírnevét öregbíti
2020. október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc emlék-
napja alkalmából tartott ünnepségen a Karmelita kolostorban Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes átadta a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést Almási Sándor vadászkürtösnek, az 
idén 20 esztendős PIPACS Vadászkürt Egyesület művészeti vezetőjének. 
Az elismerést a magyar vadászkürtös hagyományok sokéves ápolásáért és 
azok továbbadását szolgáló munkájáért vehette át. Almási Sándor teljesít-
ménye a maga szakterületén olyan érték, amely a nemzeti büszkeséget 
erősíti, és így a magyar megmaradást is szolgálja.

Városunk polgárai nevében ezúton is szívből gratulálunk!

Gratulálunk Pilis város 
alpolgármesterének 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy prof. dr. Palkovics László, az 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. augusztus 20-i 

állami ünnep alkalmával Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Mala 
Ferencnek, a MAVIR ZRt. üzemviteli regionális központ vezetőjének, váro-
sunk alpolgármesterének. A megtisztelő elismerést a koronavírus-járvány 
miatt szeptember 11-én vehette át alpolgármester úr, aki az üzemviteli 
technológiai folyamatok fejlesztéséért, megvalósult innovatív ötleteiért és 
ezzel párhuzamosan az üzemeltetésbe belépő fiatal generációk képzésére 
fordított energiájáért és a munkába való beintegrálásukért, a mások számá-
ra is példaértékű munkájáért részesült a kitüntetésben. 

Városunk polgárai nevében ezúton is szívből gratulálunk!
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Kedves Pilisiek, kedves Munkatársaim, Barátaim és Családom!

Rendhagyó adventi köszöntő

inden Hírnök újság hagyományainkhoz híven a köszön-
tőmmel kezdődik, amiben összefoglalom az előző lap-
szám megjelenése óta történteket, év végén pedig egy 

összegzőt a lassan elköszönő évről. Nos, ez az év egy kicsit más 
volt, mint az eddigiek. Egy nem várt világjárvány söpört végig 
bolygónkon. Fenekestől borította fel megszokott mindennapja-
inkat, szokásainkat. Rengeteg új szabályt kellett megtanulnunk, 
alkalmazkodnunk a szigorú keretekhez. Elmaradtak a városi, 
egyházi és családi rendezvényeink, eseményeink. 2020-ban meg-
ismertük az on-line ballagás fogalmát, a 
lecsökkentett házasságkötéseket és elhunyt 
szeretteinket is szűk körben kísérhettük el 
az utolsó útjukra. Otthonunkba zárkóz-
tunk, digitális oktatásban vettek részt gyer-
mekeink, kissé elmagányosodtunk...

Azonban egyvalamire mégis csak jó volt – 
már ha ilyet lehet mondani – ez a pandémi-
ás helyzet: megtanultunk a kevésnek is örül-
ni, és kicsit jobban megbecsülni egymást. 
Megtanultunk vigyázni idős szeretteinkre, 
óvni és védeni betegeinket. Megtanultunk 
a kis létszámmal engedélyezett rendezvé-
nyekért, koncertekért, színházi előadásokért 
is lelkesedni. Végre valahová ünneplőbe 
öltözhettünk, kimozdulhattunk a négy fal 
közül. Sajnos, tudtuk, hogy ez a kis szabad-
ság nem tarthat sokáig, csupán csak pár hónapig, mert ismételten 
egyre csak emelkedett az a bizonyos járványgörbe...

Ismét csak egy szűk sávban mozoghatunk, szigorodtak az intéz-
kedések, de még mindig van lehetőségünk jó néhány dologra: 
látogathatjuk idős hozzátartozóinkat, szűk körben ugyan, de 
megünnepelhetjük családi eseményeinket. A hivatalban sem állt 
le az élet egy pillanatra sem, folyamatosan dolgozom kollégáim-
mal együtt. Ügyfeleinket csak a személyesen intézhető ügyekben 
fogadjuk, on-line vagy telefonos időpontfoglalás után egyénileg. 
Pályázatokat írunk, és a jövőnk tervezése is folyamatos. Amíg 
lehetett, a képviselő-testület is rendesen ülésezett, csak novem-
bertől tértünk vissza az on-line munkára. Sokat dolgoztak kép-
viselőink is, melyről az újságban bővebben is olvashatnak majd. 
Több pályázaton nyertünk, támogatásokat kaptunk útfelújításra 
és útépítésre, új óvoda építésére. Befejeztük a Kávai úti óvoda 
tetőszerkezetének felújítását, lassan háromnegyedéhez érkezik a 
csapadékvíz-elvezetési és kerékpársáv-építési projektünk. Szóval a 
munka folyamatosan ment és megy is a háttérben. 

Ennek ellenére elérkeztünk az idei esztendő végére. Mindenki 
elfáradt egy kicsit, és közelednek az ünnepek, közeledik advent 
időszaka. Sajnos, elmaradnak a gyertyagyújtások a Petőfi parkban, 
de lehetőség lesz, ha csak egy pillanatra is, a parkban lévő Mindenki 
karácsonyfája mellett megállni. Íróasztalomról, ha most felnézek, 

akkor már egy csendesebb Kossuth Lajos utat látok, köszön-
hetően az új M4 autóútnak is, és annak, hogy esténként nem 
bolyongunk céltalanul az utcákon, nem rohangálunk még egy és 
még egy újabb ajándékért. Most az ajándék MI vagyunk, hogy 
itt vagyunk, minden nehézség ellenére is élünk, együtt élhetjük 
meg a karácsonyt, a SZERETET ünnepét. Gyertyát gyújthatunk 
odahaza az adventi koszorún és a szívünkben is, megölelhetjük 
egymást és ünnepelhetünk. Az ajándék nem a karácsonyfa alatt 
van, hanem BENNÜNK! Így a beköszönő advent idején külö-

nösen hinnünk kell egymásban, a karácso-
nyi csodában és az összetartozásban. Ne 
engedjük, hogy a vírus legyőzzön minket, 
mutassuk meg, hogy erősek vagyunk és 
használjunk ki minden (modern technikai) 
lehetőséget arra, hogy az ünnep ünnep 
legyen! Ne feledkezzünk meg távol élő sze-
retteinkről, jelentkezzünk be on-line élőben 
(micsoda új kifejezések) és énekeljünk el 
együtt szeretteinkkel egy dalt az ünneplőbe 
öltözött fenyőfácska mellett!

Az advent a HIT-ről, REMÉNY-ről, 
ÖRÖM-ről és a SZERETET-ről szól. 
Engedjük, hogy beköltözzön hozzánk! 
Kívánom Önöknek, hogy a nehézségek 
ellenére is ünneplőbe öltöztessék szívüket 
és otthonukat! Kívánom, hogy az elkövet-

kezendő új esztendő kevesebb megpróbáltatást, kevesebb korlátot 
hozzon mindannyiunknak. Kívánom, hogy teljenek meghitten, 
családiasan és szeretetben az ünnepek!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!

Fésűs Éva: 
Álmodik a fenyőfácska

Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

M



2020. november-december HÍRNÖK4

Ebből elsőként a két legfontosabbat 
ismertetem. Részben célba ért a kép-

viselő-testület megalakulása óta folyta-
tott háttértevékenységünk. Ennek ered-
ményeként támogatást kaptunk új óvoda 
tervezésére, a bel- és külterületi utak kar-
bantartására, fejlesztésére. A sikerekhez 
nagyban hozzájárult országgyűlési kép-
viselőnknek, Pogácsás Tibor államtitkár 
úrnak a segítő közreműködése. 

A választási programunkban kiemelten 
szerepelt az elavult, rossz műszaki álla-
pota miatt drágán üzemeltethető Kávai 
úti óvoda helyett új óvodaépület meg-
építése. A létesítmény a távlati tervnek 
megfelelően a bölcsödével közös telken, 
a Gerje forrásvidék mellett kerül meg-
építésre. A most kapott 75,57 millió Ft 
a tervek elkészítését fedezi. Ezek három 
lépcsőben fognak elkészülni, elsőként a 
megvalósulási tanulmányterv (a mintegy 
1,2 milliárd Ft-ból megvalósítható léte-
sítmény funkcionális, szerkezeti, hom-
lokzatképi meghatározását tartalmazza), 
majd az engedélyes (tender) tervek és ezt 
követően a tényleges kiviteli tervek elké-
szítésével zárul a projekt. Megkezdtük a 
tervező kiválasztására induló beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának össze-
állítását. 

Célzott támogatást kaptunk útjaink jókar-
ba helyezésére is. A 4606 j. út belterületi 
szakaszainak (Vasút és Kölcsey utcák) 
felújítását külön erre a célra biztosított 
keretből a magyar közútkezelő fogja vég-
rehajtani. Az önkormányzat feladata a 
belterületi utak 171 millió Ft-ból, a kül-
területi dűlőutak 110 millió Ft-ból való 
karbantartása és részleges felújítása. A 
támogatásokat a lehetséges maximális 
keretösszegek figyelembevételével cél-
zottan igényeltük az utak állapota, ill. 
közlekedési szempontok alapján rang-
sorolva, előnyben részesítve a gyűjtőút 
funkciót betöltőket. A 4340 m belterü-
leti útszakaszok (Kávai, Pándi, Malom, 
Attila, Gubányi K. utcák és a Temető köz) 
7500Ft/m2 bruttó fajlagos árral kerültek 
beszámításra. A külterületen 6350 m 
hosszban a Haleszi I-II. (a Pappbereki 
részig) Homoki I-II., Bárószőlő dűlők 5820 
Ft/m2 bruttó fajlagos árral megvalósít-
ható műszaki tartalommal kerülnek fel-
újításra (a dűlők kiválasztásánál az ott 
lakók száma volt az irányadó). Műszaki 
tartalmak meghatározását megkezdtük, 
ahogy a kivitelezők kiválasztására vonat-
kozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhí-
vásának kidolgozását is. 

Az utakhoz kapcsolódva áttérek más, de 
ehhez kapcsolódó ügyre: a képviselő-tes-
tület napirendjén van a helyi közútkezelői 
rendelet megalkotása. A vállalt határidő-
höz ugyan késésben vagyunk, de ennek 
magyarázata a téma összetettsége, a 
munka során felmerülő új és új szabályo-
zást kívánó témakörök beépítése a rende-
letbe. Ezekből szemlézek néhány fontos, 
a képviselő-testület által már meghatá-
rozott szempontot. Pilis teljes területére 
5,5 t súlykorlátozás kerül bevezetésre, 
módosulni és szigorodni fog a behajtá-
si engedélyek kiadása. Útjaink állapotá-
nak megvédése miatt ismételten lesznek 
egyirányú utcák a településünkön. Nagy 
vitáink vannak a sebességkorlátozás mér-
tékéről. Két elképzelés körvonalazódott. 
A KRESZ szerinti 50 km/h, helyenként 30 
km/h sebességkorlátozással kiegészítet-
ten vagy 40 (esetleg 30?) km/h bevezeté-
se a település valamennyi önkormányzati 
fenntartású útjára vonatkozóan. Vitáink 
vannak az ingatlanok előtti útszakaszra 
a tulajdonosok által megvalósított külön-
böző beavatkozások engedélyezése, fenn-
tartása és azok tulajdonjogi vonatkozásait 
illető témákban. Minden igyekezetünkkel 
azon vagyunk, hogy ezt a komplex szabá-
lyozást mielőbb életbe léptethessük.

