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„Szeszélyes, mint az áprilisi idő” – tartja a régi közmondás és ez most napjaink időjárására 
nagyon is igaz. Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat ebben a télies tavaszban.

Tél a tavaszban – de a felhők felett 
mindig kék az ég és ragyog a nap

mikor ezeket a sorokat írom, a kinti hőmérséklet alig 
haladja meg az 5 Celsius-fokot. Szinte hullámvasúton 
ülünk, egyik pillanatban ragyogó tavaszi nap van, a 

másikban pedig országszerte esik a hó. Ez a szeszélyes április 
nem igazán kedvez gyümölcsfáinknak, veteményesünknek és 
a földeken sarjadó vetésnek sem. Pedig most minden pozitív 
dologra szükségünk van. Még mindig tart a vírushelyzet – bár 
a védőoltások beadása megkezdődött –, még mindig korlá-
tok között éljük mindennapjainkat. Erről 
egy kis összefoglalót az újság további 
oldalain olvashatnak majd. A maszkok-
ból otthon már kész kollekciónk van, 
meghatározó kiegészítője lett az életünk-
nek, bár legszívesebben magunk mögé 
dobnánk az egészet. Talán hamarosan 
meg is tehetjük, de addig sem áll meg 
az élet. Lehetőségeinkhez mérten tovább 
dolgozunk azért, hogy minél hamarabb 
szabadulhassunk korlátainktól.

Az előző lapszám megjelenése óta is sok 
minden történt kicsiny városunkban. Nem 
hagytuk magunkat a kialakult helyzet 
miatt legyőzni, töretlen akarattal – még 
ha sok küzdelemmel is – haladunk előre. 
Márciusban nagyon sok fontos döntés 
született, amelyek mind városunk érdekeit szolgálják. Néhányat 
felsorolás szintjén kiragadok most, bővebben a lap hasábjain 
olvashatják a beszámolókat. Ilyen fontos döntések voltak az új 
rendeleteink megalkotása is, mint pl.: a helyi közutak kezelésé-
nek szabályairól és a helyi közutak forgalmi és eltérő használati 
rendjének egyes helyi szabályairól szóló rendelet, valamint a 
közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet. Ezen 
lényeges szabályozások mellett megindítottuk a közétkeztetés 
közbeszerzési munkáit, valamint az orvosi ügyelet közbeszerzé-
sét is. Erről is olvashatnak még a későbbiekben, rendeleteinkről 
pedig a www.pilis.hu oldal „Önkormányzati rendeletek” menü-
pontban kaphatnak részletesebb tájékoztatást.

A Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott Úszónemzet 
Programmal kapcsolatosan városunk pozitív fogadtatású szán-
déknyilatkozatot tett, a lehetséges helyszín kijelölése után 
kerülünk a 2. fordulóba. Továbbjutás esetén a tanuszoda 2023 
végére épülhet meg. 

Városunk sikeresen vett részt a „Tisztítsuk meg az országot!” 
projekten is. Az első fordulóban közel 9 millió, a második 
fordulóban pedig több, mint 15 millió Ft-ot nyertünk. Ez 

a támogatás lehetővé tette hét önkormányzati tulajdonú 
ingatlan teljeskörű megtisztítását, a hulladékok fajtánkénti 
szétválogatását, elszállítását és ártalmatlanítását. Több, mint 
28 hektárt tisztítottunk meg, 270 m3 mennyiségű, de közel 
87 tonna súlyú hulladékot ártalmatlaníttattunk. A projekt 
során lehetőségünk nyílik 2 lezárható sorompó és 8 infravetős, 
akkumulátoros, nagyfelbontású kamera telepítésére, melyeket 
a közúthálózatról könnyen megközelíthető „közkedvelt” ille-

gális hulladéklerakó területen helyezünk 
el. Itt az újságon keresztül is szeret-
ném megköszönni Kollégáim áldozatos, 
de gyümölcsöző munkáját, hogy időt és 
energiát nem sajnálva, megfeszített erővel 
dolgoztak ezen a projekten.

Oly gyorsan telt el az év első négy hónap-
ja, de szerencsénkre a kialakult helyzet 
ellenére is a sok munka meghozza az 
eredményét. Remélem, a télies tavasz 
sem tart már soká és ismét virágokkal és 
madárdallal lesznek teli kertjeink, park- 
jaink. Az újság olvasásakor már május 
lesz. Május első vasárnapján pedig Anyák 
napja! Ebből az alkalomból sok szeretettel 
köszöntöm a városunkban élő édesanyá-
kat, nagymamákat, dédnagymamákat! 

Sajnos, még Anyák napján nem, de remélhetőleg május utol-
só vasárnapján már felszabadultabban, önfeledten tudunk 
családi programokon részt venni a Nemzetközi Gyermeknap 
alkalmából.

Minden kedves Olvasónknak jó egészséget, sok örömmel teli, 
hasznos időtöltést kívánok!

Petőfi Sándor: Fekete kenyér
Miért aggódol, lelkem jó anyám?
Hogy kenyeretek barna, emiatt? 
Hisz meglehet, ha nincs idehaza, 
tán fehérebb kenyérrel él fiad? 
De semmi az! Csak add elém, anyám, 
bármilyen barna is az a kenyér! 
Itthon sokkal jobb ízű énnékem 
a fekete, mint máshol a fehér!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Tájékoztatom az olvasókat arról, hogy az új óvoda tervezésé-
nek első fázisa lezárult. A tervtanács és a települési főépítész 

jóváhagyása után a képviselő-testület a 2021. március 18-i ülésén 
elfogadta és továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánította az elké-
szült koncepciótervet. A tervezés során folyamatos egyeztetés 
folyt az önkormányzat illetékesei, az óvoda képviselői, a főépítész 
és a szakági tervezők között. Az elfogadott koncepciótervben az 
épületre vonatkozó főbb jellemzők: Az összes fűtött alapterület 
~1552 m2. Ebből a tetőtéri rész 155 m2 (itt további területek 
állnak rendelkezésre a későbbi bővítésekre). Az épület teljes 
alapterülete 1883 m2. A tervezés során a helyiségek kialakításai 
és műszaki megoldásai a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) 
EMMI-rendeletnek és az oktatási intézmények 
tervezési előírásairól szóló MSZE 24203-1:2012 
előszabványnak megfelelően kerültek kialakí-
tásra. A legfontosabb döntési szempontok az 
alábbiakban foglalhatók össze: a talajmechani-
kai és gazdaságossági vizsgálatok után a képvi-
selő-testület a vasbeton lemezalapozás mellett 
döntött; a fűtés és a használati melegvíz előállí-
tása a gazdaságosan üzemeltethető, számítógé-
pes vezérlésű, központi levegő-víz hőszivattyús 
fűtési-hűtési rendszer lesz megvalósítva (ezzel a 
megoldással az épület a teljes energiaszükség-
letének több, mint 25% megújuló energiából lesz 
fedezve); a szellőztetés is energiatakarékos lesz, 
hővisszanyerős elven fog működni, és ez a rendszer az épület 
hőmérsékletét, az oxigénszintet és a páratartalmat automatiku-
san a legjobb komfortérzet szintjén tudja tartani. 

Április 8-án a játszókert koncepciótervét is véglegesítettük. A kö- 
vetkező tervezési mérföldkő az engedélyes kiviteli tervek elkészíté-
se. Ennek határideje május 1. 

Az utak felújításának státusa: a tervek elkészültek. Ennek alapján 
várhatóan április végéig elindíthatjuk az erre vonatkozó közbe-
szerzési eljárást. Előzetesen: a dűlőutak alapjába jó áron sikerült 
500 m3 törtbetont lekötnünk, májusi szállítással. 

Folyamatban van a Vasút utca és Kölcsey utca felújításának 
tervezése is, a projekt megvalósítása teljes egészében a Magyar 
Közút feladata. A Pilis belterületét érintő 4606-os teljes útszakasz 
rekonstrukciójához a kormányhatározatban biztosított kereten felül 
szükséges a Magyar Falu programban betervezett szakasz építésé-
nek felgyorsítása is. (Ennek részleteiről később adok tájékoztatást.) 
A tényleges munkavégzés az év második felében megkezdődik.

A belterületi járdafelújításra pályázatot adtunk be, előkészítés 
alatt van víziközmű felújítási, illetve további (külterületi útkarban-
tartási) pályázat is.

Ágvágó és a rézsűnyíró adaptereket rendeltünk a külterületi utak, 
illetve az M4-es lehatárolás miatt a városhoz került zöldterületek 
karbantartására. 

A kerékpárút építése során a kitermelt átereszek felhaszná-
lásával megszüntetésre került a bölcsőde előtti sással benőtt 
nyíltárok. Ide parkolót tervezünk. A kimaradt árokelemek részbeni 
felhasználásával a Rákóczi köz és a Katona József utca egy-egy 
szakaszát felújítottuk. 

Az ipartestületnek adományozott Rákóczi úti telek önkormányzati 
tulajdonba való visszavételével pont került egy több évtizedes 

ügy végére. A PVÜ Kft. kivitelezésében elkészült a terület kitaka-
rítása, tereprendezése és a kerítés felújítása. A telek területének 
fele az óvodához lett csatolva, így biztosítva az új játékok hely-
szükségletét. A fennmaradó részen parkoló kerül kialakításra az 
óvodai dolgozók részére.

Régóta, több ciklus alatt meglévő képviselő-testületi határozatot 
sikerült lezárni a vízmű területén lévő irodaépület részbeni hasz-
nálatbavételével. Az épület irattározási feladatokra lesz kialakít-
va, megtakarítva ezzel az eddig erre a célra fordított bérleti díjat. 
A többi helyiséget a PVÜ Kft gazdasági ügyeit intéző kollegák 

fogják használni. 

