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Közlekedésbiztonsági szempontból, a hatékonyabb forgalomáram-
lás érdekében a Szent István Park egyirányúsítása indokolt a Vatyai 
út irányából a Rákóczi út-Vasút utca irányába. A balra nagy ívben 
kanyarodás a Rákóczi útról a kerékpárosok számára is tiltott.

1. Szent István park a Vatyai úttól a Rákóczi út – Vasút utca kereszteződésig.

Pilis Város helyi közútjainak felülvizsgálata során az egyes utak egyirányúvá tételére született döntés. A helyi köz-
utak forgalmi és eltérő használati rendjének egyes helyi szabályairól szóló 8/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 
7. számú melléklete tartalmazza az egyirányú forgalmú helyi közutak jegyzékét. 
A Pilisi Városüzemeltető Kft. ütemezése, kapacitása szerint tudja a táblákat kihelyezni június hónapban.

Célszerű a lefordulás már a Vatyai út elején az Egészségház 
megközelítéséhez.

A parkolási szokások, az egyes utak keskenysége, a kerítések 
közelsége, esetleg a villanyoszlopok közelsége teszi indokolttá az 
alábbi utak egyirányúsítását:

4. Kodály Zoltán utca egyirányú szakasza a Luther tértől a Jókai 
Mór utcáig.

5. Vatyai út egyirányú szakasza a Dánosi úttól a Rákóczi úti 
kereszteződésig.

6. Kandó Kálmán utca egyirányú szakasza az Arany János utcá-
tól a Vatyai útig.

7. Kandó Kálmán utca egyirányú szakasza az Arany János utcá-
tól az Árpád utcáig.

8. Árpád utca egyirányú szakasza a Kandó Kálmán utcától a 
Dánosi útig.

9. Arany János utca egyirányú szakasza a Dánosi úttól a Kandó 
Kálmán utcáig.

10. Homoki utca egyirányú szakasza a Dánosi úttól a Harang 
utcáig.

11. Attila utca egyirányú szakasza a Huba utcától a Táncsics 
Mihály utcáig.

12. Csaba utca egyirányú szakasza a Táncsics Mihály utcától a 
Huba utcáig.

13. Mikes Kelemen-Virág utca a Dózsa György útig.

14. Kinizsi utca egyirányú szakasza a Rákóczi úttól a Virág utcáig.

15. Kereszt utca a Kávai úttól a Bercsényi utca felé.

16. Dobó István utca a Haleszi úttól a Bercsényi utca felé.

17. Bocskai utca a Bence utca felől a Rákóczi út irányába.

18. Báthori utca a Petőfi Sándor utca felől a Bence utca felé.

Az új forgalmi rend életbelépésével kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tájékoztatás egyes utak egyirányúvá tételéről 
FORGALMI REND VÁLTOZÁS

2. Mikes Kelemen utca egyirányú szakasza a Templom 
utcától a Rákóczi útig.

3. Dózsa György út egyirányú szakasza a Rákóczi úttól 
a Templom utcáig.

A Mikes Kelemen utca jelenlegi burkolatszélességével csak kor-
látozottan alkalmas a kétirányú forgalom lebonyolítására, a meg-
állási (parkolási) igények kielégítése és a közlekedésbiztonság 
fokozása érdekében – a Dózsa György út egyirányúsításával egy 
ütemben – indokolt az útszakasz egyirányúsítása a Templom 
utcától a Rákóczi út felé. A posta kiemelt gyalogos- és gépjármű 
forgalmat vonz főként a reggeli órákban. A posta környezetében 
az út túloldalán, a Dózsa György úton és a Mikes Kelemen utcában 
lehet a kerékpáros forgalom zavarása nélkül megállni és parkolni.
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Ezzel a közismert idézettel tisztelettel és szeretettel köszöntöm Olvasóinkat!

„Minden vihar elmúlik egyszer… a felhők 
felett mindig kék az ég és süt a nap!”

laposan próbára tett minket az élet az elmúlt másfél évben, 
de úgy gondolom, hogy lassan a mi egünk is kék lesz és már 

látjuk a felragyogó napsugarakat. Az előző lapszám óta 
sok mindenben enyhülés következett be, pozitív irányba fordult 
sorsunk kereke. Újra látjuk egymás arcát, újra látjuk a mosolyokat 
és újra együtt lehetünk, találkozhatunk családtagjainkkal, rokona-
inkkal és barátainkkal is. Igaz, még érvényben vannak bizonyos 
szabályok – maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési 
eszközökön, bizonyos helyeket pedig csak védettségi igazolvány 
birtokában látogathatunk –, de sokkal szabadabban élhetjük meg 
mindennapjainkat! Fellélegezhetünk… 

Ezt a régen várt szabadságot meg is ünne-
peltük egy minden korosztály számára prog-
ramot, kikapcsolódást biztosító juniálison. 
Rengetegen táncolták el együtt a közös 
örömtáncot a Jerusalema Dance Challenge 
felhívására. Együtt táncolt a város apra-
ja-nagyja, a közintézmények, hivatalok mun-
katársai, az iskolások, a táncosok, a focisták. 
Megmozdult a város, együtt dobogott az a 
sok szív. Új kapcsolatok, új közösségek szü-
lettek, mellyel elértük célunkat! 

Még kötöttségekkel ugyan, de már sok-
kal felszabadultabban emlékezhettünk meg 
hőseinkről a Hősök napján, koszorúzhat-
tunk a Trianoni emlékműnél a 101. évfor-
duló alkalmából és köszönthettük gyermekeinket és pedagógusain-
kat is, akiknek Pedagógus napon az online felületeinken köszöntem 
meg kiemelkedő munkájukat. Most itt is szeretném megköszönni 
gyermekeinknek és pedagógusainknak, hogy türelemmel viselték 
az iskola, a barátok és a kollégák távollétét. Reméljük, hogy minél 
hamarabb visszatérhetünk a jeles napi hagyományainkhoz is. 