Nehezen, de aláírásra került a tulajdo-
nossal a kamerarendszer megvalósítá-
sához szükséges optikai hálózat bérle-
ti szerződése. A szerződés a kamerák 
képátviteléhez szükséges optikai hálózat 
hosszú távra szóló rendelkezésre állását 
biztosítja. Az alku során nettó 7500 Ft/
hó/kamera szerződéses árat sikerült elér-
nünk. A telepítés a napokban elkezdődött, 
és figyelemmel arra, hogy 5 Celsius-fok 
alatt technológiai okok miatt nem lehet 
munkát végezni, időjárástól függően fog 
folytatódni. 

Folyamatban van a telepi iskola tornate-
rem padlófelújításának kivitelezői kivá-
lasztása, a projekt műszaki tartalmának 
pontosítása. Kényszerűen, eddig már több 
eredménytelen beszerzési eljárást kellett 
lefolytatnunk a kivitelező kiválasztásá-
ra, mert a kapott kivitelezési árajánlatok 
műszaki tartalmukat tekintve nem voltak 
összevethetőek, ill. az árajánlatok az indo-
koltnál magasabb árakat tartalmaztak. 
Várhatóan még a november hóban a kivi-
telező kiválasztása meg fog történni.

A szennyvíztisztító telepünk működteté-
si problémáit jelezte felénk az illetékes 
katasztrófavédelmi hatóság. Sajnos a 

kibocsátott tisztított víz bizonyos össze-
tevőkből határérték feletti mennyiséget 
tartalmaz. Az összetevők csökkentésére 
a technológia és az üzemeltetés megfe-
lelőségére független szakértői vizsgálatot 
kezdeményeztünk. A vizsgálattól függő-
en beavatkozási tervet kell készíttetnünk, 
amelynek megvalósítása sajnos nem 
várt kiadással fog járni. A téma részletes 
ismertetése helyhiány miatt nem lehetsé-
ges. Akit érdekel, annak figyelmébe aján-
lom a Fejlődő kisváros FB-oldalt, ahol a 
felmerülő kérdéseiket megválaszoljuk. 

A kerékpárút és csapadékvíz-elvezetés 
projekt megvalósításánál mérföldkőhöz 
érkeztünk a záróaszfaltszőnyeg leteríté-
sével. Az aszfalt minőségének és a terítés 
megfelelőségének ellenőrzése a közútke-
zelő feladata, ennek végrehajtása meg-
kezdődött. Az útburkolati jelek még az 
idén történő felfestése a kivitelező cég 
ígérete szerint kedvező időjárás esetén 
megvalósulhat. Az önkormányzatot érintő 
járulékos munkák – kapubejárók, árokszé-
lek, térkőburkolatok, sérült árokelemek 
javítása, cseréje, általános takarítás, az 
inerthulladék depójának felszámolása – 
végrehajtására ütemterv készül. Az sajnos 
már látszik, hogy a projekt lezárása után 
az önkormányzatnak lesznek még saját 
forrásaiból megvalósítandó feladatai, ezek 
felmérését megkezdtük.

Nem népszerű a téma, de többeket is érint 
a hirtelen jött adóbehajtás. Tapasztaltuk, 
hogy különböző önkormányzati bevételi 
területekről (pl.: mezőőri járulék, kommu-
nális adó, építményadó) nem folyik be a 
várható adóbevétel. Hasonlót tapasztal-
tunk a behajthatatlannak ítélt kintlevő-
ségek esetében is. Ugyan önálló döntés 
alapján, kapkodva, nem megfelelően elő-
készítve indult a behajtás az adócsoport 
részéről (ezen változtatni fogunk), de azok 
megindítása elvárás a képviselő-testület 
részéről. Több év után e téren is rendet 
kell tenni, a rendesen adózók védelmében 
fel kell lépni a bliccelni próbálkozókkal 
szemben. Szükségesnek tartjuk az adónyil-
vántartás frissítését, naprakész állapotban 
tartását, a behajtások hatékonyságának 
emelését (akadt pl. több százezer forintot 
elérő „behajthatatlannak” ítélt követelés 
is, ezekben megindult a behajtási eljárás).

Ennyi fért a tájékoztatóba, esetleges kér-
déseiket elektronikus formában várom a 
megadott elérhetőségeken. 

MALA FERENC ✍ alpolgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló az elmúlt két hónap eseményeiről…



www.pilis.hu HÍRNÖK 5 

Rendhagyó módon kezdeném a tájékoztatót. 2020. november 
15-én délután egy közel másfél órás videóban afféle megelő-

legezett és részletes tájékoztatást adtunk az éves dolgainkról és 
eredményeinkről. Ez a videó ma is szabadon elérhető az internetes 
portálokon. Kérem, tekintsék meg, hiszen bizottságunk mellett 
Pilist érintően is sok egyéb érdemleges információ is elhangzik.

Ebben a videóban a szociális bizottság elnökeként én is igen rész-
letesen elmondtam mindazt, amit itt most csak megismételni 
tudnám, de nem teszem. Úgy gondolom, hogy képviselőtársaim 
kiegészítésével együtt nem hagytunk ki semmit, ami a lakosság 
bizottsági szintű tájékoztatását illeti, ezért inkább a jövőről írnék…

2021. január elsejével újabb „frissítéseket” akarunk beilleszteni, 
vagy éppen átalakítani a szociális segélyezésünk területén. Ennek 
egyértelmű célja, hogy még tovább pontosítsuk a segélyezés 
lehetőségének referenciáit és még célirányosabban adjunk azok-
nak támogatást, akik olyan élethelyzetben vannak, hogy segítség-
re szorulnak, csak még „nem találtuk meg őket”.

Sokak számára szomorú lehet, de személy szerint én és a jelen-
legi bizottság nem támogatjuk azt az egyesek által elvárt „auto-
matizmust”, hogy valami – akár évtizedek óta – „csak úgy” jár. 
Sokkal inkább azt nézzük és helyezzük előtérbe, hogy kik azok, 
akik rászorulók ugyan, de volt és van bennük szándék bármiféle 
kitörésre a helyzetükből. A szándékot próbáljuk „jutalmazni” 
akkor, amikor segítséget nyújtunk. A magasabb szintű törvények 
persze sokszor megakadályoznak ebben.

Előző cikkünk óta több örömteli ese-
mény történt. Október elején átadásra 

került a Kávai úti óvoda felújított tetőszer-
kezete, így az oda járó gyerekek ismét 
birtokba vehették azt. Ez az épület Pilis 
első óvodája, a múlt század elején épült. 
Az évtizedek alatt többször hozzáépítet-
tek, bővítették, hiszen a gyermeklétszám 
folyamatos emelkedése szükségessé 
tette. Mára már sajnos szűkössé, korsze-
rűtlenné vált. A képviselő-testület tavaly 
év végén az intézménybejárás során erről 
személyesen meggyőződött. Akkor csak 
reménykedtünk egy, a közeljövőben fel-
épülő, új, korszerű óvoda felépítésében, de 
mostanra ez belátható közelségbe került. 
Október végén kaptuk a hírt, hogy Pilis 
városában új óvoda épület létesítését elő-
készítő munkálatokra és tervezésre 75 
575 000 Ft-ot kapott az önkormányzat 
Magyarország kormányától. A támogatást 
külön pályázat és kérelem benyújtása nél-
kül, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem 
térítendő egyedi támogatásként kapja az 
önkormányzat óvodai feladatai ellátására. 

Például az egyedülállókat, a kisnyugdíjasokat, akik nem tehetnek 
arról, hogy egy rossz korban voltak aktív dolgozók, és akkori 
kereseteik okán ma igen szerény a nyugdíjuk. Az élet számtalan 
esetben hoz olyan helyzetbe embereket, hogy a „kicsi pénzükkel” 
valamilyen ok miatt egyedül maradnak. Gondolom, nem kell sen-
kinek sem elmagyarázni, hogy egyedül fenntartani egy háztartást 
és saját rezsit fizetni nem egyszerű. 

A jövő évi rendelettervben szinte biztos, hogy megemeljük a havi 
jövedelmi szinteket. Ezt a célszámot a nyugdíjemelés fölé lőjük 
majd be, hogy ne pár száz vagy pár ezer forint miatt essenek 
ki egy kérelem elbírálásakor. A gyermekekről sem feledkezünk 
meg. Ebben az esetben is emeljük a korhatárokat, szélesítve 
ezzel például az agyhártyagyulladás elleni védőoltás elérhetősé-
gét, a védelem hatékonyságát. Példaként írom, hogy eddig ez 0-3. 
éves kor között volt, de 2021 januártól terveink szerint (nincs még 
róla döntés) 0-18. éves korig emelnénk az igénybevétel lehető-
ségét. Előzetes számítások szerint csak ez az egy bővítés Pilisen 
2544 gyermeket érhet el.

Tudnunk kell, hogy Pilis lakosságához és az e célra fordítható 
44 millió forinthoz mérten igen sok a szociális problémával 
rendelkező. Ebből is látható, nagyon meg kell fontolni, hogy kik 
kerülnek az „ellátórendszer” segélyezettjei közé. Azon vagyunk, 
hogy a leghelyesebben döntsünk. Végezetül: köszönöm a testület, 
a bizottság és a szociális iroda munkáját…

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Az új óvoda épületét a bölcsőde mögötti 
területen, ahhoz illő formában, hét cso-
portszobával, tornaszobával és az óvodai 
neveléshez szükséges kiszolgálóhelyisé-
gekkel kívánjuk megterveztetni.

Iskolánk Széchenyi utcai telephelyének 
tornatermi padlózata felújításra szorul. 
A kivételezéshez a pénzt pályázat útján 
– mint az már ismeretes – megnyertük. 
Jelenleg a kivitelezőt keressük, a pályá-
zatot az önkormányzat kiírta. Reméljük, 
mielőbb megtaláljuk a számunkra kedve-
ző ajánlatot tevő vállalkozót, és elkezdőd-
hetnek a felújítási munkálatok. 

Az általános iskolában az egyre súlyosbo-
dó COVID-járvány ellenére hagyományos 
módon folyik az oktatás. Bízunk a szü-
lők felelős magatartásában, akik a beteg 
gyermeküket nem engedik iskolába, meg-
óvva így a többi gyereket és az iskolában 
dolgozó felnőtteket is. Az iskola minden 
veszélyhelyzeti előírást betartva, a fenn-
tartó utasításai alapján végzi oktató-neve-
lő munkáját. A délutáni szabadidős prog-

ramok elmaradnak, a versenyeken on-line 
vesznek részt tanulóink. 