A továbbiakban néhány fontos közérdekű infor-
mációt teszek közzé:
Tudomásunkra jutott, hogy vannak olyan telek- 
eladók, ingatlanforgalmazók, akik a közművek, 
utak tekintetében hamis információkat közölnek 
a vásárlókkal. Az önkormányzatnak nincs lehe-
tősége, sem szándéka arra, hogy a telekalakí-
tások közmű-, illetve útfejlesztéseit közpénzből 
fedezze. Ezeket a feladatokat azoknak kell meg-
tenni, akik a telkek értékesítésével a bevételhez 
jutnak. Ha telekvásárlást terveznek, a közmű-
ellátottságról tájékozódjanak a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodáján. (Ez a téma más 
tekintetben is komoly kihívást fog jelenteni Pilis 

számára. Az igénybevétel folyamatos növekedése miatt az egyes 
intézmények, a közművek terhelése már most is megközelíti azok 
lehetséges maximumát. Ezek bővítése, fejlesztése középtávon 
hatalmas többletkiadást fog jelenteni a város számára.)

Március 25-én elfogadásra került két fontos, mindenkit érintő 
rendelet: 
1. A helyi közutak forgalmi és eltérő használati rendjének egyes 
szabályairól szóló (8/2021. sz. önk.) rendelet. A rendelet Pilis 
teljes úthálózatán szabályozza a sebesség- és súlyhatárokat. 
Meghatározza a behajtási engedélyek kiadásának, az útbur-
kolat felbontásának, helyreállításának, az ingatlantulajdono-
sok által közterületen végzett növényzet-ültetési, járdaburkolat, 
árkok feletti telekbejárók és árokátereszek létesítési szabályait. 
Az útjaink védelmében a rendelet 2022. január 1-jétől súlykorlá-
tozások tekintetében további szigorításokat fog tartalmazni. Erről 
a Pilisen telephellyel rendelkező nagy önsúlyú gépjárműveket 
üzemeltetők külön értesítést fognak kapni. 

2. A helyi közutak kezelésének szabályiról szóló (9/2021. sz. önk.) 
rendelet. A rendelet sok egyéb mellett szabályozza és nevesíti az 
utak és az ingatlanok előtti közterületek kezelésének, növényzet 
ültetésének, vízelvezető/szikkasztó árkok, átereszek, a járdák 
fenntartási feladatait. Az ingatlanok előtti közterületek karban-
tartását, ahogy eddig is, a tulajdonosoknak kell elvégezni. Ha ezt 
felszólítás ellenére sem teszik meg, akkor a városüzemeltető 
fogja azokat elvégezni a tulajdonos költségére.

A rendeletek jobb megismerésére további interakciókat indítunk 
az FB-oldalakon. Az útjaink védelmében az ellenőrzés és végre-
hajtás hatékonyságát növelni akarjuk, többek között a közterület-
felügyelet és a mezőőrség megerősítésével. 

Ennyi fért a tájékoztatómba, elektronikus formában várom kérdé-
seiket a megadott elérhetőségeken.

MALA FERENC ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló az elmúlt két hónap eseményeiről…
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Nagy örömmel tölt el, hogy beszámolhatok a kedves Lakosoknak 
a térfigyelő kamerarendszer beüzemeléséről. 

Az eredetileg két ütemben tervezett hálózat kivitelezése az optikai 
hálózat tulajdonosa miatt sajnos meghiúsult, azonban ígéretükhöz 
híven a fagyok elmúltával átkábelezték azokat a pontokat, ami-
ket kijelöltünk és emellett a DÉMÁSZ kivételes gyorsaságának 
köszönhetően addigra készen álltak az új helyszínekre tervezett 
oszlopok is. 

Így egy ütemben, április végére a kivitelező elvégezte a rendszer 
telepítését.

Mivel az önkormányzat épületében már korábban is elérhető volt 
a megfelelő infrastruktúra, így oda 2020 decemberében felszere-
lésre került a tervezett két egység, amit próba jelleggel működtet-
tek a kollégák. Ennek a két kamerának a beüzemelése nem csak 
azért volt előnyös számunkra, mert a teljes hálózat átadásig a köz-
területfelügyelők kitapasztalhatták a rendszer működését, hanem 
így annak az esetleges hibáival is szembesülnek az átadás pillana-
táig, aminek a módosítását így még a kivitelezés alatt kérhettük.

Azonban ennek a felszerelt két kamerának a fentieken kívül is 
voltak előnyei. 

Az advent első vasárnapjára felállított vadonatúj betlehemünk 
megrongálásától is sokan féltek, amit így folyamatos megfigye-
lés alatt tudtunk tartani, amely talán a felszerelt kameráknak is 
köszönhetően épségben maradt az ünnepek alatt.

Mindezek mellett a rendőrség is hasznát vette a már beüzemelt 
eszközöknek. 2020 decembere és 2021 márciusa között összesen 
négy esetben történt a kamerafelvételek segítségével felderítés 
különböző szabálysértések és/vagy bűncselekményekkel kap-
csolatban.

Az októberben aláírt szerződés alapján az alábbi helyszíneken 
vannak telepítve a képfelvevők:

Kávai úti óvoda, Pándi úti oldal 1 db
Kossuth Lajos út (a vasteleppel szemben) 1 db
Penny parkoló (a könyvesbolttal szemben) 1 db
Rákóczi út és Dózsa György út sarka (posta) 1 db
a Rákóczi út és a Vatyai út kereszteződés  1 db
Szent István park – Rákóczi úti bejárat (az állomásnál) 1 db
Rendelő utcája – Szt. István park oldala 1 db
Vatyai út és a rendelő utcájának a sarka 
(a játszótérrel szemben, az állomás oldalán) 1 db
Széchenyi és Gárdonyi sarka (az iskolával szemben) 1 db
Kölcsey út (a „nokedli”-nél) 1 db
az önkormányzat épülete – Kossuth Lajos út 47-49. 2 db
Eötvös utca 1 db
Vasút utca 2 2 db
Táncsics Mihály utca – Dankó Pista utca sarka 1 db
Homoki szőlő II-es dűlő és a Határ utca sarka 1 db
Homoki szőlő I-es dűlő és a Határ utca sarka 1 db
Szőlő utca és Vásár utca kereszteződése 1 db
a Kávai út 95-tel szemben 1 db
a piac bejárata – Kodály Zoltán utca 1 db
a piacon belül  1 db
Haleszi szőlő I-es és Pipacs utca  1 db
Haleszi szőlő II-es és Bicskei köz  1 db

 
A márciusi ülésen a képviselő-testület elfogadta az ún. „térfi- 
gyelő-rendeletet”, amely Pilis város honlapján is megtalálható.

A fent felsorolt 21 helyszínen lévő 24 képfelvevő darabszámát 
már idén júniusra bővíteni tudjuk egy sikeres pályázatnak köszönhe-
tően, így összesen 32 kamera fogja segíteni városunk biztonságát.

MALA RÉKA ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Már a második húsvéti ünnepünket és 
tavaszi szünetünket árnyékolta be a 

COVID-19. Március óta az óvodák és az 
általános iskolák is zárva vannak. Oktatási 
intézményeinkben a tanítás online for-
mában történik. Azok a tanulók, akiknek 
otthon nem áll rendelkezésükre megfelelő 
informatikai eszköz, illetve nincsen inter-
nethozzáférésük, az iskolában készíthetik 
el feladataikat, kapcsolódhatnak be az 
online órákba. Az első héten még alacsony 
volt az ezt igénylők száma, mindössze 
tizenkét fő, azonban ez naponta változik, 
jelenleg húsz fő. A tanulók felügyeletét 
és a feladatok elvégzését a pedagógiai 
asszisztensek látják el. 

A BIZSU ház is három héten át fogadta 
a rászoruló gyerekeket. Naponta változó 
létszámmal, átlag nyolc-tizenkét fő vette 
igénybe a tanoda nyújtotta segítséget. 

Óvodásaink felügyeletét a Rákóczi úti 
központi tagintézmény látja el. Ott is 
emelkedik a gyermeklétszám, a kezdeti 
huszonöt főről mára negyvenöt- ötven főre 
emelkedett. Itt a felügyeletet óvodapeda-
gógusok, dajkák és pedagógiai assziszten-
sek látják el. Sajnos az óvodai dolgozók 

közül is többen megbetegedtek, jelenleg 
ők betegszabadságon vannak. 

Az étkezést igénylők számára hétközna-
pokon az ebédet az önkormányzat biztosítja, 
amit csomagolt formában kapnak meg a 
gyerekek.

Az óvodai beiratkozás dátuma: 2021. 
május 10-12. A beiratkozás formája – online 
vagy személyes – a járványhelyzet alakulá-
sától függ. Kérjük, figyeljék az érintettek az 
óvoda és a város hirdetményeit (honlapját, 
Facebook-oldalát).

Az iskolai beiratkozásra 2021. április 
10-16-ig volt lehetőség személyes vagy 
online formában.

Iskolánkban a digitális oktatás alatt is foly-
tatódik a tehetséggondozás, online tanul-
mányi versenyeken vesznek részt, pályá-
zatokon indulnak tanulóink. Az idei Bolyai 
Természettudományi Csapatversenyen is- 
mét szép eredményeket értek el verseny-
zőink. Az 5. és 6. évfolyamosok a megyei 
versenyen a középmezőnyben végeztek, míg 
a 7. évfolyamosok hetedikek lettek, a 8.-os 
csapat – Gál Kata, Keszeg Janka, Kakuszi 
Péter és Szebelédi Zoltán – harmadik helye-
zést értek el. Ezúton is gratulálunk nekik 

és felkészítő tanáraiknak: Hanákné Reis 
Marianna (földrajz), Bíró Ibolya (biológia), 
Csányiné Babicz Annamária (kémia) és Kasa 
Tibor (fizika).

Jelenleg a PénzOkos Kupa (BankVelem 
program) eredményeit várják a tanulók 
és felkészítő tanáruk, Sándorné Szamos 
Zsuzsanna pedagógus. 