Hírnökünk megjelenésekor – ha minden a terv szerint halad – 
július 1-je lesz. Ez a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. 
Ezen a napon köszöntjük az értünk dolgozó egészségügyi dolgo-
zókat. Úgy gondolom, hogy a mögöttünk hagyott borús időszak 
átvészelésében – sok embertársunk esetében túlélésében – döntő 
szerep és egyben óriási megterhelés jutott osztályrészükül, amelyért 
nem lehetünk elég hálásak! Köszönöm városunk egészségügyi 
dolgozóinak, hogy hétvégét és ünnepnapot is félretéve végezték 
áldozatos, fárasztó munkájukat. Köszöntöm őket itt, az újságon 
keresztül is, hiszen nélkülük nem lennénk ott, ahol most vagyunk. 
Ezen a napon ünnepeljük a köztisztviselők és kormánytisztviselők 
napját is, melynek alkalmából szeretném megköszönni a Pest 
Megyei Kormányhivatal és a Monori Járási Hivatal valamennyi 
munkatársának munkáját, hogy szakmai útmutatásukkal segítették 
munkánkat. Végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönteni 

közvetlen kollégáimat is itt, a Pilisi Polgármesteri Hivatalban. 
Köszönöm, hogy velem voltak a nehéz pillanatokban, számíthat-
tam rájuk munkaidőn kívül is. Olykor hétvégébe nyúlóan ötletel-
tünk, megoldást kerestünk, útmutatókat és tájékoztatókat írtunk, 
valamint pályázatokat nyújtottunk be. Igyekeztek minden felada-
tot töretlen lendülettel végezni, hogy Önöknek könnyebb legyen a 
holnap. Szűnni nem akaró hittel és akarattal dolgoztak azon, hogy 
a lehető legkisebb veszteségekkel vészeljük át ezt a nehéz időszakot. 
Hiszem, hogy az egészségügyi dolgozóink és a kollégáim munkája 
elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a viharfelhők elvonuljanak és 

kisüssön a nap településünk egén is.

A felragyogó nap és a tiszta kék égbolt min-
dent sokkal pozitívabb színben láttat velünk 
és már észrevesszük mindennek a jó oldalát 
is. Továbbra is lendületesen folyik a hivatali 
munka, sikeres közbeszerzésen vagyunk túl 
az orvosi ügyelettel kapcsolatosan. Az új 
óvoda munkálatai megfelelő ütemben halad-
nak, és a végéhez közelednek a kerékpárút és 
csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkálatai 
is. Hamarosan látványos fázisába érkezik az 
új sportlétesítmény építése is. A Csepibe is 
visszatér az élet, mert mire ezeket a sorokat 
olvassák, már új filmeket nézhettünk meg 
a színházterem óriás vásznán és önfeledten 
nevethettünk a Stand Up Comedy műsorán.

Iskolásainknál beköszönt a nyári szünet, a sikeres felvételi vizsgák-
hoz gratulálok. Bízom benne, hogy a bizonyítványok az online 
tanulás ellenére is az elvárt teljesítményt rejtik. Így megérdemelten 
elutazhatnak gyermekeink vakációra a nagyszülőkhöz vagy bará-
tokkal közösen egy tartalmas, programokkal teli nyári táborba. 
Felszabadultan, közösen, együtt. Családosan is újra nekivághatunk 
hazánk eddig számunkra ismeretlen vidékeinek és a még mindig 
fennmaradó szabályok betartásával akár külföldre is utazhatunk!

Remélem, hogy mindannyiunk számára ez a nyár a kikapcsolódás, 
az öröm, a felfedezés és a szórakozás időszaka lesz, akár a családdal, 
akár a barátainkkal együtt! Mindenkinek kellemes, élményekkel 
teli nyarat kívánok sok fagyival, dinnyével, sütögetéssel, csobba-
nással, hűs erdővel, napsütéssel és vidámsággal! Gyermekeinknek 
balesetmentes nyári szünidőt kívánok, találkozunk szeptemberben 
az iskolában, olvasóinkkal pedig a következő szám oldalain!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

„Jó, mert süt a Nap, / Felhőzik a felhő / S tán kicsi, furcsa 
szerencsével eljő / A Holnap. / A Mánál mindig különb Holnap.” 

(Ady Endre: Dal a boldogságról)

A
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Az engedélyes terv készítésével új sza-
kaszba lépett az óvoda tervezési fázisa. 

Jelenleg a szakhatóságokkal és a közszolgál-
tatókkal folynak az egyeztetések, a tervezés 
időarányosan halad. 

Lezárultak az útkarbantartások közbeszerzé-
sei. Mindkét eljárás nyertese a legkedvezőbb 
(legalacsonyabb) árat adó Sziget-Szilárd Út és 
Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. lett, ezért 
vele kötünk szerződést. Erre június 10-én sort 
is kerítettünk. Ekkorra várjuk a kivitelező által 
javasolt útkarbantartási ütemezést, amelyet 
az egyeztetés után közzéteszünk Pilis Város 
hivatalos oldalán. A kedvező ár miatt a rendel-
kezésre álló keretből még közel 20 millió Ft rendelkezésre áll, 
ezt az összeget a pályázatban megjelölt utak fejlesztésére és 
az útalapnak szánt előzetesen megrendelt 500 m3 törtbeton 
vásárlására fogjuk költeni. (Az előző lapszámban már említet-
tem, hogy megrendeltünk 500 m3 törtbetont az útalapba, ennek 
szállítását azonban visszamondtuk a nem megfelelő minőség 
miatt, ezért ez a mennyiség hiányzik a kivitelezői árajánlatból.) 
Az útkarbantartásban érintett utcák lakosai már tájékoztatást 
kaptak a munka megkezdéséről és arról, hogy a megépítés után 
három évig az úttest felbontására nem kapnak engedélyt, köz-
műfejlesztést az út védelmében csak a munka megkezdéséig 
végezhetnek. A 4606-os (Kölcsey) út felújításáról az egyeztetés 
(ütemezés, közbeszerzés kiírása…) június 10-én lesz a Magyar 
Közúttal (MK). Ennek eredményéről az egyeztetés után elekt-
ronikusan adok tájékoztatást. (Ahogy már sokszor elmondtam, 
a fejlesztés teljes projektjét az MK intézi a saját ütemezésével, 
ezért tűnhet a Kölcsey útról való tájékoztatás vontatottnak.)