Október második hétvégéjén a „Hetvenkét 
óra kompromisszumok nélkül” elnevezé-
sű önkéntes segítségnyújtási programban 
vettek részt fiataljaink. A Pilisi Ifjúsági 
Klub (PIK), amely azóta már hivatalosan 
bejegyzett szervezetként működik – ami-
hez ezúton is gratulálunk –, három napon 
át, 53 gyerekkel és a PIK felnőttjeivel egy 
60 fős csapatot alkotva önkénteskedett. 
Fát ültettek, szemetet szedtek a városban, 
rendbe tették a Kávai úti óvoda udvarát, az 
egyedülálló, nehéz helyzetben álló idősek-
nek kertet, udvart takarítottak és kerítést 
festettek. A Bizsu házban gumiabroncsok-
ból színesre festett virágtartókat készítet-
tek. Szabó Tibor országos főkoordinátor és 
Pekker Mónika, a pilisi csapat koordinálója 
az önkéntesség, a közösségépítés mellett 
élményekkel teli három napot szervezett. 
Reméljük, ez a program az elkövetkezen-
dő években újra megrendezésre kerül.

BÍRÓ IBOLYA ✍ elnök

BIZOTTSÁGOK  MUNKÁJÁRÓL 

Szociális, Egészségügyi és Alapellátási Bizottság 

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
(PEB) októberi ülésén több napirendet 

is tárgyalt, melyekről az alábbiakban sze-
retnék néhány fontosabb részt kiemelni. 

A bizottság tárgyalta a „Pilis Városért” 
Közalapítvány 2019. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, melyet egyhangúan 
elfogadtunk. Sajnos azonban a beszámo-
lóból az is jól látszódott, hogy az alapít-
ványhoz egyre kevesebb forrás érkezik, az 
adó 1%-os felajánlások nullára csökken-
tek, így az alapítvány további működése 
és életben tartása is kérdésessé vált. Az 
alapítvány jövőjét illetően további egyez-
tetések után várható döntés.

A Pilisi Városüzemeltető Kft.-vel kötött 
egyes támogatási szerződések elszá-
molássáról is tárgyalt a bizottság, mely 
elszámolások tartalmazták a gréder és 
kiegészítő alkatrészek vásárlására, vala-
mint a Kávai úti óvoda festésére átadott 
pénzeszközöket. A kft. tételes elszámolá-
sát a biztosság rendben találta és egyhan-
gúan elfogadta. 

Tárgyaltunk továbbá a Pilis Város 
Önkormányzatának 100%-os tulajdoná-
ban álló vállalkozások könyvvizsgálójának 

Szeretnék beszámolni a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság 
elmúlt időszakban végzett munkájáról. A leghosszabban tár-

gyalt, hónapok óta húzódó témánk a város régebbi sportkoncepció-
jának felülvizsgálata és az új, 2021-2025-ös sportkoncepció megal-
kotása volt.

A képviselő-testület és szervei azon fáradoznak, hogy a város pol-
gárai és közösségei felelősséget érezzenek saját lelki, szellemi, testi 
egészségükért, és ezért hajlandók legyenek tenni is. A város sport-
politikai koncepciójának egyik központi eleme, hogy polgárai egész-
ségesen éljenek és minél többet sportoljanak. Ez a tény és a fenti 
megállapítások szükségessé teszik, hogy az egészséges életmódot, 
a szabadidős tevékenységeket, valamint a sportolást az eddigieknél 
nagyobb hangsúllyal kell népszerűsíteni Pilisen. 

Ezen irányelvek mentén sikerült létrehozni az új sportkoncepciót, 
amelyet kidolgozása után el is fogadtunk. Itt szeretném még felhívni 
azon sportegyesületek, szabadidős sportegyesületek figyelmét, ame-
lyek Pilisen működnek, és nem sikerült elérnünk őket, hogy bátran 
keressenek fel minket, további ötleteiket, beszámolóikat szívesen 
fogadjuk, és azt a sportkoncepcióba beépítjük.

A városi advent kapcsán bizottságunk azt a javaslatot tette, amit 
a képviselő-testület jóvá is hagyott, hogy a meglévő betlehemünk 
helyett egy városi ranghoz méltóbb, igényesen kidolgozott szent 
családot ábrázoló figura-csoportot vásároljunk, melynek beszerzése 
folyamatban van, biztonságukat pedig az akkorra elkészülő kamera-
rendszer biztosítja.

Mindenkinek kívánok jó egészséget az elkövetkező időszakra.

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Súlykorlátozás és sebességkorlátozás 
a Kávai út belterületi szakaszán

Az év közepétől folyamatban van Pilis város helyi 
közútjainak a felülvizsgálata, amely magába fog-

lalja többek között az utak forgalmi rendjének felül-
vizsgálatát is. A Kávai úton indokolttá vált a 40 km/óra 
sebességkorlátozás elrendelése azzal, hogy az egyes 
veszélyes szakaszon marad a 30 km/óra sebességkor-
látozás. Továbbá tilos közlekedni a Luther tértől a bel-
területi határig, végig a Kávai úton 5,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművel, járműszerelvénnyel.

A tilalom alól kizárólag a jogszabály szerinti felmen-
téssel rendelkezők (pl. rendőrség, katasztrófavédelem, 
hulladékgyűjtésben résztvevők, közművek javítását 
végzők, postai szolgáltatás gépjárművei) és a behajtási 
engedéllyel rendelkezők képeznek kivételt.

A súlykorlátozással érintett helyi közutakon az 5,5 ton-
nát meghaladó gépjármű nem – még behajtási engedély 
birtokában sem! – parkolhat, oda kizárólag célforga-
lomként hajthat be, és a tevékenység ellátása után az 
érintett közutat el kell hagynia.

Az új forgalmi rend november 15. napjától lép életbe, 
kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek! Köszönjük 
megértésüket!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

kiválasztásáról. A Pilisi Városüzemeltető 
Kft., valamint a Csernai Pál Közösségi 
Központ Nonprofit Kft. esetében a könyv-
vizsgáló megbízása kötelező. Az önkor-
mányzat által bekért árajánlatok (3-3 
ajánlat érkezett) alapján kellett volna a 
bizottságnak a legolcsóbbat kiválaszta-
ni, azonban a legolcsóbb ajánlat bruttó 
508 000 Ft/év volt a városüzemeltető, 
míg bruttó 457 200 Ft/év a közössé-
gi központ esetében. A bizottság piaci 
alapú összehasonlítás után javaslatot 
tett további árajánlat bekérésére, ugyan-
is ezen összegek jóval meghaladták a 
piaci árakat. Kezdeményezésünk nyomán 
a képviselő-testületi ülésre beérkezett 4. 
ajánlat már jóval kedvezőbb összegeket 
tartalmazott, mely ajánlattevő mindkét 
önkormányzati cég esetében 250 000 Ft/
év (AAM, alanyi adómentes) összegért 
vállalta a könyvvizsgálói feladatok ellátá-
sát. A szerződések 5 éves időtartamra let-
tek kiírva, így a bizottság döntéselőkészítő 
munkájának, valamint a képviselő-testület 
döntésének köszönhetően az önkormány-
zat igen jelentős, pontosan 1 840 000 Ft 
megtakarítást ért el. 

A bizottság napirendjén volt még 2 
pilisi ingatlan-felajánlás, mely szerint a 
tulajdonosok az ingatlanjukat az önkor-
mányzat részére felkínálták megvételre. 
A VTK Bizottság javaslatával összhang-
ban bizottságunk is hosszas mérlegelés 
után arra a döntésre jutott, hogy a fel- 
kínált ingatlanokra nem tartunk igényt. 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs 
szabad pénzügyi forrása erre a célra, 
valamint a későbbi fejlesztési terveink-
kel sincsenek összhangban a felkínált 
ingatlanok.

Fenti napirendeken túl tárgyaltunk még 
a Széchenyi úti tornaterem új padlóbur-
kolatának elkészítésére kiírt beszerzési 
eljárásról, de ennek eredménye későbbre 
várható, így egy következő beszámoló-
ban részletes tájékoztatást adunk róla. 
További napirendekkel is foglalkozott 
a bizottság, de a fentiek voltak azok, 
melyek mindenképpen tájékoztatásra 
érdemesek voltak. 

DEÁK CSABA ✍
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság

FIGYELEM! 
Forgalmi rend változás!
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Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Pilisi Szervezete 
önkormányzati képviselőinek évértékelő beszámolója

Kedves Olvasó!

Mivel a jelenlegi képviselő-testület felállása óta pontosan egy 
év telt el, ezért a mostani beszámolóm rendhagyó módon a 

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Pilisi Szervezete önkormányzati 
képviselőinek és a Városgazdálkodási, Településfejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottságnak az egyéves munkájáról fog szólni. 
Ugyan a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Pilisi Szervezetének 
önkormányzati képviselői tartottak egy interaktív évértékelő 
videós beszámolót, ahol lehetett a testület tagjaitól kérdezni és 
a kérdések azonnal megválaszolásra kerültek, de sokan nem 
rendelkeznek internet-eléréssel és Facebook-profillal ezért most 
szeretném írásban is közölni (nagy vonalakban) az ott elhangzot-
takat. A videó egyébként visszanézhető a Fejlődő Kisváros Pilis 
Facebook-csoportban, illetve a Fidesz-Pilis Facebook-oldalon 
www.facebook.com/fideszpilis

Amit ígértünk: kamerarendszer.
Ahol tartunk: mind a kamerarendszer kivitelezőjével, mind az 
optikai hálózat tulajdonosával aláírtuk a szerződéseket. Ennek 
alapján a szerverszoba, a térfigyelő központok és a Polgármesteri 
Hivatal épületére tervezett két térfigyelő egység decemberre 
telepítve lesz, mivel az optikai hálózat tulajdonosa az optikai 
szálak kihúzását január végére ígérte, így erre az időpontra 12 
helyszínen 14 kamerával fog működni Pilis térfigyelő rendszere.

Amit ígértünk: új óvoda
Ahol tartunk: nyilván már sok helyen olvashatta a kedves 
Lakosság, és a téma kapcsán rengeteg írás fog még születni, 
ezért én nem foglalkozom hosszan a témával, pedig a ciklus 
talán legnagyobb fejlesztéséről beszélhetünk. Mindenesetre óri-
ási örömhír, hogy Pilis városa több, mint 75millió forintot kapott 
a beruházás előkészítésére. A jelenlegi terveink alapján 2022-re 
már az új óvodába járhatnak gyermekeink. 

Amit ígértünk: úthálózat-fejlesztés
Ahol tartunk: ahogy az előző bekezdésnél, úgy ennél is hatalmas 
köszönet illeti térségünk országgyűlési képviselőjét, Pogácsás 
Tibor államtitkár urat, akivel hosszas egyeztetések után Pilis 
közel 380 millió forint fejlesztési forrást kap az úthálózat fejlesz-
tésére. Hogy miből áll ez a 380 millió?
170 175 000 forintból megújulnak a főbb gyűjtőútjaink, illetve 
szilárd burkolatot kap két belterületi utunk is. 