Nem csak az óvodások és általános 
iskolások, hanem a középiskolás korú 
fiatalok is fontosak számunkra. A Pilisi 
Ifjúsági Klub és önkormányzatunk együtt-
működést köthet, döntött erről a képvi- 
selő-testület. A határozat része az is, hogy 
havonta egy alkalommal térítésmentesen 
klubhelyiséget biztosít az önkormányzat 
számukra a CSEPI-ben.

Gyermekeink, családjaik, valamint peda- 
gógusaink védelmében, kérjük, NE 
ENGED-JÉK ÓVODÁBA, ISKOLÁBA azo-
kat a gyerekeket, akiknek a családjában 
COVID-pozitív személy található!

Kérjük, tartsák be a járványügyi ajánlá-
sokat, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek! 

BÍRÓ IBOLYA ✍ elnök

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság



2021. március-április HÍRNÖK6 A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

A vírushelyzet miatti „láthatatlan háttérmunka” erősen zajlik, annak 
ellenére, hogy a tisztelt lakosság látni ugyan nem látja, de remélem, 

hogy érzékeli a változtatásokat.
Már csak azért is, mert el szeretnénk tolni a segélyezést egy olyan irány-

ba, ahol eddig soha nem érzékelt és segélyezett, sokkal nagyobb népréteg 
lakozik. A csendes többséget céloztuk meg, akik szerénységből, netán szé-
gyenkezésből adódóan meg sem kíséreltek segítséget kérni. Persze nem is 
nagyon tehették meg, mert az eddig érvényben lévő helyi rendeletek nem 
igazán rájuk lettek írva.

Azt a szokásos rutint igyekszünk levetni magunkról, hogy mindig azok 
kapjanak, akik már rutinszerűen igénylik az állandó segítséget, segélyt. 
Ezen igyekezetünkben is vannak bizonyára hibák, hiszen az élet az ezzel 
való visszaélés területén mindig tartogat meglepetéseket. Éppen ezért 
elhatároztuk, hogy – a visszajelzések és tapasztalatok alapján – ha kell, 
akár két-három havonta is „hozzáigazítjuk” az élethez a rendeleteinket…

Most is ezt tervezzük. Előzetes átbeszélés után bizottsági tagunk indít-
ványára, az áprilisi ülésünkre bekértük a pilisi patikák árajánlatait azon ter-
mékekről, amelyeket az önkormányzat a lakosság nehéz élethelyzetben 
lévő tagjainak szeretne biztosítani. Ez is a racionalizálást, az ésszerűséget 
segíti elő, hiszen önkormányzati szinten közpénzt költ a bizottság és a 
testület, bármi legyen is a kiadás tárgya. Nagyon nem mindegy, hogy a 
rendelkezésre álló, változatlan keretből hány segítségre szorulót tudunk 
támogatni.

Egységesíteni fogjuk a különböző és frissen bevezetett vitaminok, 
cseppek, oltások és más egyéb egészségügyi szükségletek támogatá-
sának összegét. Teljesen logikus intézkedés ez, hiszen hihetetlenül több 
adminisztrációval, több munkával jár az, ha minden egyes tétel minden 
ember esetében különböző lenne. Aki csak alapszinten tisztában van a 
számok logikájával, a költségek könyvelésével, belátja ezt…

Az érintett „cégeknél” nem biztos, hogy népszerűek ezek a törekvéseink, 
de nekünk nem ez a dolgunk, az egy másik műfaj, és úgy nevezik, hogy 
népszerűségi verseny. Nekünk az a feladatunk, hogy egy adott keretösz-
szeget a lehető leghatékonyabban, a legszéleskörűebben és legéletsze-
rűbben használjunk és hasznosítsunk.

Maradunk tovább ezen az úton, még ha tudjuk is: „Az ember törekedhet 
a jóra, de a jó tökéletes megvalósítására, azaz a teljes szépség elérésére 
nincs módja, mivel csak ember.” (Mika Waltari)

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Szociális,  Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottság 

Szeretnék tájékoztatni önöket a Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság elmúlt időszakban végzett mun-

kájáról. Nagy fejfájást okozott nekünk, hogy miként is 
döntsünk egy igen nagyszabású esemény megrende-
zését illetően. Szerettünk volna egy minden eddiginél 
nagyobb, színvonalasabb kétnapos rendezvényt, ahol a 
kultúra, a testmozgás és a kulturált szórakozás kerül 
előtérbe. Olyan eseménnyel terveztünk előrukkolni, 
ahol minden korosztály megtalálja a számára leg-
megfelelőbb programot. Úgy gondolom, nagyon kijárt 
volna ez már sokunknak. Természetesen egy ilyen 
eseménynek a költségvetésre rótt kiadási oldalát is 
mérlegelnünk kellett. Sok szempontot és az aktuális 
járványügyi helyzetet figyelembe véve végül az ese-
mény elhalasztása mellet döntöttünk.

Legfontosabb szempontnak a lakosság egészségé-
nek megőrzését tartottuk.

Mostanra pedig már bebizonyosodott, hogy milyen jó 
döntést hoztunk, ugyanis a jelenlegi korlátozások értel-
mében nem tudtuk volna megrendezni az eseményt, 
és feleslegesen terheltük volna a költségvetést is. Egy 
szó mint száz, végül jó döntés született, ám nagyon 
reméljük, hogy a következő év több jóval kecsegtet és 
kárpótol majd minket. 

Viszont, hogy valami kellemesebbről is beszámoljak, 
fontosnak tartok megemlíteni két nagyon jól sikerült 
produkciót. Egyik a Március 15-i megemlékezésre 
készült színvonalas videó. Másik pedig az ugyancsak 
videó formában készült ötletes Nőnapi köszöntő. Itt 
ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjük mind-
azoknak, akik részt vettek a produkciók megvalósítá-
sában.

Külön kiemelném Mala Réka képviselőtársamat, 
ugyanis az ő munkájának nagyban köszönhető mindkét 
előadás sikeressége. Köszönjük!

Jó egészéget kívánok mindenkinek!
Hajrá, Pilis!

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az 
elmúlt hónapokban is online kere-

tek között végezte munkáját, de ebben a 
formában is sikerült a bizottsági munkát 
zökkenőmentesen ellátni. A legfontosabb 
eredmény, hogy február végén sikerült a 
város 2021. évi költségvetését megalkotni, 
melyhez a bizottság munkája is elenged-
hetetlen volt. A költségvetés főbb számait 
az alábbiakban mutatom be.

Pilis Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének konszolidált bevételi és 
kiadási főösszege: 1 963 810 446 Ft, 
melyből a működési költségvetés kiadá-
sára mindösszesen 1 473 022 644 Ft, 
míg beruházásokra és felújításokra 490 
787 802 Ft került betervezésre. Az önkor-
mányzat a kiadások között 46 462 757 

Ft működési tartalékot és 41 822 800 Ft 
céltartalékot állapított meg.

A költségvetési intézmények finan-
szírozása az alábbiak szerint alakul: 
Polgármesteri Hivatal 276 858 002 Ft, a 
Pilisi Játékország Óvoda esetében 328 713 
256 Ft, a Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 24 448 464 Ft, a Pilis 
Város Önkormányzata által 100%-ban 
alapított Csernai Pál Közösségi Központ 
működtetésére 36 732 000 Ft, a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. részére 107 902 638 
forintot biztosít, valamint további 31 480 
900 forintot gép-és eszközfejlesztésre. 

Helyi adóbevételek az alábbiak szerint 
kerültek betervezésre. Építményadó: 13 
millió Ft, kommunális adó: 62 millió Ft, 
iparűzési adó: 60 millió Ft, talajterhelési 

díj: 500 ezer Ft, egyéb közhatalmi bevétel: 
1,4 millió Ft. A fenti számokból jól látható, 
hogy a helyi adóbevétel hozzávetőlegesen 
137 millió Ft, mely nagyon kevés a közel 
2 milliárd forintos költségvetéshez képest. 
Városunk finanszírozása túlnyomó rész-
ben a központi költségvetésből biztosított, 
így pozitív változás, hogy az önkormányzat 
normatív támogatásra 2020. évhez képest 
106 506 713 forinttal kap többet. A telepü-
lési önkormányzatok működésének támo-
gatására 39 885 597, a köznevelési felada-
tokra 38 438 640, a szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatokra 16 909 
659, míg a kulturális feladatokra 11 272 
820 forinttal kap többet az idei évben.

DEÁK CSABA ✍ elnök

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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Gyömrő, Monor, Pilis települése-
ken működő telephelyeken Bénye, 

Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, 
Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, 
Pánd, Péteri, Pilis, Vasad települések 
lakosságának orvosi ügyeleti szolgála-
tát az Emergency Service Kft. látja el. 
A decemberi megállapodás szerint 2021. 
január 1-jétől június 30-ig határozott időre 
kötöttünk szerződést, melynek értelmé-
ben a fenti települések lakói bármely orvo-
si ügyeletet felkereshetik, a kivonulást 
pedig központi irányítással koordinálják.
Gyömrőn és Monoron 1 fő orvos, 1 fő ápoló 
és 1 fő gépkocsivezető, Pilisen 1 fő mentő-
tiszt látja el a szolgálatot.

Az ellátási területünkhöz tartozó tele-
pülések vezetőivel településünk érdeke-
it különös figyelemmel képviselve foly-
tattunk tárgyalásokat a hosszú távú és 
lehetőségek szerinti emelt szintű ellátás 
érdekében.