A kerékpárút kivitelezését június 30-ával készre akarja jelenteni 
a kivitelező. Minőség tekintetében vitánk van az aszfaltfelület 
egyenletlenségeiről a kivitelezővel. Ezt a konzorciumi partner 
Magyar Közút állásfoglalásától függően fogjuk továbbvinni (a 
teljes Rákóczi út a 4606-os út részeként a tulajdonukban és 
kezelésükben van, nélkülük az önkormányzat nem tud intéz-
kedni). A projekt lezárása után további munkavégzés lesz még 
a Rákóczi–Vatyai út kereszteződésben a kanyarodási ív megna-
gyobbítására, ennek tervezett befejezése július 31-re várható. 
A „nagyvíznél” tárolt kitermelt inert anyagokat a kivitelező 
elszállítja június 30-ig, ebből a betonhulladékot az önkormány-
zattal való megegyezés esetén, ha megfelelő minőségben és 
árban a KÖTIVIÉP összetöri, akkor azt megvásároljuk tőlük, 
és az útkarbantartásoknál fogjuk felhasználni.

Életbe lépett a település közúthálózatának forgalmi rendjéről 
szóló szabályzat végső változata. Az ebben szereplő forgalmi 
változások nagy részben érinteni fogják a Rákóczi út és a csat-
lakozó utcák forgalmát. De a változás más utcákat is érinteni 
fog, több helyen bevezetésre, illetve visszaállításra kerül az 

egyirányúsítás, a súly- és sebességkorlátozás. 
Az új forgalmi rend bevezetését a biztonságos 
közlekedés mellett az utak védelme, illetve 
a környezeti hatások (pl.: zaj) csökkentése is 
indokolja. Az érintett utcák felsorolását ebben a 
lapszámban máshol megtalálják, illetve a hon-
lapon a bevezetett forgalmi rend szabályozása 
teljes egészében feltöltésre kerül. Az új forgal-
mi rend bevezetését folyamatosan mintegy 1,5 
hónap alatt a városüzemeltető kivitelezésében 
fogjuk végrehajtani.

Pilisre is elérkezett a környezetünkben lévő 
több települést már régen foglalkoztató igen 
költséges és nehezen megoldható feladat, a 

települési szennyvíz kezelésének problémája. Ez akár örven-
detes hír is lehetne, hiszen a folyamatosan növekvő szennyvíz-
mennyiség az itt élők komfortjának a növekedését bizonyítja. 
Ma már ez az érték közelít a napi 1000 m3-hez, amely a szenny- 
víztisztítótelep kapacitásának a felső határa. A megnöveke-
dett mennyiség kezelését tovább nehezíti az, hogy a szennyvíz 
szervesanyag-tartalma is nagyon megnövekedett az utóbbi 
években. A vízügyes szakemberek szerint ennek oka, hogy a 
szennyvízbe konyhai hulladékok (olajok, zsírok, ételmaradé-
kok) kerülnek egyre nagyobb mennyiségben. Emiatt a tisztítás 
során a lebomlás lelassul, amiért növelni kell(ene) a tisztítás 
idejét, ezt viszont a beáramló nagy szennyvízmennyiség miatt 
nem lehet megtenni. Viszonylag könnyen (és olcsón!) javítható 
lehet a tisztítás hatékonysága azzal, ha ezeket a nehezen bomló 
összetevőket csökkentjük szennyvízben. Az étkezési olajok, 
zsírok meglévő begyűjtési rendszerét tovább kell fejlesztenünk. 
(Ezek begyűjtésével egyéb környezetvédelmi, illetve energe-
tikai előnyökre is szert tehetünk, ha találunk ehhez megfelelő 
partnert. A részletek kidolgozását feladatunknak tekintjük.) De 
eredményre vezet(het) a szennyvízmennyiség csökkentése is, 
amely elérhető az illegális szennyvíz-, illetve csapadékvíz-rá-
kötések feltárásával és megszüntetésével. A felderítés a szol-
gáltató DAKÖV feladata. További problémát jelent, hogy egyes 
településrészeken a gyűjtőhálózat szállítóteljesítményének is 
elértük a felső határát, ezzel is kezdeni kell valamit. Mindkét 
rendszer fejlesztése váratlanul megjelenő többszáz milliós 
forrást igényel, és ahogy más települések, úgy Pilis sem képes 
ekkora összeget önerőből finanszírozni. A fejlesztésekhez külső 
pályázati vagy kormányzati forrást kell szerezni. A probléma 
sokrétű, a ciklusprogramban is csak távolabbi célként jelöltük 
meg a szennyvízkezelés fejlesztését. Bár nagyban befolyásolja, 
sőt felülír(hat)ja a fejlesztési terveinket a környezetvédelmi 
hatóság kötelezése, de egyelőre nem tervezzük emiatt céljaink 
átütemezését (noha milliós nagyságrendű nem várt kiadásaink 
már vannak ez ügyben). Gondot jelent a fejlesztési igény idén 
tavaszi váratlan megjelenése is, amely a szolgáltató DAKÖV 
– egyebek mellett – nem kellő mélységű információs tevékeny-
ségének tulajdonítható. 