Kedves Pilisiek! Az elmúlt hónapok-
ban sem tétlenkedett egyesüle-

tünk. Szeptemberben az E.on pályázaton 
nyertünk 350 000 Ft-ot, melyből mobil 
KRESZ-pályát vásároltunk a pilisi gye-
rekek részére. Szerettük volna, ha minél 
több gyermek tudná használni a KRESZ-
pályát anélkül, hogy rongálás vagy lopás 
veszélyének tennénk ki, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy a helyi intézmények fogják 1-1 
hónapra használatra megkapni. Mind az 
iskola, mind az óvoda örömmel fogadta a 
kezdeményezést, így már csak az átadás 

110 825 000 forintos, soha nem látott támogatás érkezik a külte-
rületi utak fejlesztésére, amiből a leglakottabb dűlők felületsta-
bilizálását tudjuk majd megvalósítani (itt jegyezném meg a félre-
értések elkerülése érdekében, hogy ez nem aszfaltozást jelent).
Ugyan nincs számszerűsítve, de nagyjából 100 000 000 forinttal 
lehet kalkulálni, mikor a 4606-os út Pilis belterületi részének 
(Vasút utca és Kölcsey út) megújításáról beszélünk, ugyanis sike-
rült elérnünk, hogy 2021-ben ez is megtörténjen.

De a fentiek mellett ide sorolhatjuk a gréder megvásárlását is, 
ami szintén nagy segítség az útfejlesztésben és az útkarbantar-
tásban. 

Amit ígértünk: illegális szemétlerakás megállítása
Ahol tartunk: az egyik fegyverünk a fent említett kamerarendszer, 
ami alapján láthatjuk a mozgásban lévő autókat, figyelhetjük a 
kritikus pontokat. Mindemellett az októberi ülésen született döntés 
a „Tisztítsuk meg az országot” projekt keretében kiírt pályázaton 
való indulásról, ahol az illegális szemétlerakók megszüntetéséhez 
szükséges eszközök beszerzésére lesz lehetőségünk.

Amit ígértünk: a lakosság hiteles tájékoztatása
Ahol tartunk: létrehoztunk egy Facebook-csoportot, ahol olvas-
hatók a fejlesztések és az elképzelések részleteiben is. Ebben a 
csoportban a képviselők válaszolnak a lakosok feltett kérdéseire. 
Nagy igényt elégítettünk ki azzal, hogy képviselő-testületi ülé-
seket élőben közvetítjük az interneten. Ehhez hasonló bizottsági 
beszámolók készülnek a Pilisi Hírnökbe és a pilis.hu megújításá-
ról is folynak a tárgyalások.

Amit ígértünk: pazarló pénzcsapok elzárása
Ahol tartunk: a Pilisi Városüzemeltető Kft. átalakításával, a gré-
der-vásárlással, a kiviteli tervek szakszerű átvizsgálásával (pl. Kávai 
úti óvoda tetőcseréje), megfelelő kivitelezők megkeresésével és 
kiválasztásával már most súlyos 10 milliókat spóroltunk a városnak.

Ahogy látja a kedves olvasó, nagyon nagy léptékkel haladunk az 
ígéreteink megvalósításával. Bátran kijelenthetjük, hogy nagyon 
sikeres évet tudhatunk magunk mögött, reméljük, hogy az elkö-
vetkező évekről is hasonlóan nyilatkozhatunk majd. Sajnos hely-
hiány miatt nagyon szűkszavúan tudtam tájékoztatni a kedves 
olvasót az egyes programokról. Aki ennél többet szeretne tudni, 
az figyelje Facebook-csoportunkat, ahol a kérdéseiket is megvá-
laszoljuk.

MALA RÉKA ✍ a VTK bizottság elnöke

van hátra, ami, reméljük, heteken belül 
megtörténik.

Októberben az OTP Önkéntes pályá-
zaton is sikeresen indultunk, így az ott 
elnyert 150 000 Ft-tal a BIZSU házban 
tanuló gyermekek oktatását tesszük köny-
nyebbé tabletek vásárlásával. Jelenleg a 
szerződéskötés fázisában tart ez a pro-
jekt, pár héten belül itt is megtörténik az 
átadás.

Október 18-án őszi dekorációt készítet-
tünk a Sportparkba, mely nagy sikert ara-
tott, nagyon sokan köszönték és fejezték ki 

örömüket. Mi pedig örülünk, hogy örömet 
szerezhettünk a lakosoknak, és köszönjük, 
hogy vigyáztak rá. December elején újabb 
meglepetéssel készülünk, járjanak majd 
figyelmesen a városban.

A helyi lakosok szavazatának jóvoltából 
egyesületünk 1000 doboz NutLine mogyo-
rót nyert az Intersnack Magyarország Kft. 
felajánlásával, melyet a helyi gyermek- 
intézmények között osztottunk szét, így 
kapott az általános iskola, az óvoda és a 
gyermekotthon is.

KÖSZ Egyesület ✍

A KÖSZ Egyesület hírei
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Tájékoztatom Önöket, hogy Pilis Város Önkormányzatának 
útfejlesztési feladatainak támogatására a magyar kormány 

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. mellékletében szereplő 35. „Kiemelt 
beruházási feladatok támogatása” címmel szerepel Pilis város 
Önkormányzatának útfejlesztési igényeivel.

Örömmel számolok be Önöknek arról, hogy Pilis város útfej-
lesztési feladatainak elvégzéshez 281 000 000 Ft támogatást 
kapott az önkormányzat a magyar kormánytól. A támogatást 
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) 
kormányrendelet 101/A§-a hatálya alá tartozó vissza nem 

Pilis Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a HAJT-A Csapat Egyesület működé-
si területén megvalósított, VP6-19.2.1.-41-5-17 kódszámú Kulturális és Egészségmegőrző Rendezvények 
Támogatása című felhívás alapján beadott pályázata a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 2020. 
augusztus 28-án kiadott támogató okirata alapján támogatást nyert. Az elnyert támogatás összege 7 976 235 
Ft. A projekt eredményeképp egy kül- és beltéri színpad beszerzése történik meg.

Pilis Város hagyományápoló, hagyományteremtő, kulturális, 
turisztikai vagy egészségmegőrző rendezvényei az utóbbi 

években rendkívül népszerűvé váltak, igazi közösségi élménnyé 
nőtték ki magukat, amelyek a térségi együttműködések kiemel-
kedő és hatékony terepei is egyben. A jól szervezett rendezvé-
nyek, a helyi hatókörön túllépve, turisztikai vonzerőt is jelentenek. 
Lényeges vonatkozásuk, hogy a helyi társadalom különböző 
szociális, kulturális helyzetű csoportjai is találkoznak, kölcsön-
hatásba kerülnek. Erősödik az identitástudat, nő a társadalmi 
tolerancia, a hátrányos helyzetű családok, egyének szabadidős, 
kulturális, egészségmegőrző lehetőségekhez jutnak. A rendezvé-
nyek sikerét a szférák közötti együttműködések alapozzák meg, 
amelyhez a helyi szolgáltatók, termelők is hozzájárulnak. 

A városban számos civil szervezet működik, amelyek a hagyomá-
nyaink, népszokásaink ápolása mellett nagy energiát fordítanak 
a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására, egészségmeg-
őrzésére. 
Az elmúlt években a felhívás témájával kapcsolatosan számos 
rendezvényt szervezett a város, amelyek a külterületi lakos-
ság igényeit is kielégítették. A város turisztikai adottságainak 
köszönhetően a külterületi rendezvények mindig népszerűek, 
illetve preventív, oktató-nevelő jellegükből adódóan gondolko-
dásformáló hatással voltak az ott élőkre. A település a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában (HEP) is nagy hangsúlyt fektet a 

hátrányos helyzetű lakosaik életminőségének javítása érdekében 
hozott intézkedéseikre. 

Rendezvényeiken – a résztvevők szélesebb spektruma érdekében 
– megannyi eszközt felvonultattak, melyeket eddig főként bérel-
tek. Ez a költség számottevő része volt kiadásuknak, melyeket 
a jelen felhívás során beszerzett eszközzel nagyságrendekkel 
csökkenteni tudnak. 
A színpad a rendezvények, akciók elengedhetetlen és nélkülözhe-
tetlen tartozéka, amely a 21. században maximálisan kiszolgálja a 
résztvevők, valamint az előadók, meghívott vendégek igényeit is.

A kül- és beltéri színpad tárolása a támogatási kérelem szerint 
Pilis, Hajda tanya 020/13. helyrajzi számon valósul meg.

A Projekt teljes költsége összesen: 10 634 980 Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen: 10 634 980 Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 Ft
Támogatás összege: 7 976 235 Ft
Megvalósítási határidő: 2020. 12. 31.

További információ: Pilis Város Önkormányzata
 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.
 (06 29) 696-310
 hivatal@pilis.hu 

térítendő egyedi támogatásként kapja az önkormányzat útfel-
újításra és útépítésre. 

A projekt során megújítjuk a legforgalmasabb és legjobban fel-
újításra szoruló gyűjtőútjainkat, valamint szilárd burkolattal látjuk 
el a közösségi terünket megközelítő, illetve legsűrűbben lakott, 
jelenleg még burkolattal nem rendelkező belterületi útjainkat is. 

Lakosságszám alapján kiválasztásra kerültek azok a külte-
rületi utak, amelyek stabilizálására ebben a programban kerül 
sor. Természetesen az előző tervekben szereplő külterületi utak 
minőségi útstabilizálása egy másik forrásból meg fog történni. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztató támogatás nyújtásáról
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Minden év november 12-én azoknak a 
szakembereknek mondunk köszöne-

tet, akik az elesettekért, kirekesztettekért, 
támogatásra és segítségre szorulókért 
felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy 
szakmai alázattal dolgoznak.

Dr. Batthyány-Strattmann László szavait 
idézem: „Ha boldogok akartok lenni, tegye-
tek másokat boldoggá!”

Ez a mondat tömören ma is összefog-
lalja, mi a lényege ennek a néha cseppet 
sem könnyű, de nagyon önzetlen és sok 
örömet adó hivatásnak. A szociális ága-
zatban dolgozók munkája „szeretetszol-
gálat”, amelynek középpontjában a segít-
ségre szoruló, szeretetre vágyó ember áll. 
A szociális munka napján, amely a kezde-
ményező Szociális Munkások Nemzetközi 
Szervezetének jóvoltából már „világnap”, 
figyelmünk azokra irányul, akik élethivatá-
suknak választották rászoruló embertársa-
ink segítését.

Hazánkban – ahol az emberek közel egy-
harmada küszködik olyan problémával, ami 
szociális kezelést, gondozást is igényel – 23 
éve köszöntik a szakterület dolgozóit.