A tárgyalásokon ragaszkodunk ahhoz, 
hogy a közbeszerzési eljárásban akkor 
veszünk részt, ha a pilisi központi ügye-
leten is teljes szolgálat működik, melynél 
nem ragaszkodunk orvosi személyzethez, 
de legyen 1 fő mentőtiszt, 1 fő gépko-
csivezető és 1 fő ápoló. A finanszírozás 
feltétele, hogy legalább még egy telepü-
lés csatlakozzon ezen ellátási területhez. 
Ennek érdekében megkerestem Albertirsa 
polgármesterét, de sajnálattal nem támo-
gatták javaslatunkat annak ellenére, hogy 
a jelenlegi hozzájárulásuknak csak töre-
dékét kellene fizetni. Dánszentmiklós pol-
gármesterét is megkerestem és a szá-
mára kedvezőbb ajánlatot köszönettel 
elfogadta. 2021 áprilisában módosításra 

Tájékoztató a nagytérségi orvosi ügyelet működéséről, a közbeszerzési eljárás megindításáról

került az ellátási szerződés, így ők is részt 
vesznek a közbeszerzési eljárásban Pilis 
telephelyre csatlakozással, mellyel telje-
sült a feltétel, hogy a pilisi központi orvosi 
ügyelet is teljes létszámú személyzettel 
működhessen.

Gyömrő település polgármestere vállal-
ta a közbeszerzési szakértő szolgáltatá-
sát, külön pénzbeli hozzájárulás nélkül 
bocsájtja a települések rendelkezésére 
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
Monor város polgármestere vállalta az 
eljárás koordinálását, az együttműködési 
megállapodással kapcsolatos egyezteté-
seket. 14 település alkotja a Megbízók 
közösségét, a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatásához Gyömrő, Monor, Pilis település-
ről delegált képviselőkkel (polgármeste-
rek). A szerződés akkor kerül aláírásra, 
ha a közbeszerzési eljárás érvényesen 
lefolytatásra kerül, és valamennyi telepü-
lés elfogadja az abban foglaltakat.
 
Valamennyi részt vevő településre érvé-
nyes jogszabály: az Egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. 
tv.) 93.§, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 
(1) bekezdése 4. pontja és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tör-
vény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
területi ellátási kötelezettség terheli őket. 
Az Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályai-
ról szóló 43/1999 (III.3.) kormányrende-
let alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) 
kötött szerződés alapján lakosságszám- 
arányosan a kormányrendeletben megha-
tározott finanszírozás jár.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisi Labdarúgó Klub 
egy sikeres pályázatnak köszönhetően új futball-létesít-

ményeket épít városunkban. 2021. április 7-én megkezdődtek 
ezen létesítmények építkezési munkálatai, megtörtént az épí-
tési terület kimérése, melyhez a területet az önkormányzat 
térítésmentesen bocsátotta a PLK részére, majd ezt követően 
felvonultak a munkagépek. 

A területet az építkezés megkezdése előtt elektromos háló-
zattal kell ellátni, melynek a kivitelezése megkezdődött, így 
már az elektromos földkábel és az ideiglenes óra telepítését 
megkezdték. 

Április 7-én a futballpálya tervező-építő cég képviselői, az 
öltöző épület tervezői és kivitelezői, valamint a Pilisi Labdarúgó 
Klub és az önkormányzat vezetősége megjelentek együttesen a 

területen és ezzel hivatalosan is megkezdődtek az új futballpá-
lya építésének a munkálatai. 

Az építkezés végére egy új élőfüves centerpályával, egy műfü-
ves pályával, valamint egy korszerű öltözőépülettel gazdagodik 
városunk és a Pilisi Labdarúgó Klub.

Köszönjük Lengyel Zoltánnak, a PLK elnökének, Csetneki 
Jánosnak, Polgár Istvánnak a rengeteg közreműködést és 
segítséget. Sikeres pályázatuk kivitelezésével ismételten sokat 
tettek Pilis város lakói egészségének megőrzéséért és az egész-
séges életmód kialakításáért, valamint sportolási lehetőségei-
nek növeléséért.

Hajrá, Pilis!
HAJNAL CSILLA ✍

Az Megbízók közös ajánlatkérőként köz-
beszerzési eljárást folytatnak le, a szer-
ződést a Kbt. alapján, a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
eredményeként írják alá. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás megin-
dításához és lefolytatásához szükséges 
egyeztetések zajlanak, a szerződésterve-
zet egyeztetése folyamatban van. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a PILISI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET-en 
az ambulancia működik, a 06 29/496 011 
központi telefonszámon elérhető, és az 
ügyeleti irányítási központ küldi az orvost.

A HÁZIORVOSI ÜGYELET IDEJE:

Hétköznap: 
16:00-tól másnap reggel 08:00-ig

Pénteken:
14:00-tól másnap reggel 08:00-ig

Hétvége: 
szombat reggel 08:00-tól 

hétfő reggel 08:00-ig 

munkaszüneti és ünnepnapon 
(amennyiben nem hétvégére esik): 

reggel 08:00-tól 
másnap reggel 08:00-ig.

Bízunk benne, hogy a közbeszerzési eljá-
rás sikeresen lezajlik. 2021. július 1-től a 
helyi kivonuló ügyeleti szolgálat mentő-
tisztekkel folytatódik, és az ápolók közre-
működésével az ügyelet idején az eddigi 
megszokott rendben végezhetik a segítsé-
get kérő betegek magas szintű ellátását.

HAJNAL CSILLA ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Pilisen működik az orvosi ügyelet!

Új sportlétesítmény épül Pilisen
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A tavalyihoz hasonlóan az idei tavasz is a járvány elleni sikeres 
harc jegyében meghozott korlátozó intézkedések bevezeté-

sével kezdődött. Így az „ajtóban kölcsönzés” szolgáltatásunkat 
március 8-tól április 12-ig ismét szüneteltetni kellett, de online 
programjaink tovább folytatódtak.

Március 14-e és 28-a között Kármán Józsefre, könyvtárunk 
névadójára emlékeztünk születésének 252. évfordulója alkalmá-
ból: Uránia címmel kiállítás nyílt a könyvtár 2. kirakatában. Életét 
és munkásságát videóösszeállításban is bemutattuk, és ehhez 
kapcsolódóan egy online vetélkedőt hirdettünk „Ki tud többet 
Kármán Józsefről” címmel. A helyes megoldásokat beküldők 
között Grenács Melinda keresztszemes hímzéssel készült könyv-
jelzőjét (HandMade by Csicsóné) sorsoltuk ki.

A februárban útjára indított, nagysikerű „Könyvtári Esték online” 
sorozatunk márciusi vendége Nyáry Krisztián író, irodalomtör-
ténész volt. „Fölébredett a föld” című előadásával a Március 
15-i nemzeti ünnepünk előtt tisztelegtünk. Az író 1848-49-ben 
született levelek segítségével elevenítette fel a forradalom és 
szabadságharc történetét. Az ismert szereplők személyes hangú 
magánlevelei mellett az utca embereinek üzenetei mutatták be 
az ismert történelmi eseményeket.

Április 11-én, a Magyar Költészet 
Napja alkalmából Turek Miklós szí-
nész, rendező, a Versszínház műfaja-
lapítója érkezett hozzánk egy egészen 
különleges előadással. A versszín-
házi előadások egy-egy költő életét 
mutatják be költeményeiken keresz-
tűl. A „Nappal hold kél bennem” című 
darab József Attilára emlékezik. Az 
előadás online változatában az alko-
tóknak sikerült igazi színházi élményt 
varázsolni a képernyőre. A hangula-
tos előadás méltó volt a magyar líra 
legnagyobb ünnepéhez. A „Könyvtári 
Esték online” előadássorozat követ-
kező vendége, május 22-én újra Nyáry 
Krisztián lesz. 

Az Ablak Galériában is folyama-
tosan zajlanak a kiállítások. Márciusban „SZÁZ/SZORSZÉP” cím-
mel Halkó Ferencné Boris mama munkáit mutathattuk be. Boris 
mama idén januárban töltötte be 100. életévét, ám még néhány 
évvel ezelőtt is aktívan alkotott. Különösen szépek légiesen köny-
nyű csipkéi és a gobelin technikával készült képei. Ez a kiállítás 
sok érdeklődőt vonzott a könyvtár elé, és nagy sikere volt az 
online felületeken is csak úgy, mint Pintér Balázs, a tehetséges, 
fiatal, pilisi fotós áprilisban megren-
dezett bemutatójának. A „Fények, 
színek, képek” című, több témát is 
felölelő kiállításon láthattunk termé-
szeti jelenségeket, repülőgépeket, 
pilisi helyszíneket és ismert épüle-
teket bemutató képeket. Májusban 
az erdélyi születésű, jelenleg Pilisen 
élő fafaragó, Kacsirek Ottó András 
alkotásaiból rendezünk kiállítást, 
míg júniusban a Pilisen jól ismert, 
egykor itt élő kézműves család, 
a Misányi Kés – idősebb és ifjabb 
Misányi László kézműves késeiből 
nyílik majd bemutató.

Sajnos idén is rendhagyó módon 
tudtunk a húsvéti ünnepekre készül-

ni. A tervezett kézművesfoglalkozásaink elmaradtak, így helyet-
tük egy játékos, online kvízzel hangolódottunk az ünnepekre. 
Nagyhéten „Húsvéti talányok” címmel online játékot hirdettünk, 
a helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsoltunk ki. 
Az internet adta lehetőségeknek köszönhetően nem csak Pilisről, 
hanem környékbeli településekről, sőt a határon túli magyarlakta 
területekről is érkeztek megfejtések. Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy több, mint hetvenen játszottak velünk és a kvíz részeként 
megosztották velünk kedvenc locsolóversüket is. Az ezekből 
készített videóösszeállítás nagy sikert aratott.

Április 22-én, a Föld Napja alkalmából a fentarthatóság jegyé-
ben környezetvédelmi pályázatot hirdettünk „Újratervezés – ter-
vezd újra, hasznosítsd újra!” címmel. Arra kértük a pályázókat, 
hogy küldjék el ötleteiket, hogyan lehet a háztartásokban fellelhe-
tő csomagolási hulladékokat újrahasznosítani a környezetszeny-
nyezés mértékének csökkentése érdekében. A beküldők között 
értékes, környezetbarát termékeket sorsoltunk ki. Ezenfelül 
április 19-e és 24-e között minden könyvet kölcsönző olvasónk-
nak egy csomag virágmagot adtunk ajándékba, támogatónknak, a 
Dánosi úti Gazdabolt és Dísznövény Kertészetnek köszönhetően.