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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A szennyvízkezelés fejlesztése során nemcsak a technológia 
bővítését, hanem az üzemeltetés hatékonyságának emelését 
is célként kell megjelölnünk. Ahol lehet, ki kell váltani a drágán 
üzemeltethető jelenlegi rendszert. A szennyvízgyűjtő-hálózat 
szállítókapacitásának bővítését gravitációs rendszerben képzel-
jük el. Ezzel jól kihasználhatjuk Pilis előnyös domborzati adott-
ságát. A település minden irányból a Gerje forrás felé lejt, ezért 
kevés számú átemelőállomással megépíthető a hálózat, amely 
olcsóbb üzemeltetést eredményez, mint a meglévő vákuumos 
hálózat. A megvalósításra részletes megvalósíthatósági tanul-
mány készítését tervezzük, amelyre pályázatot akarunk kiírni 
az év második felében (amikor már láthatók a költségvetés 
tényszámai). 

A hálózat fejlesztésénél azonban égetőbb problémát jelent a 
szennyvíztisztító telep működése. Amíg a kibocsátott tisztított 
szennyvíz minősége nem megfelelő, addig a további csatlako-
zás a szennyvízhálózathoz nem lehetséges. (Kivételt képeznek 
a már befizetett csatlakozási díjjal bírók.) A javulás a szakem-
berek (és a hatóság) véleménye szerint a homokfogó és az új 
iszapprés év végi üzembe helyezésével fog bekövetkezni, ekkor 
áttekintjük a további hálózatra való rácsatlakozások lehetséges 
engedélyezését. (A műtárgyak létesítése folyamatban van.) A 
végleges megoldást 1600 m3/nap tisztítási kapacitás elérése 
jelenti, ehhez egy harmadik, 500 m3-es SBR tisztítómedencét 
kell megépíteni. Ennek bekerülési költsége megközelítőleg 
egymilliárd forint. Az összeg biztosítását pályázati forrásból 
vagy közvetlen kormányzati segítségtől várjuk. A támoga-
tás megszerzéséhez szükséges részletes megvalósíthatósági 
tanulmányterv készítéséhez a döntést meghoztuk, indikatív 
ajánlatkérés pedig folyamatban van. Tudjuk, hogy az építkezők-
nek milyen problémát jelent a szennyvízgyűjtő-hálózatra való 
csatlakozás ideiglenes letiltása, de jelenleg meg kell várnunk 
az újonnan beépített műtárgyak üzembe helyezését, kedvező 
tapasztalatok esetén várhatóan az év vége felé lehet engedé-
lyezni további rákötéseket a szennyvízhálózatra.

Ennyi fért a tájékoztatómba, elektronikus formában várom a 
kérdéseiket a megadott elérhetőségeken. 

MALA FERENC ✍ alpolgármester

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közös központi házior-
vosi ügyeleti alapellátásra vonatkozóan lefolytatott köz-

beszerzési eljárás érvényesen és eredményesen lezárult, a 
nyertese: Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1131. Budapest Topolya u 4-8.)

A közbeszerzési eljárásban rögzítettek szerint 2021. július 
1-jétől Gyömrő, Monor, Pilis településeken működő telephe-
lyeken Bénye, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Gyömrő, 
Káva, Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pánd, Péteri, 
Pilis, Vasad települések lakosságának – mintegy 80 000 fő – 
orvosi ügyeleti szolgálatát az Emergency Service Kft. látja el. 

Az ügyeleti tevékenység ellátása során helyhez kötött ügyelet 
és kivonuló ügyelet egyidejű biztosítása a feladat az alábbiak 
szerint:
A pilisi Mentőpont (Sürgősségi Ügyelet) helyszíne: 2721 Pilis, 
Szent István park 1.
Telefonszám: 06 29 496 011 (Központi Irányítás fogadja a 
hívást)

Az 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.

Gyömrőn és Monoron 1 fő orvos, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsive-
zető, Pilisen 1 fő mentőtiszt, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető 
(megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogo-
sító PÁV-vizsgával és eü-i végzettséggel) látja el a szolgálatot.

A szolgáltató a mentőtiszti gépkocsit a mentésről szóló 
5/2006. (11.7.) EüM. rendelet 1. melléklet II./B. pont 14. 
alpontja szerinti köteles üzemeltetni az ügyeleti időben. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény. 96. § (1) bekez-
dése alapján a Szolgáltató mentési tevékenységét az Országos 
Mentőszolgálat koordinálja.

A mentőtiszt (paramedikus) nem orvos, de felsőfokú végzett-
ségű egészségügyi szakdolgozó, aki egyes orvosi kompetenci-
ába tartozó beavatkozások elvégzésére jogosult a sürgősségi 
betegellátás keretén belül. Jelenleg a legmagasabb beavat-
kozási kompetenciát nyújtja a nem orvosi végzettségű 
egészségügyi szakdolgozók körében. A mentőtiszt kiemel-
kedő mentési gyakorlattal és hivatása maximális gyakorlá-
sával látja el az ellátásra jelentkező betegeket, sérülteket. 
Amennyiben az ellátáshoz orvos szükséges, a mentőtiszt 
kérésére a Központi Irányítás küldi a helyszínre.

A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának köszön-
hetően jelentősen csökkent az önkormányzat kiadása, ugyanis 
55 Ft/lakos/hó hozzájárulást kell a jövőben fizetni. 