A szociális munka egyidős az embe-
riséggel, hiszen minden közösség gon-
doskodik az elesettekről, szegényekről, 
betegekről.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt 
Pest megyei Szervezete együttműködésében, valamint a pilisi 

Városi Könyvtár közreműködésével 2020. november 5-én újra 
véradás volt Pilisen a Csernai Pál Közösségi Központban. A 
véradásra érkezőket az előírt egészségügyi, biztonsági szabályok 
(orrot és szájat eltakaró maszk viselése, hőmérsékletmérés és a 
bejáratnál kézfertőtlenítés) fokozott megtartása mellett várták a 
szervezők. A kialakult vírushelyzet ellenére szép számban érkez-
tek ezúttal is véradók. 69-en jelentkeztek véradásra, és a kollégák 
56 adag vért tudtak levenni. A véradók közül 10-en először nyúj-

Véradók Ünnepe 2020, Pilis
Idén a kialakult járványhelyzet miatt a Véradók Napját rend-

hagyó módon kellett megszerveznie a Vöröskereszt Pilisi 
Alapszervezetének. Alkalmazkodva a kialakult körülményekhez, a 
november 5-i, pilisi véradással egybekötve köszöntötték a jubiláló 
véradókat. A kitüntetetteket Hajnal Csilla polgármester asszony is 
üdvözölte. Az okleveleket és emlékplaketteket, valamint az aján-
dékokat Jári Erzsébet, a Monori 5. sz. Területi Szervezet munka-
társa, a pilisi véradások állandó koordinátora adta át az egyenként 
érkező véradóknak. Idén az ünnepi műsor és a vendéglátás sajnos 
elmaradt, reméljük, jövőre már újra közösen, a szokásos módon 
tudjuk köszönteni a jubilálókat. Köszönet a sokszoros véradóknak 
önzetlenségükért és gratulálunk az elismeréshez! 
Köszönjük a Kati Virág üzlet támogatását! 

a Magyar Vöröskereszt Pilisi Alapszervezete ✍Szebelédi Szabolcs 70-szeres véradó

tották karjukat véradásra. Minden véradót egy cserepes virággal 
ajándékozhattunk meg a Lippia Bt. felajánlásának köszönhetően. 
A véradók között egy értékes kéz és felület fertőtlenítő csoma-
got, a Family Gyógyszertár felajánlását sorsoltunk ki. A véradás 
Facebook-bejegyzésének megosztói közül egy szerencsés a Szűcs 
Klára Pedikűr jóvoltából egy komplex pedikűrkezelést nyert.

Köszönjük a véradó hősöknek, hogy eljöttek és segítő kart 
nyújtottak!

Köszönjük a helyszínen dolgozó kollégák munkáját, és támoga-
tóinknak a felajánlásokat!

A szociális területen dolgozóknak élet-
formája a gondoskodás, a megértés, az 
odafigyelés. Ezen a napon rájuk figyelünk, 
akik áldozatos és lelkiismeretes munkájuk-
kal a segítő szakmában tevékenykednek.

Szociális munkásnak lenni jóval több, 
mint munka: szolgálat ez a szó legneme-
sebb értelmében. Gyakorlói sajátos tudás 
birtokosai, akik a támogatást, segítséget 
igénylők részére a konkrét, azonnali, olykor 
nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktus-
kezelő, válságmegoldó technikákat, mód-
szereket is átadnak, hogy a mindennapi 
életben való boldogulást megkönnyítsék. 
A szegénység elleni küzdelemben gyakran 
emberfeletti munkát végeznek a családse-
gítők, a gyermekjóléti szolgálat dolgozói, az 
utcai szociális munkások, a Vöröskereszt, 
és más szociális intézmények munkatár-
sai, például a házi ápolók, a népkonyha 
és az idősek napközi otthona dolgozói. 
Mindemellett nem szabad megfeledkezni a 
bölcsődei gondozókról sem, hiszen a mun-
kába kényszerülő családok apró gyermeke-
inek felügyeletét, gondozását vállalják és 
ez nem kis felelősséggel jár.

Őszinte megbecsülésünket fejezzük 
ki azoknak, akik nap mint nap hitükkel 
és meggyőződésükkel azon fáradoznak, 
hogy a rászorulóknak – legyen az gyer-

mek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenve-
délybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan 
– az emberi méltóságot tiszteletben tartva 
adják meg a tőlük telhető segítséget.

Áldozatos munkájuk nélkülözhetetlen 
a társadalom számára. Hisszük, hogy a 
megbecsült és elismert szociális dolgozók 
tudnak csak adni és tudják önfeladás nélkül 
szolgálni a rászorulókat.

Közös munkánkat a közös cél vezérli: a 
településünkön élő, gondoskodásra szoruló 
polgártársaink számára a szükséges segít-
ség nyújtása.

A mai ünnepnapon azt kívánjuk, hogy 
mind a munkájukban, mind szeretteik köré-
ben találják meg azt a személyes kap-
csolatokban rejlő erőt és örömöt, amely 
az ünnepeken túli időszakokban is biztos 
támaszuk lehet.

Köszönet és elismerés a szociális terü-
leten dolgozó munkatársaknak, akik mun-
kájukat szeretettel, empátiával és magas 
színvonalon végzik, és a további munka-
végzéshez kívánok nagyon sok türelmet, 
kitartást és jó egészséget.

Assisi Szent Ferenc idézetével zárom 
köszöntőmet:

„Egy cseppnyi őszinte szeretet neme-
sebb tengernyi tudománynál.”

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Köszöntő a Szociális Munka Napjára

Véradás Pilisen
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Szeptemberben rendhagyó módon kez-
dődött a nevelési év. A pandémiás hely-

zet teljesen átformálta az eddig kialakított 
szokásokat, ezért újabb intézkedésekkel 
tettük biztonságossá az óvodai életet, kör-
nyezetet. Az óvodakezdés nem egyszerű a 
gyermekek életében, a legtöbben ilyenkor 
hagyják el először az otthoni, stabilitást 
nyújtó közeget. Ennek megkönnyítése érde-
kében családlátogatásokat szerveztünk, 
ahol az óvodapedagógusok a közvetlen kör-
nyezetben ismerhették meg a kiscsoporto-
sokat és szüleiket. Majd az első napokban, 
kíváncsi szemekkel, a szülők kezét szorítva, 
a higiénés szabályok betartásával, rövid 
búcsúzkodás után léptek be a csoport-
szoba, a mesepalota különleges világába. 
Intézményünk maximális létszámmal indí-
totta csoportjait. Az évindítást, a lelkileg 
stabil, érdeklődő, önbizalommal teli gyer-
mekek csapata, a szülők bizalma, támoga-
tó attitűdje nagyban segítette.

Zöld Óvoda cím birtokosaként hangsú-
lyos szerepet kap a környezeti nevelés, 
ezen belül a környezettudatos magatar-
tás, az egészséges életmód és helyes táp-
lálkozási szokások kialakítása, változatos 
mozgásformák gyakorlása. Nagy élmé-
nyeket, kötelességet, felfedezést rejteget 
a kis állatok tartása-gondozása, a közös 
névadás. A környezettudatos magatartás 
formálása, a komposztálás, a szelektív hul-
ladék gyűjtése által folyamatosan működik. 
Elsősorban a gyermekek érdeklődésére 
alapozunk, énekekkel, dalokkal, történe-
tekkel ismertetjük meg őket. A természet 
ünnepeit, a jeles napokat kiemeljük a hét-
köznapokból, megünneplése a családok 
segítségével megvalósul. Az ősz folyamán 
témahetek, projektek feldolgozása lehető-
séget nyújtott színes élmények, tapaszta-
latok gyűjtésére. Az őszi termések, Állatok 
napja, Tök, Egészség, Márton- napi téma-
hét feldolgozása változatos impulzusokat, 
biztosítottak. A gyertyagyújtás, a Mikulás 
várás, Babakarácsony, az adventi időszak 

szervezése során törekszünk a biztonságos 
kis közösségi programok megvalósítására. 
Nagy figyelmet fordítunk a madárvéde-
lemre, nem feledkezünk meg a szeretet 
ünnepén az állatokról sem. Madaraknak 
is szeretnénk széppé tenni az ünnepet, 
segíteni őket abban, hogy túléljék a zord 
telet. Madár karácsony szervezése során 
változatos, díszes formában előkészített 
eleségekkel kedveskedünk.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Monori Tagintézményének logopédusai, 
gyógypedagógusai a törvényi előírásoknak 
megfelelően szűrést és fejlesztést végez-
nek intézményeinkben.

Szülői értekezleteket, fogadóórákat 
speciális keretek között valósítottuk meg, 
hiszen tudtuk, hogy a szülők természetes 
módon aggódtak, hogyan sikerült az év- 
indítás, a beszoktatás, gyermekük miképp 
illeszkedett a közösségbe. 

Tisztelettel felhívjuk a szülők figyelmét, 
hogy intézményünket kizárólag egészséges, 
tüneteket nem mutató gyermek látogat-
hatja! Kérjük a szülőket, hogy amennyiben 
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK 
aktuális eljárásrendje alapján gondoskodja-
nak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 
óvodát értesíteni, ha a gyermekénél korona-
vírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Annak a gyermeknek az óvodai hiány-
zását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik, tartós 
betegsége (például szív- és érrendszeri 
megbetegedések, cukorbetegség, légző-
szervi megbetegedések, rosszindulatú 
daganatos megbetegedések, máj- és vese-
betegségek) vagy például immunszuppri-
mált állapota miatt erről orvosi igazolással 
rendelkezik és azt bemutatja, esetleges 
hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, 
ha a gyermek hatósági karanténba kerül a 
részére előírt karantén időszakára.

Az a gyermek, aki bármilyen betegség 
miatt otthon maradt, a háziorvos, a keze- 

lőorvos igazolásával vagy kórházi záróje-
lentéssel látogathatja újra az intézményt. 
Hatósági házi karantén esetén a járvány- 
ügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 
megfigyelést feloldó határozatot szüksé-
ges bemutatni.

A gyermekek egyéb távolmaradásának, 
mulasztásának igazolására vonatkozó ren-
delkezéseket jelenleg az intézmény házi-
rendje foglalja magába, mindaddig, amed-
dig a kiadott járványügyi intézkedésekben 
változás nem történik.

Az iskolaköteles gyermekek esetében 
még egy fontos információt szeretnénk 
megosztani a további egy évig történő óvo-
dában maradás kezdeményezés gyakorla-
táról. A tanköteles kort, vagyis a hatodik 
életévét elérő gyermek további egy neve-
lési évig óvodai nevelésben maradásáról 
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal 
dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötele-
ző, amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy 
gyermeke további egy nevelési évig óvodá-
ban maradjon, vagy hogy tankötelezettsé-
ge teljesítését hatéves kora előtt kezdhes-
se meg. Ezt a kérelem, a benyújtott igazoló 
dokumentumok és a szükség szerint kiren-
delésre kerülő szakértői bizottság szakér-
tői véleménye alapján az Oktatási Hivatal 
engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre 
történő visszavonására nincs lehetőség. 
A 2021/2022. nevelési év vonatkozásában 
a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. 
január 15. napjáig lehet majd benyújtani. 
Az eljárás a szülő kérelmére indul. Az 
eljárást megindító kérelemben bármilyen 
releváns ok, körülmény, állapot, tény meg-
fogalmazható, amely indokolttá teszi az 
iskolakezdés halasztását. Az eljárásban e 
körülmények vizsgálatára kerül majd sor.

Ezúton szeretnénk Mindenkinek Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esz-
tendőt kívánni a Pilisi Játékország Óvoda 
dolgozói és gyermekei nevében!

MOLNÁRNÉ POLGÁR JUDIT
intézményvezető-helyettes

Tájékoztatom Önöket, hogy Pilis Város Önkormányzatának 
óvodai feladatainak támogatására a magyar kormány a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. mellékletében szereplő 36. „Kiemelt beruházási 
igények előkészítési és tervezési feladatai” címsorai közt szerepel 
Pilis Város Önkormányzatának óvodafejlesztési igényeivel.