Május 10-16. között könyvtárunk csatlakozik a Közösségek 
Hete országos rendezvénysorozathoz immáron 5. alkalommal. 
Pilisen óriási hagyománya van a kézművességnek, és sokan for-
dultak a különböző alkotási technikákban való elmélyülés felé a 
járvány okozta fokozott bezártság miatt. Ezért gondoltuk, hogy 

a Közösségek Hete tematikájához 
csatlakozva pilisi kézműves „Ki mit 
tud”-ot hirdetünk a kézművesség 
minden kategóriájában. Így szeret-
nénk megmutatni, csokorba gyűjteni 
a közösségünkben rejlő óriási alkotó 
energiákat.

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
és a Magyar Vöröskereszt Pest me- 
gyei Szervezete szervezésében, vala-
mint a pilisi Városi Könyvtár közre-
működésével május 13-án, 11:30-
18:00 óráig újra véradás lesz Pilisen 
a Csernai Pál Közösségi Központban.

A könyvtárban tovább folyik a 
könyvállomány megújítása, a belső 
terek szépítése és az integrált könyv-
tári rendszer fejlesztése. Az „ajtóban 

kölcsönzés” szolgáltatásunk elérhető.
A könyvtárban működő DJP Pont mentorai több továbbkép-

zésen is részt vettek az elmúlt időszakban. Szebellédy Péter 
mentor kollegánk pedig megszerezte a Digitális Térségfejlesztési 
Referens képesítést is. Ezen felül igyekszünk segíteni a védőoltás 
előtti adminisztrációban. A DJP Pont jóvoltából a könyvtár ajta-
jában elhelyezett műanyag tárolóból térítésmentesen elvihető a 

„Hozzájáruló nyilatkozat a COVID-19 
fertőzés elleni vakcina beadásához” 
című űrlap. A DJP Pont szervezé-
sében, online felületen kerül meg-
rendezésre május 28-án a „Digitális 
műveltség szülőknek” című előa-
dás, amelynek keretében naprakész 
ismereteket és hasznos tanácsokat 
adunk az internet biztonságos hasz-
nálatáról – szülőknek és gyerekek-
nek egyaránt. 

Kérjük, a legfrissebb újdonságokért, 
hírekért, kulturális tartalmakért 
kövessék Facebook-oldalunkat!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

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

november 11-től szolgáltatásait részben szünetelteti. Az „ajtó-
ban kölcsönzés” részleges szolgáltatásunk 2021. április 12-től 
újra elérhető. A könyvek kiadása a könyvtár bejárati ajtajánál 
történik, a könyvtár nyitvatartási idejében. Hétfő: 8:00-17:00, 
Kedd: 8:00-19:00, Szerda: szünnap, Csütörtök: 8:00-17:00, 
Péntek: 12:00-19:00, Szombat: 8:00-12:00
A könyveket az előzetes igény szerint összekészítjük!

Előzetes könyvrendelés módjai:
– 06 /29 498-851 telefonszámon,
– az info@kjvk.hu vagy a konyvtar.pilis@gmail.com e-mailen,
– a könyvtár facebook oldalán üzenetben

A kölcsönzési határidőket automatikusan meghosszabbítjuk, 
késedelmi díjat erre az időszakra nem számítunk fel.

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.

Tájékoztatást adunk továbbá arról, hogy 2021. január 1-től, 
Pilis Város Önkormányzata képviselő-testületének 12/2020. 

(VI.26.) számú, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló rendelete értelmében a városi könyvtárban éves tagdíj 
került bevezetésre. 

A tagdíj mértéke:
Általános iskolás tanulóknak, a 70 éven felüli nyugdíjasoknak, 
a pedagógusoknak, a közgyűjteményi és közművelődési dolgo-
zóknak a tagság ingyenes. 
Felnőtt beiratkozott olvasóknak 1200 Ft/év. 
A nyugdíjas, 70 év alatti beiratkozott olvasóknak 600 Ft/év.
A diákigazolvánnyal rendelkező, középiskolai és felsőoktatási 
intézményben tanuló diákoknak 600 Ft/év.
Késedelmi díj: 10 Ft/könyv/nap. 

Fontos! A tagdíj tényleges bevezetésének kezdete a könyvtár 
újranyitásának időpontja!

A változásokról folyamatos tájékoztatást adunk a kommuniká-
ciós felületeinken!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk 
egymásra! 

MALIK TAMÁSNÉ ✍ igazgató

A köznevelési törvény rendelkezése 
szerint a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.
A 19/2021. (III.10.) EMMI-határozat értel-
mében az óvodába elektronikus úton is be 
lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre.
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Pilisi 
Játékország Óvoda az alábbi időpontokban 
tartja – személyes megjelenés nélkül – az 
óvodás korú gyermekek beiratkozását:
1. 2021. május 10.-11.-12. napjain online 

módon fogadja azon gyermekek szü-
leinek szándéknyilatkozatát, akik a 
Pilisi Játékország Óvoda intézményei- 
be szeretnék beíratni gyermeküket a 
2021/2022-es nevelési évre. Az óvoda 
honlapján (www.pilisiovodak.hu) elér-
hető a beiratkozással kapcsolatos hir-
detmény, valamint az online jelent-
kezéshez szükséges nyilatkozatok: 
adatkezelési nyilatkozat, felügyeleti jog 
gyakorlója, jelentkezési lap. A nyom-
tatványok minden oldalát hiánytalanul 
kitöltve, dátummal, aláírással ellátva a 
beiratkozas.jatekorszagovoda@pilis.hu 
e-mail címre megküldeni szívesked-

jenek, kizárólag a fent megjelölt idő-
pontban. Akinek nem áll módjában 
nyomtatni, az óvodában (2721 Pilis, 
Rákóczi út 42.) személyesen kérhet 
nyomtatott példányt, amelyet kitölt-
ve és aláírva ebben az időszakban le 
is adhat. Telefonon az alábbi számo-
kon lehet érdeklődni: 06-29/696-350; 
06-29/498-153.

2. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a 3. életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, ha min-
den 3 éves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
(Felvételi kérelmüket az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelően adják be.)

3. A szülő – tárgyév május 25. napjáig 
benyújtott kérelme alapján – a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tartva 
annak az évnek az augusztus 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, a gyermek lakóhelye 
szerinti megyei kormányhivatal általá-
nos illetékességgel eljáró járási hiva-
talnál kérheti gyermeke felmentését.

4. Az a szülő, akinek gyermeke az óvo-
da-kötelezettségét külföldön teljesí-
ti, köteles erről írásban értesíteni a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő 15 napon belül az oktatási hiva-
talt. Amennyiben a gyermek az óvoda-
kötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti, előzetesen köteles értesíteni 
az óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. 
A beiratkozáshoz szükséges okmányok a 
hirdetményben felsorolásra kerültek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket nem íratja be kellő 
időben az óvodába, szabálysértést követ 
el a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében. 

Az újonnan jelentkezett gyermekek sze-
mélyes adatait tartalmazó dokumentu-
mok bemutatása 2021. május 13-tól (csü-
törtök) folyamatosan történik, előzetes 
időpontegyeztetés alapján.

Kérjük azokat a szülőket, akik a 
2021/2022-es nevelési évre szeretnék 
intézményeinkbe gyermeküket beíratni, 
azt a fentiek alapján tegyék meg!

ORBÁN PÉTERNÉ ✍ intézményvezető

MOZAIK

Tisztelt Olvasóink, Látogatóink!

A Pilisi Játékország Óvoda tájékoztatója a 
2021/2022 nevelési évre történő beiratkozásról
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A lakosság részéről egyre többen 
érdeklődnek a pilisi járványhelyzet-

ről, számadatokat és információt várnak 
a betegek, a karanténban lévők számá-
ról és a halálesetekről. A Monori Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya már 
hónapok óta nem küld adatokat a jár-
ványhelyzettel kapcsolatosan. Többszöri 
megkeresésünkre azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy nem állnak rendelkezésükre 
településszintű adatok, amelyet egyéb-
ként jogszabály sem ír elő. Adatkezelési 
joggal csak a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ rendelkezik, honlapjukon bárki 
számára hozzáférhetőek az összesített 
adatok. Továbbra is az a kérésem, ne a 
statisztikát figyeljék, és ne a halálesetek 
hírét terjesszék, hanem a korlátozó intéz-
kedés betartására és az oltakozásra hívjuk 
fel egymás figyelmét.

Amikor ez a cikk készül, április közepe 
van, és még mindig érvényben vannak 
bizonyos korlátozások. Megjelentek már a 
különböző védőoltások, melyeknek beadá-
sa ütemterv szerint zajlik. Regisztrálni is 
folyamatosan lehet ezen oltások felvéte-
léért a már ismert weboldalon. A beoltot-
tak számának növekedésével egyre több 
lehetőséget, szolgáltatást kapunk vissza a 
régi, megszokott életünkből. 

2021. április 19-én városunkban is újra-
nyitott a Játékország Óvoda minden tagin-
tézménye és a Gubányi Károly Általános 

Iskola alsó tagozata. A felnőttképzésben 
szintén április 19-től ismét lehetségessé 
válik a jelenléti oktatás, valamint a vizs-
gák megtartása. Az oktatás eddig sem 
szünetelt, csak az online térbe költözött, 
valamint igény esetén a gyermekfelügye-
letet és az étkeztetést is biztosítottuk. 
Szeretném viszont felhívni a figyelmet, 
hogy április 19-től csak a felső tagoza-
tos tanulók részére tudjuk biztosítani az 
ebéd elvitelét, a többieknek az óvodában, 
illetve az iskolában van lehetőségük a 
megrendelt étel elfogyasztására. A felső 
tagozatok és a középiskolák május 10-től 
térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz. 