Bízom benne, hogy a háziorvosok, a gyermek háziorvosok és 
a lakosság részére is sikerült kedvező hírt adni az ügyeleti 
szolgálat jövőjéről.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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A településfejlesztési bizottság elnö-
keként örömömre szolgál, hogy sok 

olyan projekt, amin mi már hosszú hóna-
pok óta dolgozunk (beszerzési eljárás a 
tervező kiválasztására, a tervezés folya-
mata, tervek többkörös elfogadása, enge-
délyek beszerzése, közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása a kivitelező kiválasztására, 
szerződéskötés… stb.), lassan abba a fázi-
sába ér, ami már a lakosok számára is 
láthatóvá válik. Ilyen például a bel- és a 
külterületi utak fejlesztése, vagy akár az 
új óvoda. 

Ezen beruházások állapotáról az alpol-
gármester úr írásából részletesen is tájé-
kozódhat az olvasó.

Amit azonban szeretnék részletesen 
kifejteni, az a május 30-án átadott kame-
rarendszer. Ez a hálózat nem ugyanaz, 
amit április óta használunk. 

Pilis Város Önkormányzata februárban 
pályázatot benyújtott be a „Tisztítsuk 
meg az Országot!” projekt I. ütemében 
az illegális hulladéklerakók felszámolása 
tárgyában – hulladéklerakás megelőzése 
céljából történő ingatlanvédelmi-rendszer 
kialakítása céljából. 

Mellékesen jegyezném meg, hogy a 
pályázat létéről az utolsó pillanatokban 
értesültünk, a pályázati anyag elkészí-
tésére alig volt több időnk, mint egy hét, 
azonban lelkes csapatunk összeszedte a 
szükséges anyagokat, így Mala Ferenc 
alpolgármester az utolsó pillanatban be 
tudta nyújtani a pályázatot, ami sikeres 
elbírálásban részesült. 

A projekt keretében elnyert támoga-
tás összege 15 000 000 forint. A pályá-
zaton a leggyakrabban használt illegális 
szemétlerakó helyszínek megfigyelésé-
vel indultunk. Mivel ezeken a helyeken 
nagyrészt nincs kiépített villamoshálózat, 
másrészről a projekt megvalósítására alig 
volt több, mint egy hónapunk, így lehető-
ségünk sem volt benyújtani az áramigé-
nyünket a DÉMÁSZ-hoz, hiszen egy ilyen 

Bizottságunk elmúlt időszakban végzett munkájáról szeretnék 
számot adni a megszokottak szerint. Az egyik nagy feladatunk 

egy úgynevezett COVID űző juniális megszervezése volt, de erről 
egy másik irományban részletesen olvashatnak. Így arra gondol-
tam, hogy a mostani sorokat egy másik, ám nagyon fontos témának 
szentelem. Május hónap végére végre eljutottunk arra a pontra, 
hogy egy régen húzódó, komoly hiányosságot rendbe tegyünk. És 
ez nem más, mint egy új városi honlap elkészítése. Nem is gondol-
tuk volna, mekkora fejfájást okozhat egy megfelelően felépített, 
minden igényt kielégítő városi honlap kigondolása. A városit direkt 

emeltem ki, ugyanis egy önkormányzatnak készített weblapnál 
sokkal több, úgymond biztonsági dologra kell odafigyelni, mint 
mondjuk egy cég esetében. Emiatt már maga a honlapot készítő 
cég kiválasztása sem volt épp egyszerű feladat, ugyanis elég 
nehéz volt megfelelő referenciákkal rendelkező jelölteket találni. 
De jelentem, sikerült. Így év végére már biztosan használhatjuk 
és informálódhatunk Pilis Város új honlapján. Terveink szerint egy 
rendezett, egységes, informatív és naprakész honlap várja majd a 
város dolgai iránt online formában érdeklődőket.

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

oszlopra való áramigény a tervezéssel, 
engedélyezéssel, kivitelezéssel több, mint 
fél év (szerencsés esetben). Így jelenleg 
mind a 8 darab megfigyelő egység esetén 
egy 6x10 cellás monokristályos napelem 
biztosíja az energiaellátást, borús időben 
pedig 2x100 W-os akkumulátor működteti 
majd a rendszert. 

A kamerák a pályázati kiírás alapján 
4 mp-es, 360°-ban forgatható FULL HD 
képfelvevők. Ahogy villamoshálózat, úgy 
optikai hálózat sem érhető el a helyszíne-
ken, így a jeltovábbítás a városi rendszer-
től eltérően 4G hálózaton történik. (Mivel 
már látjuk a 4G-s kommunikáció gyen-
ge pontjait, ezért saját tapasztalatból is 
beszámolhatunk arról, hogy a városi rend-
szer kialakításánál jól döntöttünk, hogy az 
optikai hálózatot választottuk.) 

A „két rendszer” eltérő működésétől 
függetlenül ezen képfelvevők képeit is 
integrálni tudtuk a meglévő rendszerbe, 
tehát ennek a 8 kamerának a képét ugyan-
úgy a közterületfelügyelők és a rendőrök 
figyelik majd. (A pályázati kiírás egyébként 
megszabta, hogy új rendszer kialakítására 
nem, csak a meglévő hálózat bővítésére 
lehet a pénzt használni.)

Mivel mind a nyolc egység áramel-
látását napelem biztosítja, a jeltováb-
bítást pedig 4G-s mobilhálózat, ezért a 
pályázatban meghatározott fenntartási 
időszak lejártával az egységek tetszés 
szerint áthelyezhetők lesznek, ameny-
nyiben a működés során úgy ítéljük meg, 
hogy máshol nagyobb szükség lesz majd 
rájuk. 