Örömmel számolok be Önöknek arról, hogy Pilis városában 
új óvoda létesítését előkészítő munkálataira és tervezésére 75 
570 000 forintot kapott az önkormányzat a magyar kormánytól. 
A támogatás külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 
(XII. 31.) kormányrendelet 101/A§-a hatálya alá tartozó vissza 

nem térítendő egyedi támogatásként kapja az önkormányzat az 
óvodai feladatai ellátására. 

Hamarosan megérkezik a támogatói okirat, amely a támogatási 
előleg és a támogatás felhasználásának és elszámolásának fel-
tételeit részletezi.

Az új óvoda megépítésével lehetőségünk nyílik a gyermekek 
biztonságos, szakszerű, modern és egyben szép természeti 
környezetben történő fejlesztésére, oktatására. Az óvodában 7 
csoportszoba a kiszolgálóhelyiségeivel, valamint egy tornaterem 
létesül.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Ez az óvoda mint egy mesepalota…

Tájékoztató támogatás nyújtásáról
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A gazdag októberi programok után november 11-én, a kormány 
döntésének értelmében a Városi Könyvtár és a Közösségi Ház 

ajtaját sajnos újra be kellett zárnunk a Covid-19-járvány elleni 
sikeres védekezés érdekében. Fájó szívvel tettük mindezt, de tud-
juk, hogy ez egy szükséges lépés a járvány lassításához.

Le kellett mondanunk minden foglalkozást, melynek a könyv-
tár, illetve a közösségi ház adott helyett. A horgoló-, varró- és 
kézimunkacsoportok a veszélyhelyzeti idők utánra halasztják 
alkalmaikat, míg a Tasi Zsuzsi vezette Tiszta Otthon ökokör, nagy 
örömünkre, on-line térben tudja folytatni munkáját. Az ökokörök 
egész Magyarországot behálózzák már, és segítik a háztartások 
zöldülését. Egy civil szervezet, a Tudatos Vásárlók Egyesülete 
képezi ki az ökokörök vezetőit, akik önkéntes segítőként fogják 
össze lakóhelyükön az érdeklődőket.

MosolyManci Csodája részére indított jótékonysági könyvvásárun-
kat is idő előtt le kellett zárnunk. Köszönjük minden felajánlónak 
és minden adományozónak a segítséget. Nekik köszönhetően 
246 000 Ft-tal tudtunk hozzájárulni Manci gyógyulásához! 

Folytatódik a könyvtár megújulása is. Megérkeztek az új polcok 
a felnőtt részlegbe, cseréjük folyamatos, a munka végeztével 
az olvasótér polcai már teljes egészében az új szabványoknak is 
megfelelnek, olvasóbarát elérhetőséget biztosítanak a szabad-
polcos részlegen.

Az Ablak Galéria kiállításai továbbra is folytatódnak, hiszen azok 
megtekintéshez nem szükséges az épületbe történő belépés. 
Novemberben Pálinkás Kata gobelin és édesanyja, Kerepeszki 
Jánosné Juci mama "bögdösés" technikával készült kézimun-
káiból volt látható kiállítás az Ablak Galériában "Kata mama 
öröksége" címmel. Decemberben Lencsés Andrea „Kézzel var-
rom a karácsonyt” című kiállítása érkezik hozzánk. A kiállításon 
foltvarrás technikával készült használati és dísztárgyak láthatók, 
ünnepi hangulatot varázsolva a kirakatba. 2021 januárban Béres 
Kata dekupázs-alkotásaiból és mini akvarelljeiből nyílik kiállítás 
majd az Ablak Galériában.

November 16-án, Török Endre halálának 40. évfordulóján könyvtá-
runk, csatlakozva az önkormányzat megemlékezéséhez, az Ablak 
Galéria 2. kirakatában egy rendhagyó emlékkiállítást szervezett 
„A szellem napvilágánál” címmel. A kiállítási anyag összeállításá-
hoz rengeteg segítséget kaptunk pilisi lakosoktól. Szerencsére a 
mai napig még nagyon sok házban lelhető fel egy-egy Török Endre 
metszet, festmény, grafika. A kiállítást a Facebook oldalunkon 
keresztül is igyekeztünk interaktívvá tenni, a kiállított képek és 
az alkotó életútjáról szóló történetek, emlékek, fényképek, videók 
megosztásával. Tovább folytatjuk Török Endre életútjának kuta-
tását, ezért kérjük olvasóinkat, hogy akinek van bármely emléke, 
fényképe Török Endrétől, vagy története vele kapcsolatosan és 
szívesen megosztaná velünk, keressen minket elérhetőségeinken.

Köszönetet mondunk: Baranyi Ferencnek, Kröpfl Mihálynénak, 
Pálinkás Györgynek, Czopkó Valériának, ifj. Ocztos Istvánnak, 
Major Pálnénak, Bernula Dórának, Puskásné Illanicz Dórának, 
Haluszka Péternek, Debreceni Istvánnak, Szabó Zoltánnak a fel-
ajánlott képekért, fényképekért, videóanyagért. Külön köszönet 
Gál Zoltánnak a kiállítás megvalósításában nyújtott segítségéért 
és Szebellédy Péternek a videómunkák elvégzéséért.

November hónapban a Gubányi Károly Általános Iskolával közö-
sen meghirdettük az V. Baranyi Ferenc Szavalóversenyt. Ezúttal 

már on-line térben kerül megrendezésre a verseny. Az esemény 
kapcsolódik a Magyar Kultúra Napja 2021 Pilis alkalmából szer-
vezett ünnepségekhez. 

Terveink szerint, amennyiben ezt a járványhelyzet is lehetővé 
teszi, 2021. január 16-án, szintén a Magyar Kultúra Napja 2021 
Pilis ünnepség-sorozathoz kapcsolódva, Koday László Csokonai-
díjas festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Csernai Pál 
Közösségi Központban, könyvtárunk szervezésében. 

A könyvtár aktuális híreiről, programjairól állandó tájékoztatást 
kaphatnak a www.kjvk.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon. 

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

* 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Németh Sándor falugazdász 
ügyfélfogadása átmenetileg szünetel a Városi Könyvtárban! Ezen 
idő alatt a NAK Körzeti Központjában lesz lehetőség ügyinté-
zésre, előzetes, telefonos bejelentkezés után. Cím: 2200 Monor, 
Deák Ferenc út 10. Információ és bejelentkezés: 06 30/573-9526

*
Tisztelt Olvasóink, Látogatóink!

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház a magyar 
kormány 484/2020 (XI.10.) Kormányrendelete értelmében 

2020. november 11-től szolgáltatásait szünetelteti.
A Városi Könyvtár (Pilis, Kávai út 1.) és a Közösségi Ház (Pilis, 

Dózsa György út 2.) a látogatók számára zárva tart mindaddig, 
amíg a kormány új intézkedést nem hoz. A kölcsönzési határidő-
ket automatikusan meghosszabbítjuk, késedelmi díjat erre az 
időszakra nem számítunk fel.

2020. december 12-ig intézményünk minden rendezvényét 
lemondja vagy elhalasztja.

A könyvtár szünetelteti a DJP-ponton nyújtott szolgáltatásokat 
(számítógéphasználat, nyomtatás, fénymásolás).

A zárva tartás alatt az info@kjvk.hu email címen, a 06/29-498-
851 és 06/ 20 771 0387 telefonszámokon, valamint Facebook-
oldalunkon elérnek bennünket!

A változásokról folyamatos tájékoztatást adunk a kommuniká-
ciós felületeinken!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra!

MALIK TAMÁSNÉ ✍ igazgató

*

Intézményünk a Családbarát Szolgáltatóhely Bronz Fokozatának 
elnyerése után, 2020. július 21-én pályázott a Családbarát 

Munkahely Védjegy Bronz fokozatára is. Nagy örömünkre a 
sikeres audit után, 2020. október 11-től jogosultak vagyunk 
a Családbarát Munkahely Bronz fokozatának használatára is!

Mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben 
Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánunk!

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Könyvtári hírek
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Minden évben eltervezem, hogy meg-
viccelem a családomat, és egy hatal-

mas ajándékdobozzal készülök. Persze 
a benne lévő ajándék igen apró lesz, sőt 
lehet, hogy több doboz is megbújik a cso-
magban, tovább fokozva a feszültséget.

Minden évben eltervezem, de sosem 
csinálom meg, mert úgy érzem, hogy kará-
csony ünnepe nem a hatalmas ajándékról, 
a megviccelésről és bosszantásról, hanem 
a legnagyobb ajándékról szól.

Ha a Youtube-ra beírjuk ezt a címet: 
Legnagyobb ajándék, egy magyar rövidfil-
met találunk elsőként. (https://www.you-
tube.com/watch?v=luhOt0UpeD0) Ebben 
a filmben a kislány legnagyobb vágya az, 
hogy találkozhasson az igazi Télapóval. 
Levelet is ír neki, az ébresztőórát is fel-
húzza, hogy biztosan találkozni tudjanak. 
De amikor felkel, se Télapó, se ajándék, se 
szülők. (Ugyanis az apuka a nagyszülőknél 

„…a házastársi közösség a férfi és a nő egy-
mást kiegészítő természetében gyökerezik 
és a házastársak azon elhatározásából táp-
lálkozik, mely szerint közös életet élnek, 
azaz megosztják mindazt, amijük van és 
amik. Így tehát ez a közösség egy mély-
ségesen emberi igény gyümölcse és jele. 
Isten pedig az Úr Krisztusban elfogadja ezt 
az emberi igényt, megerősíti, megtisztítja, 
fölemeli és szentségi házassággá tökéle-
tesíti.” (Familiaris Consortio: II. János Pál 
pápa apostoli buzdítása, 1981)

Idén is az a megtiszteltetés és öröm ért, 
hogy köszönthettem az 50. és 60. házassá-
gi évfordulójukat ünneplő házaspárjainkat! 
Bár így a vírushelyzet közepén az ünneplés 
nem a megszokott volt, de ha csak egy 
pillanatra is, nem szabad megfeledkeznünk 
a házastársi kötelék eme hosszú idejéről.