Segítettük a karanténba kerülteket, 
bevásároltunk és gyógyszereket vál-
tottunk ki, a rászorulóknak meleg ételt 
is biztosítottunk. Az Info vonal – 06 20 
5764757 – továbbra is hívható, Kollégáim 
szíves rendelkezésükre állnak és lehe-
tőségeik szerint segítenek a betegség-
gel érintetteknek, karanténban lévőknek. 
A közösségi munkában készült maszkok 
még rendelkezésre állnak, telefonon lehet 
egyeztetni az átvételről.

Viszont készülünk már az újraindításra 
is. Hamarosan kinyithatnak az éttermek 
teraszai, ha a beoltottság eléri a 3,5 millió 
feletti számot. Az éttermek teraszain este 
fél 10-ig lehet tartózkodni és fogyasztani 
a megrendelt ételt, valamint a cukrászdák 
teraszain lehet fagyizni is. Az éttermek-

ben, cukrászdákban és a közterületeken 
továbbra is tilos ételt-italt fogyasztani, azt 
csak elvitelre lehet átvenni. Az üzletekben 
korlátozott számban lehetnek vásárlók, 
kérjük, ezt figyelembe véve vásároljanak 
és kérjük az üzlettulajdonosokat, elle-
nőrizzék az üzletben tartózkodók létszá-
mát. 4-4,5 millió beoltott lakos után újabb 
feloldásokra számíthatunk, melyeket 
folyamatosan közzé tesszük. Gyerekeknek 
nyári tábort szervezünk, melyről az isko-
lában kapnak információt. Az iskolában a 
ballagásokat az idei évben is csak osztá-
lyonként, a járványügyi szabályok betartá-
sával szervezik meg. 

A kijárási korlátozás időpontja este 11 
órára változott, addigra mindenkinek haza 
kell érnie. A távolságtartás és maszkvise-
lés szabályai nem változtak, városunkban 
közterületen, üzletekben és a piacon is 
kötelező a maszk viselése. A Hősök napja 
alkalmából tartott ünnepségünk ebben 
az évben is elmarad, csak a szűkkörű 
főhajtásra és a koszorú elhelyezésre van 
lehetőség. 

Sajnos, még mindig korlátok között kell 
élnünk, de reméljük, ennek hamarosan 
vége szakad! Figyeljék online felületein-
ket, ahol folyamatosan, naprakészen lát-
juk el friss információkkal Önöket!

HAJNAL CSILLA ✍

Idén a járványügyi helyzet új kihívás 
elé állította a város vezetését és a 

műsor összeállítóit. Azonban azt gon-
doltuk, hogy a feladattól nem megijedni 
kell, hanem kihasználni a helyzet adta 
lehetőségeket. Így az eddig megszo-
kottaktól, a színpadtól elrugaszkodva, 
idén kisfilm formájában készítettük el 
az ünnepi műsort.

A korabeli helyszínen, a pilisi Beleznay-Nyáry kastély kertjében 
vettük fel a jeleneteket. A főszereplők Nyáry Antal és családja. 
Nyáry Antal fia, báró Nyáry Albert a márciusi ifjak egyikeként 
részt vett a szabadságharcban is, majd 
Kossuth hadsegédje lett.

Az érdekes jelenetek között mege-
levenedett a mezőváros piactere, ahol 
Kossuth követe verbuválta a fiatal 
férfiakat a harcba. Itt a néptáncosok 
műsora emelte igazán ünnepivé a meg-
emlékezést. A gyönyörű ének, a Már-
cius 15-e eseményeit bemutató képes 

összeállítás (slide show) tette igazán 
látványossá ünnepi kisfilmünket.

Az elképzelt karakterek megjele-
nítését, a remek előadást a Gubányi 
Károly Általános Iskola növendékeinek 
köszönjük.

Ezúton szeretnénk hatalmas köszö-
netet mondani továbbá Csillóné Gál 
Zsuzsannának és a többi felkészítő 

pedagógusnak, hogy ilyen fordulatokkal teli forgatókönyvet írtak, 
és idejüket nem sajnálva dolgoztak a gyerekkel ezen a színvona-
las műsoron.

A rövidfilm hangulata és a készítés 
varázsa feledhetetlen emlék marad 
ugyan mindannyiunk számára, azonban 
erősen reméljük, hogy jövőre a megszo-
kott módon, a Petőfi park színpadán lát-
juk majd viszont a pilisi Gubányi Károly 
Általános Iskola kis színészeit.

MALA RÉKA ✍

MOZAIK

COVID-19 hírek

A ’48-as forradalomról új köntösben
Pilis város megemlékezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
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2020. június 4-én emlékeztünk meg a trianoni békeszer-
ződés aláírásának 100. évfordulójáról. Pilis Város 

Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából meg-
emlékezést szervezett a város trianoni emlékművéhez, amelyet 
egy ökumenikus misével zárt az evangélikus templomban. 

Az ünnepség keretei között a 100. évforduló emlékére egy 
platánfát ültetett az önkormányzat az emlékmű mellé. A pla-
tánfa a gondozásnak köszönhetően még új leveleket is bontott, 
de fejlődése hamarosan megtorpant, majd sorra fonnyadtak el 
az új levelek és száradtan hullottak alá a fa sorvadni kezdett, 
elszáradt. A későbbi vizsgálatokból kiderült, hogy a fa halála nem 
a véletlen műve volt.

A képviselő-testület azonban nem hagyta annyiban a dolgot, 
nem maradhat a fájó centenárium emlékfa nélkül. Az önkor-
mányzat gondolatával találkozott egy személyes felajánlás, 
amelyet Pálinkás Zoltánnak köszönhetünk. A felajánló segít-
ségével megérkezett és kiültetésre került az emlékfa utódja. 
A kis platánfa Kálmán Imre szülővárosából, Siófokról, a magyar 
tenger partjáról érkezett, így az utód lesz a 100. évforduló 
szimbóluma. Az idei évfordulón már levélzetbe borulva várja a 
megemlékezőket. A későbbiekben hatalmas lombkoronájával 
védelmet fog nyújtani az időjárás viszontagságai elől, meg-
erősödött törzsének simogatása pedig megnyugvást és erőt 
sugároz lakosainknak. Megnövekedett, hatalmas termetével 
évtizedek múlva is tekintélyt parancsoló lesz, gyökérzetével 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2021. május 23-ig hatályos az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatko-
zó 6/2021. (III. 10.) számú önkormányzati 
rendelet. A 2021. március 10-én megal-
kotott és hatályba lépett rendelet területi 
hatálya Pilis város bel- és külterületére 
egyaránt kiterjed.

A kerti égetés tűzvédelmi szabályairól 
röviden:

Avar és kerti hulladék égetése ingat-
lanon belül heti egy alkalommal, pénteki 
napokon 13:00 óra és 18:00 óra között, 
szélmentes időben megengedett. Az ége-
tés leghosszabb ideje 30 perc. A tartós 
füstölés nem megengedett. A füstképzés 
csökkentése érdekében a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az 
égetés folyamatosan ugyan, de egyszerre 
csak kis adagokban történhet.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
ködös, esős vagy szeles időben. Csak kije-
lölt, földbe mélyített vagy földhányással 
határolt vagy kirakott tűzrakóhelyen lehet 
az avart és kerti hulladékot égetni. Ez nem 
veszélyeztetheti a személyi és vagyonbiz-
tonságot, vagyoni és környezeti kárt nem 
okozhat. A tűzrakó hely épülettől és egyéb 
éghető anyagtól legalább 5 m távolságra 
legyen, mérete nem lehet nagyobb 1 négy-
zetméternél, és úgy kell kialakítani, hogy a 
tűz terjedését megakadályozza.

Ezt a tevékenységet kizárólag nagyko-
rú, cselekvőképes személy végezheti, aki 
köteles az égetést folyamatos felügyelni, 
a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 
mellett. A tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 
gondoskodni. Ezért a tűz helyszínén olyan 
eszközök és felszerelések készenlétben 
tartásáról kell gondoskodnia, amelyekkel 
a tűz terjedése megakadályozható, illető-
leg eloltható.

Szigorúan tilos kommunális hulladékot, 
egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot 
(pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festé-
ket, bútort stb., illetve ezek maradványait) 
égetni.

Az égetés végén meg kell győződni 
arról, hogy a tűz elhamvadt, gondoskodni 
kell a visszamaradt parázs vagy hamu 
belocsolásáról, vékony földréteggel való 
lefedéséről. A helyszín elhagyása előtt 
meg kell arról is győződni, hogy az égetés 
helyén túl a saját, illetve a szomszédos 
ingatlanokon a tüzelésből eredően (fel-
szálló égő nyesedék, szikra által) nem 
keletkezett-e újabb tűzfészek, veszélyfor-
rás. A nyílttéri égetés során a szabályta-
lanságokból, illetve az égetésből eredő 
károkért az égetést végző teljes körű fele-
lősséggel tartozik.

Az avar és kerti hulladék nyílttéri ége-
tése csak e rendeletben foglalt esetekben 

és feltételekkel végezhető. Közterületen 
avar és kerti hulladék égetése tilos!

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező 
szerv adott időszakra országos tűzgyújtási 
tilalmat rendel el, az elrendelt általános 
tűzgyújtási tilalom alól ez a rendelet nem 
ad felmentést.

Az égés folyamatának gyorsítására lég-
szennyező vagy bűzös segédanyag nem 
alkalmazható.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, környeze-
tünk megóvása érdekében – akinek nincs 
lehetősége komposztálni – tartsa be a 
tűzgyújtási rendeletben foglaltakat, illet-
ve használja ki a zöldhulladék-elszállítás 
lehetőségeit.