Akik figyelemmel kísérik az önkormány-
zat működését, azoknak a lakosoknak fel-
tűnhetett, hogy a jelenlegi testület által 
az elmúlt majdnem két évben a benyújtott 
pályázataink nagy arányban részesülnek 
pozitív elbírálásban, annak ellenére, hogy a 
pályázatírást mi magunk végezzük és nem 
pályázatíró céggel dolgozunk. Emellett 
fel szeretném hívni mindenki figyelmét, 

hogy a „Tisztítsuk meg az országot!” pro-
jekt I. ütemében ez a második pályázat, 
amin városunk sikeresen szerepelt. Az 
első esetben 8 000 000 forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesültünk, 
amiből Pilis bizonyos részeit meg tudtunk 
tisztítani a szeméttől. Most pedig közel 
15 000 000 forintot, amivel remélhetőleg 
meg tudjuk előzni az újabb szemetelést. 

Tehát észrevehetjük, hogy csak Pilis 
csak idén 23 000 000 forintot kapott 
és költött azért, mert bizonyos emberek-
nek nincs helyén az értékrendje és ezzel 
hatalmas károkat okoz. Ezt a 23 000 000 
forintot mi fizettük ki, hiszen a mi adónk-
ból lett finanszírozva. Ebből a 23 000 
000 forintból építhettünk volna játszóteret 
görkorcsolyaparkkal vagy megcsinálhat-
tuk volna a szivacsos csőtisztítást, esetleg 
húzhattunk volna aszfaltot a Homoki szőlő 
II-es dűlőre (a stabilizálás után). Szóval 
számtalan hasznosabb helye lett volna 
ennek a pénznek.

Reméljük azonban, hogy ez a beruházás 
tényleg segít majd megelőzni az illegális 
szemétlerakást, hiszen a már felszerelt 
hálózattal kapcsolatban is számos pozi-
tív visszajelzés érkezik. Például a Pilisi 
Rendőrőrs őrsparancsnoka a májusi ren-
dőrségi beszámolóban elmondta, hogy 
több felderítés történt már a meglévő 
kameráknak köszönhetően (biciklilopások, 
garázdaság), illetve közlekedési szabály-
sértésekben az elkövető beazonosítása is 
a videók képe alapján történt. Az őrspa-
rancsnok elmondta, hogy a beruházás 
nagyon hasznos volt közbiztonsági szem-
pontból és nagy segítségükre van a felde-
rítésben.

Reméljük, hogy a május 30-án átadott 
képfelvevő egységek hasonló eredmény-
nyel működnek majd, mint a korábbi rend-
szer és segítenek visszaszorítani az illegá-
lisan lerakott szemét mennyiségét. 

MALA RÉKA ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
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Idén harmadik alkalommal van lehetősé-
gem beszámolni a bizottság munkájáról, 

és örömmel osztom meg a lakossággal az 
aktuális információkat. Örömre adhat okot 
a COVID harmadik hullámának lecsengé-
se, a nyár beköszönte és városunk pénz-
ügyi helyzetének stabilitása is. Elkészült 
az önkormányzat 2020. évi zárszámadá-
sa, melyet részletesen tárgyaltunk és a 
bizottság egyhangúan elfogadásra java-
solt. A 2020. évi költségvetési bevétel 
2 184 233 428 Ft volt, míg a kiadási 
oldalon 1 493 366 846 Ft szerepelt. 
A költségvetési maradvány mintegy 
690 866 582 Ft, ez a 2020-ban megkez-
dett, de 2021-re áthúzódó beruházásoknak 
a fedezete. A Pilisi Városüzemeltető Kft. és 
a Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit 
Kft. 2020. évi beszámolója is napirendre 
került. Mindkét cég esetében megfelelő 
beszámolót kaptunk, így azok elfogadásra 
kerültek. A CSEPI esetében a 2020. év 
sajnos nem a terveknek megfelelően ala-

kult, így rendezvények hiányában szinte 
csak a bér- és járulékköltségek, valamint 
az épületfenntartás költségei voltak kimu-
tathatók. Ezek alapján a rendezvények-
re szánt, de fel nem használt mintegy 
10 399 452 Ft támogatási összeg vissza-
került az önkormányzat költségvetésébe. 

Örömteli hír, hogy a „Pilis Város közútjai-
nak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást 
sikeresen lezártuk, melynek eredménye-
ként a legjobb ajánlatot adó cég, a Szigeti-
Szilárd Kft. bruttó 245 747 920 Ft összegű 
ajánlata elfogadásra került, így a cég 
heteken belül elkezdheti az érintett utak 
és utcák felújítását. Megígértük és most 
végre meg is tudjuk valósítani Pilis Város 
hivatalos honlapjának teljes megújítását is. 
A többi bizottsággal és a Hivatal munkatár-
sával szoros együttműködésben kialakítás-
ra került az elvárt műszaki tartalom a web-
oldalt illetően, és bizottságunk az ajánlatok 
öszszevetése után a Bálinternet Kft. aján- 
latát tartotta megfelelőnek, mely bruttó 

1 143 000 Ft. Az új weboldal elkészülése 
3-6 hónapot vesz igénybe, így az idei évben 
már biztosan új és korszerű webolda-
la lesz városunknak. A Gazdaságvédelmi 
Akcióterv keretében Pilis Város 10 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott a kormánytól. A támogatást 2021. 
évben kell felhasználni, melynek felhasz-
nálásáról, a többi bizottság javaslatait 
szem előtt tartva, részletesen tárgyal-
tunk és megszületett a döntés, mely-
nek értelmében a 2021. évi rendezvé-
nyek finanszírozása mellett eszközöket 
is vásárolunk (színpadfűtés, kábeltaposó, 
mikrofon, sátor stb.) a támogatási összeg-
ből. A bizottság további napirendeket is 
tárgyalt az áprilisi és májusi ülésen, de a 
fentiek voltak a leginkább említésre mél-
tók. További jó egészséget, valamint szép 
és tartalmas nyarat kívánok magam és a 
bizottság tagjai nevében. 