A házasságra az azt megelőző egész éle-
tünkben, gyermek- és ifjúkorunkban készü-
lünk, hogy minden jót és szépet össze-
gyűjtsünk, s hozományként átnyújtsuk a 
másiknak. Kísérjük választott párunkat 
jóban-rosszban, szegénységben-gazdag-
ságban, egészségben-betegségben. Bizony, 
az aranylakodalmat ülőknél már 50 év, 
a gyémántlakodalmasoknál pedig 60 év 
telt el az emlékezetes nap óta, amikor is 
egymásnak örök hűséget fogadtak. Akkor 
nem gondoltak arra, hogy ez a néhány évti-
zed ilyen gyorsan elrepül és ennyi minden 
történik majd közös életükben. Gyermekek, 

férj feleség év Mikor
Polgár János Pál Edit Klára 50 1970. március 28.
Darida István Csiló Mária 50 1970. május 9.
Tóth István Károly Heffner Magdolna 50 1970. május 16.
Kovács Ferenc Pál Bánszki Judit 50 1970. május 16.
Gyöngyösi Károly Csikós Katalin Zsuzsanna 50 1970. május 30.
Sára János Opavszki Ibolya 50 1970. június 27.
Deli László Trepka Erzsébet 50 1970. július 25.
Losó Ferenc Szamosvölgyi Terézia 50 1970. augusztus 8.
Bathó Géza Lajos Práczki Mária 50 1970. augusztus 22.
Chudoba Mihály Fekete Klára 50 1970. szeptember 20.
Gál István Mátrai Éva Katalin 50 1970. október 17.
Topor Kálmán Haluszka Anna 60 1960. május 28.

unokák, dédunokák születtek, akik valami-
lyen úton-módon, de együtt ünnepelhetnek 
Önökkel. Az évek múlásával talán meg-
kopnak az emlékek, de e jeles évforduló 
alkalmából ismét előtörnek rég elfelejtett 
események, kedves szavak, nagy elhatáro-
zások, amelyek ma már mosolyt csalnak 
az arcokra. 

A sok munkával teli hétköznapok veríté-
ke, a pihenés jóleső nyugalma, az ünnepek 
először csak kettesben töltött meghittsége, 
majd a gyermekek érkezésével a családi 
fészek boldog melegsége szép emlékekkel 
töltenek el mindenkit és mind-mind eszükbe 
juttatja, hogy ez az egymás iránti szeretetük 
jutalma. Így visszatekintve ezekre a szép 
emlékekre – köztük néhány nehézségre – 
szereznek tanúbizonyságot az évtizedekkel 

ezelőtt egymásnak fogadott ígéretünknek 
érdemes volt vállalni minden kihívást, sze-
retni és küzdeni egy életen át. Mindannyiunk 
előtt álljanak példaként Önök, akik tűzön- 
vízen át kitartottak egymás mellett. 

Kérem, e jeles évforduló alkalmából 
szorítsák meg egymás kezét és szeretet-
tel emlékezzenek azokra, akik elkísérték 
Önöket ezen a szép hosszú úton és azokra 
is, akik még Önökkel lesznek az elkövetke-
zendő jubileumok idején. A költő szavaival 
kívánok Önöknek sok egészséget, örömet 
és boldogságot: 
„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó 
vagyok. / Csúf, de te gyönyörűnek talál-
tál. / Végig hallgattad mindig, amit mond-
tam. / Halandóból így lettem halhatatlan.” 
Pilinszky János: Átváltozás

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben 
nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.”

Jakab 1,16-17

felejtette a Télapó-jelmezt, és nem szeret-
ne csalódást okozni gyermekének.)

A kislány teljesen kétségbeesik, hiszen 
úgy érzi, mindenki cserbenhagyta. Végül 
visszatérnek a szülei, és a Télapó is rejt 
ajándékot a csizmájába, de aminek igazán 
örül, hogy újra együtt lehet a családjával, 
számára ők a legnagyobb ajándék. A film 
végén pedig a Télapó elmondja a kisfilm 
igazi tanulságát: minden szeretet övezte 
otthonban ott van a legnagyobb ajándék, 
a család.

Jakab apostol pedig arra hívja fel a 
figyelmünket az igében, hogy életünk 
tökéletes és legnagyobb ajándékai nem 
maguktól lesznek. Nem azért, mert jót 
tennünk vagy megérdemeljük. Nem is 
azért, mert annyira akartuk. Hanem azért, 
mert Isten annyire szeret bennünket, hogy 
a legnagyobb ajándékkal lepett meg. 
Egyszülött Fiát küldte erre a földre, hogy 

mi, véges emberek megismerjük az igazi, 
végtelen szeretetet.

Bizonytalanságban éljük a minden-
napjainkat. Nem tudjuk, hogy mit hoz a 
holnap, milyen lesz az ünnep. Tudjuk a 
templomba együtt énekelni a Csendes 
éjt…, tudunk a tágabb családtagjainkkal 
találkozni, kórházban vagy idősotthonban 
lévő szeretteinket meglátogatni? Tudunk 
együtt lenni? 

Egyelőre nem tudjuk a választ. Ami viszont 
teljesen biztos: az ünnep nem marad el!

A legnagyobb ajándék már itt van 
közötünk.

És bár mi is olyanok vagyunk, mint a 
filmbéli kislány, aki kétségbeesik, mert 
azt hiszi, egyedül hagyták, de mi is kapunk 
vigasztalásokat, jeleket és csodákat. Ezek 
segítenek átvészelni a bizonytalan, nehéz 
időket.

Hogy milyen lesz az ünnepünk, azt nem 
a külső körülmények határozzák meg, 
hanem hogy mit vagy kit engedünk a szí-
vünkbe. Ki lesz nem csak vendég, hanem 
állandó lakója az életünknek.

Isten készíti számunkra is a legnagyobb 
ajándékát. Mérhetetlen szeretetét.

Fogadjuk el, és sose eresszük.
Így kíván Istentől megáldott ünnepeket 

a Pilisi Evangélikus Gyülekezet

MOZAIK

A legnagyobb ajándék

Arany- és gyémántlakodalmasokat köszöntöttünk

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Tisztelt Lakosok! Az alábbiakban a városunkat érintő néhány, 
az elmúlt időszakban történt esetről számolok be önöknek.

Egy pilisi lakos tett bejelentést a helyi körzeti megbízott szolgá-
lati mobiltelefonjára október 19-én délelőtt, miszerint egy helyi 
söröző előtt két férfi összeszólalkozott és bántalmazzák egymást.
A helyszínre érkező rendőrök a vendéglátóhely előtt egy vérző 
fejű fiatal férfit találtak. A rendőrök mentőt hívtak, akik ellátták 
sérüléseit.

A nyomozás során kiderült, hogy a sértett a söröző előtt egyik 
barátjával beszélgetett, amikor megjelent egyik ismerőse, majd 
korábbi sérelmei miatt szóváltásba keveredtek egymással, mely-
nek során a fiatal fiút egy vascsővel fejen ütötte és egy gumilöve-
dékes fegyverrel is meglőtte. 

Az elkövető a bántalmazást követően elmenekült a helyszínről. 
A rendőrök rövid időn belül elfogták, s kihallgatása során 
beismerte tettét. Vele szemben az eljárást súlyos testi sér-
tés bűntette kísérletének gyanúja miatt folytatja le a Monori 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

A rendőrségre október 31-én 20 óra körül érkezett a bejelentés, 
miszerint Pilisen többen összeverekedtek. A helyszínen a ren-
dőrök megállapították, hogy két család tagjai szólalkoztak össze 
és bántalmazták egymást, melynek során ketten megsérültek. 
Az elkövetőkkel szemben felfegyverkezve elkövetett garázda-
ság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a 
Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

Pilisen a helyi rendőrök októberben és novemberben a Készenléti 
Rendőrség Kutyás-Lovas Alosztály munkatársaival kiegészülve 
több alkalommal láttak el közös járőrszolgálatot, melynek során 
présházakat, hétvégi házakat, valamint az illegális hulladéklera-
kást is ellenőrizték.

Kérjük, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az óvodák, iskolák 
környékére, illetve az utakon közlekedő gyerekekre, kerékpá-
rosokra. A gépjárművezetők kellő körültekintéssel, megfelelő 
oldaltávolság tartásával közlekedjenek, hogy minél kevesebb 
baleset történjen. 

A hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek. 
Ennek érdekében kérjük, hogy önök is tegyenek meg minden 
elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy ne váljanak bűn-
cselekmény áldozatává, továbbá segítsék és legyenek figyelem-
mel idős rokonaikra, ismerőseikre, szomszédaikra. 

Bűncselekmény észlelése esetén kérjük, hogy hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411-es telefonszámon, munkaidőben a 
Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/498-128-as, munkaidőn túl a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-os telefonszámon, vagy 
tegyenek bejelentést a 112-es központi segélyhívószámon. 

A Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak nevében kívánunk Boldog Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet, valamint 
köszönjük egész éves segítő és együttműködő munkáját a Pilis 
Város Polgármesteri Hivatalnak, a közterület-felügyelőknek, a 
mezőőr kollégáknak és a Pilisi Polgárőrség tagjainak. 

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍
a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

Az őszi idény – hasonlóan a tavaszihoz – kurtán-furcsán 
ért véget. A PMLSZ a klubok hatáskörébe adta a döntés 

lehetőségét, miszerint a felnőtt csapatok lejátsszák-e a hát-
ralévő mérkőzéseket. A kialakult helyzetre való tekintettel a 
Pilisi Labdarúgó Klub vezetősége úgy döntött, hogy minden 
csapatunk őszi mérkőzését elhalasztjuk, idénre minden tevé-
kenységet befejezünk.

Mi úgy gondoljuk, hogy a vírus terjedése és megfékezése 
miatt a Pilisi LK és ellenfeleinek labdarúgói, családjaik egész-
ségének megőrzése érdekében ez a helyes döntés!

Így jövőre játszunk majd plusz 4 meccset. Bízunk abban, 
hogy a januári kezdésre egészségesen érkeznek a játékosok, 
és teljes erőbedobással indulunk az idénynek.

Az edzőmérkőzések időpontjáról, helyszínéről az egyesület 
honlapján, Facebook-oldalán tájékozódhatnak.
Találkozzunk a focipályán!
Vigyázzunk egymásra! Hajrá Pilis!
Sportbaráti üdvözlettel,

a Pilisi LK vezetősége ✍

MOZAIK

Rendőrségi hírek

Foci hírek

Kedves Lakosok! Jótékonysági adománygyűjtés céljából 
összefogott több helyi civil szervezet, hogy együtt, összefog-

va segítsünk azokon, akik a járvány miatt bajba kerültek. A Pilisi 
Nép- és Gazdakör, a Pilisi Római Katolikus Alapítvány, a Pilisi 
Sportbarátok a Városért Egyesület, a Pilisi Zenész Egyesület és 
a Közösen Összefogva Szolgálunk (KÖSZ) Egyesület közösen 
fog decemberben pénzadományt gyűjteni a járvány miatt munka 
nélkül maradt rászoruló családoknak, időseknek. A szervezetek 
együtt bonyolítják le mind a gyűjtést, mind a vásárlást és az 
adományok kiszállítását is. Az összefogás koordinátora a KÖSZ 
Egyesület, de bármelyik szervezetet lehet keresni kérdéssel, 
javaslattal. A szervezetek elérhetőségeit a KÖSZ Infón fogjuk 
közzé tenni. Tekintve, hogy karácsony előtt több helyi intézmény 
és szervezet gyűjt adományt, hogy az ünnepekre megkönnyít-
sék a rászorulók napjait, így a Civil Összefogás adományainak 
kiosztása január második felében történne, mikor már elfogynak 
az ünnepekre kapott élelmiszerek. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
ezeknek a családoknak a január nagyon hosszú, így próbáljuk 
meg nekik könnyebbé tenni. 

A pénzadományokat a KÖSZ Egyesület 

11719025-21455553 
számú  bankszámlájára várjuk, a közleményben 

kérjük feltüntetni, hogy „Civil összefogás”.

Együttműködésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet az összefo-
gás fontosságára, arra, hogy együtt minden könnyebb, együtt min-
den sikerülhet. A későbbiekben is együtt fogunk működni minden 
olyan ügyben, amely a szervezetek céljaival összeegyeztethető.

Minden pénzadományt hálásan köszönünk a bajba jutottak 
nevében. A gyűjtésről, vásárlásról és az élelmiszerek kiszállí-
tásáról folyamatosan tájékoztatást fogunk adni minden érintett 
szervezet Facebook-oldalán és -csoportjában.

Közösen Összefogva Szolgálunk (KÖSZ) Egyesület
Pilisi Nép- és Gazdakör

Pilisi Római Katolikus Alapítvány
Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület

Pilisi Zenész Egyesület

Civil Összefogás
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November 16-án, Török Endre halálának 
40. évfordulójának alkalmából Pilis Város 

Önkormányzata megújította azt az emléktáblát, 
melyet 2000-ben a település vezetői helyeztek el 
a művész szülőházának falán. Hajnal Csilla, Pilis 
város polgármester asszonya és Mala Ferenc, 
Pilis város alpolgármestere ezen a napon koszo-
rút helyezett el az új táblánál, így tisztelegve az 
egykor itt élt és alkotó művész emléke előtt. 

Török Endre, vagy ahogy a legtöbben ismerték, 
ismerik őt, Török Bandi 1926. november 28-án 
született Pilisen. Szegény iparos szülők gyerme-
ke volt. 1945 után iratkozott be az iparművészeti 
gimnáziumba, ahol ötvösnek tanult, de később 
érdeklődése inkább a grafika és a festészet 
felé fordult. A Képzőművészeti Főiskola grafika szakán folytat-
ta tanulmányait Domanovszky Endre, Kádár György, Konecsni 
György növendékeként, és 1953-ban szerzett diplomát.

Az 50-es évektől főként linóleum-metszeteket, fametsze-
teket készített. Kedvelt témája volt a balatoni táj, de figurális 
kompozíciókat is készített. 1957-60 között több jelentős alko-
tást készített barátjával, korábbi évfo-
lyamtársával, a később európai hírű 
Gross Arnolddal. Számtalan kiállításon 
szerepeltek a művei, többek között az 
Ernst Múzeumban, a Műcsarnokban, a 
Magyar Nemzeti Galériában, de alko-
tásai eljutottak Belgrádba, Moszkvába 
és Norvégiába is. Az Újévi vásár, a 
Vadászok, a Halászbástya, a tíz képből 
álló Balaton-sorozat és a Bajai halász-
tanya szép sikert aratott önálló kiál-
lításokon és külföldi biennálékon is. 
Tagja volt a Képzőművészeti Alapnak, 
és hosszú ideig a Fiatal Művészek 
Stúdiójának.

Plakáttervezéssel is foglalkozott, karikatúráit pedig a 70-es 
évek folyamán gyakran közölte az Élet és Irodalom is. Művészi 
értékkel bírnak fotói és fotókollázsai is.

Rajongásig szerette Pilist, számos műve 
tanúskodik erről. Az Újévi vásár, a Pincék, a 
Gerje, a Dolina című metszetei a művész egyedi 
látásmódjával mutatja be szülőfaluja legneveze-
tesebb helyeit, az akkori kor életképeit. 

Tehetsége, elhivatottsága és sikerei mellett 
is mindvégig megmaradt annak a csendes, vég-
telenül szerény, mindig mosolygós pilisi barát-
nak, akit jó ismerősei csak „Bajusznak” szólí-
tottak. Fiatal korában saját készítésű kajakjával 
kétszer „körbehajózta” a Balatont. Szeretett 
asztaliteniszezni, amiben főiskolai bajnokságot 
is nyert. Kedvelte a pilisi és a magyarországi 
hegyeket, imádott túrázni és kiválóan síelt is. 
Feledhetetlenek voltak a barátokkal folytatott 

kártyacsaták, amikről természetesen nem hiányozhatott a jó pilisi 
bor sem. Rengeteget olvasott és imádta a művészi témájú filme-
ket. Részt vállalt Pilis közéletében is, volt rövid ideig tanácstag, 
majd a pilisi 807-es Sárkány Sámuel cserkészcsapat egyik veze-
tője lett, melynek gyerekkora óta tagja volt. Gyakran vadászott, 
később a Pilisi Vadásztársaság vezetőségében is helyt kapott. 

Szülei halála után, a hatvanas évek ele-
jén Budapestre költözött, a Dózsa György 
út 14. szám alatti lakásban rendezett 
be egy barátságos műtermet. Idejének 
egy részét a nagymarosi művésztelepen 
töltötte. Szülőhelyével sem szakadt meg 
a kapcsolata, de idővel őt is utolérte az 
oly sok művészt érintő elmagányosodás. 
Rokonait, barátait, kortársait is meglepte 
1980. november 12-én, hirtelen bekövet-
kezett halálának híre.

Török Endre „művész volt, a szó legi-
gazibb értelmében”, ahogy ezt közeli 
barátja, néhai dr. Illanicz György írta a 

róla szóló megemlékezésében. „Csak akkor alkotott, ha monda-
nivalója volt. A hírnév és a pénz nem vonzotta.” 

Büszkék vagyunk erre az örökségre, emlékezünk Török Endrére, 
tisztelegünk munkássága előtt.

Emlékezés Török Endrére
Halálának 40. évfordulója alkalmából
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Mit is jelent ez valójában? A korábbi évek szokásaitól eltérően 
a kertben, vidéki házban, zártkertben keletkező kerti hulla-

dékokat már nem égethetjük el, azokat más módon kell hasz-
nosítanunk. Ennek több lehetősége van, amely közül a lakosok 
szabadon választhatnak.

Az egyik ilyen lehetőség a komposztálás. A komposztálás a 
természet saját módja az újrahasznosításra. A szerves anyagok 
szabályozottan bomlanak le, új hasznos termék, humusz kelet-
kezik belőlük. Ez a lehetőség azért is jó, mert a komposztálás 
eredményeként értékes termőföldet kapunk, amit a kertünkben, 
illetve az udvarunkon újra használhatunk növényeink táplálására. 
A komposztálás könnyű folyamat mindenki számára, és kevés 
időt és energiát igényel.

Komposztálás során az alábbiakra kell figyelni: a megfelelő 
tápanyag-, víz- és oxigén-ellátottságra. A jó komposztáló elég 
szellős és kellően nedves. A komposztálót néha gondozni is kell. 
Az idő teltével komposztunk összeesik, ezért 2-3 havonta át kell 
forgatni. Az átforgatáshoz elég egy kerti villa, melynek segítségé-
vel a száraz részeket összekeverjük a nedvessel, a barna részeket 
a zölddel. Kb. 3 hónap alatt friss komposzt keletkezik. Kb. 12 
hónapot kell várni ahhoz, hogy érett komposztot kapjunk.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a környezetvédelmi szabályok 2021. január 1-től 
megváltoznak, ennek következtében az önkormányzatok már nem engedélyezhetik a kerti zöldhulladék 

égetését, ami azt jelenti, hogy mindenhol tilos lesz avart és egyéb kerti hulladékot égetni. 

Sokan idegenkednek a diólevélből készült komposzt felhaszná-
lásától. Több, Magyarországon elvégzett kísérlet alapján megál-
lapítható, hogy kilenc hónapig tartó komposztálás során a dióle-
vél kedvezőtlen hatását elveszti, sőt kedvezően hat a növények 
fejlődésére. A novemberben berakott komposzt már a következő 
év őszén olyan állapotba kerül, hogy egy rostálás után nyugodtan 
felhasználható.

A kerti hulladék másik haszno-
sításának módja a házhoz menő 
zöldhulladék-szállítás igénybevéte-
le. Pilis településen a hulladékszál-
lítást végző közszolgáltató szer-
ződés keretén belül végez házhoz 
menő zöldhulladék-szállítást. 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű, lebomló 
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 meny-
nyiségben) a zöld zsák mellé kell az ingatlan elé helyezni, a 
közterületet nem szennyező módon. A mindenkori begyűjtéssel 
egyidejűleg a hulladékszállító cég 2 db cserezsákot (zöld színű, 
emblémás) biztosít.

Kerti grillsütő használata, 
szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely vagy 
grillsütő használata továbbra sem tiltott. 
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz 
gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betar-
tását követeli meg. Ezek röviden a következők:

• nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki 
nem hűlt parazsat, hamut;

• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, 
eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;

• a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell 
oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Sokan nem tudják, hogy egy kupac avar 6 órás égetése 
egyenlő 250 busz 24 órás folyamatos közlekedésével. Ez 
nagy mértékben szennyezi a környezetet, nem beszélve arról, 
hogy saját egészségünkre is nagyon káros (akut légzőszervi meg-
betegedéseket idézhet elő).

A tűzvédelmi szabályok megszegőivel szemben a tűzvédelmi 
hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Bármely anyagnak a 
jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyó, illetve enge-
dély nélküli, nyílt téren történő égetése esetén a levegőtisz-
taság-védelmi bírság összege 100 000 Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tűzvédelmi előírás megszegése, ha 
az tüzet idézett elő, 10 000-től 1 000 000 Ft-ig, a tűzvédelmi 
szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevé- 
kenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, 20 000-től 
3 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot von maga után.
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Januártól változnak a tűzgyújtás szabályai
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Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 

a Pilisi Polgármesteri Hivatal 
2020. december 28. napjától 

december 31. napjáig 
(hétfőtől-csütörtökig), 

igazgatási szünet miatt 
ZÁRVA TART, 

az elektronikus ügyintézés 
szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart, 
kizárólag a halaszthatatlan anyakönyvi ügyek (halálese-
tek) anyakönyvezését végzi ügyeleti rendszerben. Az ügy-
intézésre előzetes időpontegyeztetés után kerül sor.

Az igazgatási szünet időtartama alatt időpont egyezte-
tés miatt a 06-20/771-0407 telefonszám hívható 8:00 
órától 12:00 óráig.

Kérjük szíves megértésüket.

dr. Szabó György ✍ jegyző

Kedves 
Pilisi Polgárok!
A rövid nappalok és a hosszú sötét 
esték félreérthetetlenül jelzik az év 
végének közeledtét. Ez az az idő-
szak, amikor már várjuk az ünne-

peket. Az idei év azonban kegyetlen próba elé állított 
bennünket. A családok, a települések, az ország küzd 
a járvánnyal. Olyan kihívással kell szembe néznünk, 
amit eddig csak a filmesek fantáziájában láthattunk. 
Az advent, a karácsony meghitt pillanatiban gondoljunk 
mindazokra, akiket elért a járvány, gondoljunk azokra, 
akik értünk küzdenek. Ha lehet, az ünnepeket töltsük 
szeretteink körében, és a család erejével készüljünk a 
következő évre. Tavasszal már sikerült, összefogással, 
együttműködéssel biztosan újra sikerül, legyűrjük a kórt.

Áldott karácsonyt és sikeres, boldog új évet kívánok!

  Pogácsás Tibor
  országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP
  önkormányzati államtitkár
 Belügyminisztérium