Felhívom a Lakosság figyelmét, hogy 
a DTkH Kft. havi szolgáltatása mellett 
a zöldhulladék elszállításának megren-
delésére külön díjazás ellenében a Pilisi 
Városüzemeltető Kft.-nél is van lehetőség. 
Részletes tájékoztató a PVÜ Kft. telefon-
számán kérhető: 06-29/496-960.

A rendelet hatálya nem terjed ki az 
ingatlanon belül szabályosan épített vagy 
elhelyezett tűzhely, grillsütő vagy tűz-
rakóban történő, égéssel járó rendelte-
tésszerű használatra.

A teljes rendelet Pilis város honlapján 
elérhető.

HAJNAL CSILLA ✍

millió helyen kapaszkodva az anyaföldbe, a fennmaradást és a 
helyben maradást szimbolizálva. 

Köszönjük Rávágyi Jánosnak a földmunkában és Pálinkás 
Zoltánnak, Margineau Emilnek az ültetésben nyújtott segítségét. 
Bízunk benne, hogy a bekamerázott környéken biztonságban 
növekedhet a fácska, mementójaként a magyarság 100 éve 
elszenvedett kálváriájának.

HCS ✍

MOZAIK

ISMÉT ÁLL A TRIANONI EMLÉKFA 

Az avar és kerti hulladék égetéséről 



2021. március-április HÍRNÖK12

Jubiláló 
szépkorúakat 

köszöntünk
Sajnos, a vírushelyzet miatt még 

mindig nem tudjuk személye-
sen köszönteni szépkorú lakosa-
inkat, ezért a tavasszal jubilálókat 
ezúton köszöntjük sok szeretet-
tel. Kívánunk mindannyiuknak jó 
egészséget, sok örömöt, lehetősé-
geikhez képest tevékeny napokat, 
és szeretteik körében további bol-
dog éveket! 

Köszöntjük Bóka Jánosnét 95. 
(1926. 03. 12.), Bene Lászlónét 90. 
(1931. 02. 01.), Czopkó Károlynét 
90. (1931. 02. 07.), Szűcs Gerzsont 
90. (1931. 03. 10.) és Fiel Ferencet 
90. (1931. 04. 13.) születésnapja 
alkalmából. 

Remélhetőleg hamarosan pótol-
juk az elmaradt személyes találko-
zást és köszöntést.

HAJNAL CSILLA ✍

Halkó Péter Petyusz 2019. október 8-án, súlyos betegséggel 
(neuroblastoma) küzdve, hosszú harc után hagyta itt a földi 

világot, hogy az angyalokkal játszhasson. A gyógyítására össze-
gyűjtött pénzből és adományokból egy játszóteret szeretnénk 
létrehozni Pilisen, emlékeztetve a jövő gyermekeit az összefogás 
segítő erejére. Kérlek, támogass bennünket adód 1%-ának fel-

ajánlásával. Egy kicsit a tiéd, mégis mindenkié a játék, ami általad 
kerül a játszótérre. További információk: https://peeva.hu

Pilisi Evangélikusok ERŐS VÁR Alapítványa
OTP Bank: 11742238-20004374

Adószám: 18672693-1-13

Tavaly októberben Korsós Péter helyi vállalkozó, önkéntes 
felajánlásként, felállított a Szent István parkban egy saját 

maga tervezte és kivitelezte „Kupakgyűjtő Szív”-et. Sokunknak 
régen várt álma teljesült. Lehetőségünk nyílt városi szinten is 
kupakot gyűjteni, és megfelelő mennyiség elérése után jóté-
kony célra felajánlani azt.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy vannak olyanok, akiknek vagy a 
kezdeményezés nem tetszik, vagy a gyűjtő formája, vagy csak 
éppen nem tudnak magukkal mit kezdeni az adott pillanatban 
és folyamatosan rongálják a játszótéren található gyűjtőe-
dényt. Berugdalják az oldalát, megpróbálják kitörni a helyéről, 

vagy éppen nem odaillő dolgo-
kat gyömöszölnek bele.

Itt az újságon keresztül is kérem a rongáló játszó-
tér-látogatókat, hogy ha már hozzátenni nem tudnak 
városunk értékeihez, akkor el ne vegyenek belőle! 
A rongálás helyreállítása időt, energiát és költséget von 
el más dolgoktól. 

Hamarosan kiépül a közterületi kamerarendszerünk, 
és lehetőségünk lesz a rongálókról felvételt készíteni, 
azt a rendőrségnek átadni. Addig is kérem Önöket, hogy 
segítsenek vigyázni értékeinkre. Csak együtt tudjuk élhe-
tőbbé tenni Pilist!

HAJNAL CSILLA ✍

MOZAIK

Folyamatos rongálások áldozata 
a Kupakgyűjtő Szív

Álmodjunk játszóteret!
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Tisztelt Lakosság! A február és március hónapokban történt 
cselekményekről hármat emelnék ki.

Április 4-én 16 órakor jelentette egy sértett, hogy munkahelyén 
telefonját letette egy hűtőre, azonban annak egy óvatlan pillanat-
ban lába kélt. A nyáregyházi körzeti megbízott a helyszínre ment 
és megkezdte az adatgyűjtést, ami olyannyira eredményesnek 
bizonyult, hogy egy órán belül már kopogtatott is a feltétele-
zett elkövető tartózkodási helyén. A 28 éves pilisi nő elismerte, 
ő lopta el a készüléket, és azt átadta a rendőröknek. A Monori 
Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták 
ki, később a telefont visszaadták jogos tulajdonosának.

Bográcsoztunk, én berúgtam – kezdte vallomását a férfi, amikor 
kihallgatója arról faggatta, mi történt március 15-én rokona házá-
ban. A gyanú szerint a bejárati ajtót feltépve, egy kb. 30 cm-es 
pengéjű késsel a kezében rontott haragosa családjára, hogy szá-
monkérjen egy 9 nappal azelőtti, súlyos testi sértés miatt ellene 
tett feljelentést. A bökővel hadonászva megöléssel fenyegette 
a jelenlévő felnőtteket és gyerekeket. Csak akkor volt hajlandó 
elhagyni a lakást, amikor egyikük közölte, hívta a rendőrséget. 
Búcsúzóul idegességében kitört négy ablaküveget, majd távozott. 
Kollégáim rövid idő alatt előállították, őrizetbe vétele mellett fel-
fegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettének, valamint 
zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. 
A gyanúsítás ellen panaszt nem tett, a rokon kérdőre vonását elis-
merte, de kés – amiből elmondása szerint otthon kb. 100 darab van 
– akkor nem volt nála, nem fenyegetőzött öléssel, a terhére rótt 
bűncselekményt tagadta. Ahogyan azt a támadást sem ismerte be, 
amelyben 2021. március 6-án harmadmagával vett részt a gyanú 
szerint, és a vége a sértett kéztörése lett, amit egy baltával okozott. 
Az azóta letartóztatott férfi ellen a további eljárásokat a Monori 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.

A COVID-19 járvány alatt sem veszített „népszerűségéből” az 
úgynevezett unokázós csalás a bűnelkövetők körében. A csalás 
lényege, hogy unokának vagy más közeli hozzátartozónak kiadva 
magukat vezetékes telefonon hívják fel az idős embereket és 
valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva kész-
pénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük. Fontos, hogy 

Labdarúgóink kemény felkészülési munkája után a bajnok-
ság folytatódik, természetesen a vírushelyzetre vonatkozó 

előírások szigorú betartásával. 
Az utánpótlás-korosztályoknál az edzések folyamatosan 

zajlanak. A Bozsik-program szünetel, az U15-ös és az U19-es 
bajnokságok viszont zárt kapus mérkőzésekkel folytatódnak. 
A tavaszi szezonban be kell pótolnunk az ősszel elmaradt 4 
mérkőzést, miközben az idei meccsek sem zajlanak 
zökkenőmentesen, több ellenfelünk mondta le idén 
is az összecsapást betegségre hivatkozva. Nehéz 
lesz több héten keresztül tartani a szerda-szombati 
meccsnapokat.

Bízunk benne, hogy legalább a szezon egy részében 
játszhat a csapat a megszokott, lelkes nézőközönség 
előtt. Addig is lélekben együtt vagyunk!

Örömmel tájékoztatjuk szurkolóinkat és a sport-
barátokat, hogy egy sikeres pályázat eredményeként 
2021. április 6-án hivatalosan is elkezdődtek új létesít-
ményünk építkezési munkálatai. Az építkezés végére 
egy új, élőfüves centerpályával, egy műfüves pályával, 

mindkettőn korszerű világítással, valamint egy korszerű öltöző-
épülettel gazdagodik városunk és a Pilisi Labdarúgó Klub.

Úgy gondoljuk, sikeres pályázatunk kivitelezésével sokat 
tettünk Pilis város lakói egészségének megőrzéséért és az 
egészséges életmód kialakításáért, valamint sportolási lehető-
ségeinek növeléséért.

A Pilisi Labdarúgó Klub elnöksége nevében mindenkinek 
köszönjük a bizalmat és a rengeteg támogatást. 

Hajrá, Pilis!
a Pilisi LK vezetősége ✍

a fiatalabb rokonok, unokák időnként beszélgessenek idősebb 
hozzátartozóikkal az unokázós csalásról, a megelőzés módjáról, 
hogy szeretteik ne váljanak csalás áldozatává.

FONTOS! Abban az esetben, ha ilyen tartalmú telefonhívást kap, 
bontsa a vonalat, és ellenőrizze a kapott hír valóságtartalmát!
• Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelent-

kező idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kap, haladéktalanul vegye fel a kap-

csolatot unokájával, hozzátartozójával, mert ezzel tudja elle-
nőrizni a hívás valóságtartalmát. 

• A hívófél beazonosításnál a visszakérdezés, konkrét kérdések 
segíthetnek.

• Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket idegennek!
• Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget az 

ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei 
Kormányhivatal (PMKH) közötti együttműködésnek köszönhe-
tően, a bűncselekmény áldozatainak minél szélesebb körű tájé-
koztatása, igényeinek felmérése és annak megfelelő, miha-
marabbi kezelésének érdekében tartanak fogadóórát a PMKH 
Áldozatsegítő Szolgálat munkatársai. 

Ha úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembere-
ket a Monori Rendőrkapitányság épületében (2200 Monor, 
Kossuth Lajos u. 86.) az alábbi időpontok valamelyikén:
 2021. május 05. 09-11:30 óráig,
 2021. június 16. 09-11:30 óráig,
 2021. július 28. 09-11:30 óráig.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése ese-
tén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámon vagy munkaidő-
ben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, azon kívül a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726, illetve a 107-es, 112-es 
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 

Pilis Város körzeti megbízottjának, Gulyás Gergő r. őrmester 
elérhetősége 06/20-228-1511, fogadóórája minden hónap első 
csütörtökén 14.00-16.00 között kerül megtartásra a rendőrőrs 
épületében.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍
a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

MOZAIK

Foci hírek

Rendőrségi hírek
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Kerezsán László barátunk 2011-ben 
lépett be a Demokratikus Koalícióba. 

A politika nem volt számára ismeretlen 
terület. Régebbi lakhelyén, Pándon önkor-
mányzati képviselő volt. 

A választókerületi szervezet megalaku-
lása óta alelnöki minőségben az elnökség 
tagja. 

Tapasztalatával és nagy munkabírásá-
val már a kezdetek óta oszlopos tagja volt 
a csapatnak. 

Az évek alatt számtalan esetben bizo-
nyította szociális érzékenységét is. 

A DK által rendezett karitatív esemé-
nyek állandó résztvevője volt. 

Az általa is szervezett események sora 
hosszú. Tartósélelmiszer-csomag a rászo-
rulók részere, jótékonysági főzések, ruha- 
és bútor-adományok gyűjtése, beiskolázá-
si támogatás és sok minden más, amivel a 
nélkülözőket segíteni tudta. 

Kiemelten jó kapcsolatot ápolt a pilisi 
külterületi csoporttal, ahol minden lehető-
séget megragadott, hogy a lehetőségekhez 
képest a legtöbb segítséget tudja nyújtani. 

E mellett aktív szereplője volt a párt 
tömegrendezvényinek és demonstrációinak. 

Minden alkalmat kihasznált a tiltako-
zásra a jogtalanságok és a hátrányos 
megkülönböztetés ellen. 

Végtelen energiájából arra is futotta, 
hogy a budapesti központban aktivistaként 
is részt vállaljon a szervezés és lebonyolí-
tás területén is. 

Aktív közszereplői tevékenysége 2019-
ben tovább bővült. Az önkormányzati 
választáson mandátumot szerzett Pilis 
város képviselő-testületében.

Az utolsó napokban is tevékenyen dol-
gozott szeretett városa érdekében. 

Személyében nagy munkabírású és szo-
ciálisan rendkívül érzékeny barátot vesz-
tettünk el. Emlékét szívünkben megőrizzük. 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ✍

A Demokratikus Koalíció megemlékezése

1948. március 23-án született Budapesten. Édesanyja 
egyedül nevelte húgával és nővérével együtt. 

Sajnos, gyermekkora nem volt felhőtlen, és ahhoz, hogy az édes-
anyja fenn tudja magát tartani, intézetbe – nevelőotthonba – adta 
a kis Lászlót. Több évet töltött a Luczenbacher kastélyban műkö-
dő nevelőotthonban, Szobon, majd a későbbiekben a fővárosba 
került és a gimnáziumi érettségijét is ott – a budai Arany János 
Gimnáziumban – szerezte meg.

Saját erejéből továbbtanult, és Jászberényben, a 
Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát, majd ezt 
követően történelem-matematika szakos közép-
iskolai tanári diplomát is szerzett. Tanulmányait 
nyugdíjazásának közeledtéig folytatta, több 
pedagógiai jellegű tanfolyamot és posztgraduá-
lis képzést is elvégzett.

A főiskolán ismerkedett meg későbbi fele-
ségével, a szintén tanítónak tanuló Annával. 
A 60’-as évek végén házasságot kötöttek és 
egészen Anna haláláig, 2016-ig szeretetben 
éltek együtt. A súlyosan beteg Annát otthonuk-
ban ápolta László egészen az utolsó pillanatig. 
Házasságukból egy fiúk született, László.

A friss tanári diplomás Lászlónak első mun-
kahelye a Tápiószentmártonban működő általános iskola volt, 
ahol feleségével együtt tanítottak. Ezután egy kis kitérő követ-
kezett Tápióbicskére, ahol művelődési ház igazgató lett és 
sikeres közösségépítő tevékenységet végzett. Pár év kihagyás 
után ismét az oktatás világát kereste és feleségével közösen a 
pándi általános iskolában folytatták munkájukat. Ebben a falu-
ban igazi otthonra leltek, az iskola szolgálati lakásában laktak 
egészen nyugdíjba menetelükig. A sokéves tanítói és tanári 
munka után iskolaigazgató lett. Munkásságáért megkapta a 
címzetes igazgató címet is. Feleségével erről a munkahelyük-
ről vonultak nyugdíjba. Pándon önkormányzati képviselő is 
volt a 2002-től kezdődő ciklusban, valamint felügyelőbizott-
sági tagja volt a Pándi Ifjú Nemzedékért Közalapítványnak 
is és a Pándi Asztalitenisz Baráti kör alapítói közé tartozott. 

Felügyelőbizottsági tagságáról 2011-ben mondott le, mikor is 
városunkba költöztek.

Pándon a tanítás mellett gazdálkodtak és állatokat is tartottak. 
Rendkívül aktív közösségi életet éltek. Feleségével mindketten 
tanítottak az esti iskolában is, ahol sok hátrányos helyzetű felnőtt 
tanult meg tőlük írni és olvasni. László teljesen a hivatásának élt, 
hitvallása volt segíteni az elesetteken, rászorulókon, akár anya-

gilag is. A kevésbé tehetőseknek segített felké-
szülni a továbbtanuláshoz és nyomon követte a 
pályaválasztásukat is. Minden követ megmoz-
gatott, hogy az általa támogatott diákok tovább 
tudjanak tanulni. Minden emberben a jót látta, 
megbízott mindenkiben. Szívesen meghallga-
tott mindenkit, a hozzá fordulókat tanácsaival is 
segítette. Ugyanakkor következetes, becsületes, 
szigorú ember volt, aki ragaszkodott az igazához 
és megkövetelte a pontosságot, rendezettséget. 

Vezette az MHSZ idején a Pándi Lövész Klubot, 
a felnőttekkel és a gyerekekkel is rendszeresen 
versenyekre járt. A helyi önkéntes tűzoltóságnak 
a parancsnoka volt, gyerekekkel katasztrófavé-
delmi versenyeken vett részt. Pánd fejlesztésé-
ből is tevékenyen kivette a részét. 

Tíz éve költöztek Pilisre, egy takaros családi házba a Kölcsey 
úton. Felesége halála után is aktív életet élt, eljárt pingpongozni 
a környező településekre, tagja a volt a városi könyvtárnak és 
sokat járt különböző előadásokra és kiállításokra a közösségi köz-
pontba is. Rengeteget horgászott, kertészkedett, rejtvényt fejtett 
és olvasott is. Aktív tagja volt a helyi és a megyei Demokratikus 
Koalíciónak, gyakran vállalt náluk ügyeletet és önkéntes munkát is. 
Városunkban 2019 októbere óta volt tagja a képviselő-testületnek. 

Nevét és örökségét továbbviszi fia és unokája, szellemi munkás-
ságát pedig a helyi DK-frakció.

Kerezsán László 73 éves volt, emlékét szívünkben megőrizzük!

PILIS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE ✍

Im memoriam Kerezsán László
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Február végén a Csernai Pál Közösségi Központ fotópá-
lyázatot hirdetett „Nemzeti színeink” címmel a március 
15-i nemzeti ünnep alkalmából.

A pályázatra olyan fotók bekül-
dését vártuk, melyeken a 

piros, fehér és a zöld szín átvitt 
értelemben jelenik meg egymás 
mellett, akár a természetben, akár 
valamilyen tárgyi környezetben. 
Szerencsére felhívásunkra kre-
atívabbnál kreatívabb fényképek 
érkeztek és végül olyan nehéz 
helyzetbe kerültünk a nyertes kép 
kiválasztása kapcsán, hogy úgy 
döntöttünk, inkább követőinkre 
bízzuk a választást. Ennek megfe-
lelően a Facebookra feltöltött képekre érkezett like-ok meny-
nyisége döntött az eredményről. 

A CSEPI által megrendezett fotópályázaton a legtöbb szava-
zatot Pintér Balázs „Hungaricum” című fényképe kapta!

Különdíjat pedig Gergely 
Linda, aki külön erre az 
alkalomra CSEPI-s kézi-
munkákat készített!

Ezúton is gratulálunk még 
egyszer a díjazottaknak!

LJUBIMOV KRISZTINA ✍ 
ügyvezető igazgató

Támogassa 
a Pilis Városért Közalapítványt!

Tisztelt Pilisiek!
Ismét elérkezett az adóbevallás ideje.

Kérjük, hogy adójuk 1%-át a 
Pilis Városért Közalapítvány 

számára ajánlják fel, ezzel segítve:

* a városunkban kialakítandó tájház / 
hagyományőrző ház létrehozását és fenntartását;

* helyi kulturális és sportesemények támogatását;

* közterületeink, parkjaink élhetőbbé, 
barátságosabbá tételét.

Pilis Városért Közalapítvány
Adószám: 18678015-1-13

BARANYAI DÁVID ✍
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