DEÁK CSABA ✍ elnök

Az előző Hírnökben még arról írtam, 
hogy folyamatosan életszerűbbé és 

kiegyensúlyozottabbá alakítjuk rendele-
teinket. Ennek folyománya, hogy az akkor 
még csak tervezett pontokban végleges és 
konkrét döntések születtek. Egy tájékozta-
tóból idézek:
„A Szeab. előterjesztései és későbbi tes-
tületi megszavazása után tájékoztatjuk a 
tisztelt olvasót, hogy Önkormányzatunk, 
a szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 1/2020.(1.31.) számú önkormányzati 
rendeletet felülvizsgálva, annak módosí-
tásáról döntött. 

Az említett módosítások az oltási támo-
gatást, az időskori vitamintámogatást 
és a 0-14. éves korú gyermekek részére 
nyújtott vitamintámogatás maximálisan 
nyújtott támogatási mértéket érintik, az 
alábbiak szerint:
Időskori vitamintámogatás mértéke 2021. 
május 01. napjától: Béres csepp extra ese-
tében, maximum 5700.-Ft/év összeg,
0-14. éves korú gyermekek részére nyúj-
tott vitamintámogatás mértéke 2021. júni-
us 01. napjától: 

Béres Actival Kid gyermekvitamin eseté-
ben gyermekenként maximum 9000 Ft/
év.

Vényköteles Broncho-Waxom por ese-
tében: 1x30 tasak immunerősítő por/ 
gyermek, maximum 6100 Ft/év összeg a 
támogatás mértéke.

2021. május 01. napjától: meningococcus 
baktérium elleni védőoltás esetében maxi-
mum 27 000 Ft/alkalom/gyermek, míg a 
rotavírus elleni védőoltás esetében maxi-
mum 20 000 Ft/alkalom/gyermek/ összeg 
erejéig kerülnek átvállalásra a költségek 
az önkormányzat által kibocsátott határo-
zatok alapján”.

Ez ment a testület elé, csak van benne 
egy alapvető hiba, amit dőlt betűvel és 
vastagítva jelenítettem meg. A gyer-
mekek részére nyújtott vitamintámoga-
tás esetén a szociális bizottság ülésén 
nem a 0-14. évig kor lett megvitatva és 
később a bizottságban elfogadva, hanem 
a 4-14. évig határoztuk meg a támoga-
tottak körét. 

Az eddigi online üléseink eljárástechnikája 
és mechanizmusa miatt ez a pont ugyan-
ezzel a hibával csúszott át a testületen is. 
A testületi döntés után vettük észre, hogy 
ebben a pontban hiba van.

A sokadik „számhiba” ez, ami szinte min-
dig úgy sült el, hogy az önkormányzatunk-
nak lett belőle hátránya. Ezek után félünk, 
hogy azt kell gondolnunk: mintha nem 
véletlenül történne így. Bizalom helyett 
tényleg végig kell majd kísérnünk min-
den egyes döntésünk minden egyes betű-
jét, a végső megjelenésig, hogy hibátlan 
legyen? Ha kell, megtesszük, csak kissé 
fárasztó és bizalomhiányossá tesz ben-
nünket ez a metódus.

Bíznunk kell abban, hogy a jövőben bárki 
inkább visszakérdez, ha elsőre valamit 
nem ért, mint hogy hibásan menjen ki 
a köztudatba bármiféle döntésünk, és 
legyen az akármilyen témájú is… Továbbra 
is azon leszünk, hogy még emberközelibbé 
tegyük a segítség és segélyezés kérdését.

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Szociális,  Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottság 

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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„Miközben megpróbálunk mindent meg-
tanítani gyermekeinknek az életről, gyer-
mekeink megtanítják nekünk, hogy miről is 
szól az élet.” (Angela Schwindt) 

Májusban és júniusban két jeles napot 
is ünneplünk, a Gyermeknapot és a 
Pedagógus napot. A nemzetközi gyer-
meknapot a világ számos országában 
megünneplik az év legkülönbözőbb nap-
jain. Magyarországon 1906-ban tartot-
ta meg első Gyereknapját az Országos 
Gyermekvédő Liga. 1950-óta ünnepeljük 
május utolsó vasárnapján a nemzetközi 
Gyermeknapot. 

A Pedagógus napot Magyarországon 
először 1952. június első hétvégéjén ünne-
pelték, és azóta június első vasárnapján 
köszöntik a pedagógusokat.

Városunkban az idén a nagyszabású 
ünneplés sajnos még elmarad, a köszön-
tés azonban nem. Rendhagyó módon a 
végzős diákjaink írásaival köszöntjük a 
gyermekeket és a pedagógusokat, melye-
ket alább olvashatnak. 

A gyerekkorról

Ballagó nyolcadikosként és a Gyermeknap 
közeledtével eszembe jutott pár gondolat 
a témával kapcsolatban.

Hamarosan az életünk egy új szakasz-
ba lép, ahogyan elhagyjuk a Gubányit és 
belépünk középiskolánk kapuján. Annyi 
minden új dolog vár minket ott: új tanter-
mek, új tanárok, új osztálytársak, új célok 
és terhek, amiket a vállainkra veszünk. 
Már nem emlékszem, hogy kisgyerek-
ként hogyan képzeltem el mindezt, de 
azt tudom, milyen érzéssel töltött el az 
első iskolai napom. Megilletődve ültem a 
padban, tele izgalommal, reményekkel és 
persze félelemmel. Ugyanazt vagy lega- 
lábbis hasonlót éltem át akkor, az óvodá-
ból elballagva, mint most, csak éppen az a 
nyolc év sok mindent megtanított, és nem 
kifejezetten a tananyagra gondolok, ami-
kor ezt mondom. Bátran ki merem jelente-
ni, hogy érettebb vagyok, mint hétévesen! 
Van tapasztalatom, milyen a beilleszke-
dés egy teljesen új környezetbe. 

Mindenki másképp megy keresztül ezen, 
de egy dolog közös, egytől egyig reméljük, 
hogy felnőttként megtaláljuk a helyünket 
az életben.

Radasics Viola, 8.a osztályos tanuló

*

Interjú Válóczi Zsuzsanna 
tanárnővel

Mi, a ballagó 8.a osztályos diákok sze-
retnénk feltenni pár kérdést szeretett 
osztályfőnökünknek a pályafutásával 

kapcsolatban. Kezdetnek egy, talán nem 
túl rendhagyó kérdéssel készültünk.

Mindig is tanárnak készült?
Nem igazán, csak az egyetem alatt diák-
munkaként egy nyári táborban dolgoztam, 
és annyira megszerettem a gyerekekkel 
való munkát, hogy úgy döntöttem, hogy 
a tanárképzést végzem el, és ma már 
tudom, hogy nagyon jól döntöttem.

Mit szeret a tanításban?
Azt, hogy a gyerekek partnerek tudnak 
lenni az órán, és nagyon jó érzés, főleg 
irodalom órán, látni a csillogó szemeket, 
amikor egy művet tanítok, hogy nekik is 
akkora élményt tud nyújtani, mint nekem. 
Leginkább azt szeretem, hogy a gyere-
kek máshogyan látják a világot, nekem is 
tudnak újat mondani. Azt meg különösen 
szeretem, amikor az irodalom megihleti 
a gyerekeket, és ők maguk is elkezdenek 
írni. Nagyon örülök, hogy értékelni tudják 
ezt a művészeti ágat.

Alakult már ki olyan szoros kapcso-
lat egy osztállyal, hogy személyesebb 
témákról is lehetett velük beszélgetni, 
mint iskolai dolgok?
Abszolút, szerencsére az én magyar sza-
kom ad is erre lehetőséget. Elsősorban az 
osztályommal a legszorosabb a kapcso-
latom, velük nagyon sokat beszélgetünk. 
Nagyon örülök, amikor megnyílnak, és az 
élet sok területéről tudunk beszélgetni. De 
a többi osztállyal is jó a kapcsolatom, sze-
rintem nem is lehet úgy tanítani, hogy csak 
a tananyagot nézzük. Az irodalmi művek 
meg tálcán kínálják a témákat, amiket 
akkor lehet közelebb hozni a gyerekekhez, 
ha párhuzamot vonunk az ő világukkal. 
Nagyon szeretem hallani, hogyan véleked-
nek a világról.

Mesélje el legsikeresebb szakmai élmé-
nyét!
A Gubányi szerencsére esélyt ad nekem 
a szakmai kihívásokra, fejlődésre. Nagyon 
sok mindent kipróbálhattam ebben az 
iskolában módszertanilag, ezen kívül részt 
vettem műsorok készítésében is. Ezeket 
különösen szerettem, és legszívesebben 
a négy évvel ezelőtti karácsonyi műsorra 
emlékszem vissza, a mostani ballagó osz-
tályom ötödikesként „A didergő királyt” 
adta elő színdarab formájában. Nagyon jól 
sikerült, én is nagyon élveztem a folyama-
tot, és a siker sem maradt el. 

Hogy egy kicsit a negatívumokról is szó 
essen, mi a legnehezebb része a tanári 
pályának? 
A megváltozott értékrendet látom nehéz-
ségnek. Egyre több gyereknél máshová 
helyeződött a fontossági sorrend – persze 

tisztelet a kivételnek –, és emiatt sokszor 
ütköznek a véleményeink bizonyos dolgok 
kapcsán. De szerintem kellő szeretettel és 
irányítással ezeket közelebb lehet hozni 
egymáshoz. Illetve a mai generáció sokkal 
kevesebbet olvas, ami sokszor még szö-
vegértési nehézségeket is okoz. Én arra 
biztatom a fiatalokat, hogy mindegy, hogy 
mit olvasnak, lehet az romantikus regény 
vagy sci-fi, esetleg horror, de akár autós 
magazin is, a lényeg, hogy olvassanak!

Milyen problémák adódnak egy fegyel-
mezéssel? 
Én azt gondolom, ha egy pedagógus meg-
találja a hangot az osztállyal, akkor már 
nem kell fegyelmezni egy idő után, sok-
szor elég egy pillantás is akár. Azonban 
az iskola iránti érdektelenségből fakad-
hatnak fegyelmezetlenségek, mert egyre 
kevesebb a tisztelet a pedagógusok felé. 
Ami nekem nagy problémát okoz, az a 
„telefonozás”. Sajnos egyre inkább ebbe 
a világba mélyednek el a gyerekek. Annak 
ellenére mondom ezt, hogy én jónak tar-
tom tanórán a telefon és az internet adta 
lehetőségeket. De az online tér nagyon 
gyorsan be tudja szippantani a gyerekeket, 
ha nem tudatosan használják.

Mi motiválja Önt?
Talán közhelyesnek hallatszik, de a gye-
rek. Mert míg én jó esetben motiválom a 
gyerekeket, addig ez fordítva is történik. 
Nekem az a jó, ha látom, hogy érdekli őket 
az, amiről beszélek, amit szeretnék átadni. 
És az nagyon jó érzés még, ha a jövőjükhöz 
egy kicsit én is hozzá tudok tenni, látom 
valakinek az útját, hogy honnan hová fej-
lődött. 

Mik a további tervei?
Nagyon sok tervem van, sok utat látok 
magam előtt, a magyar szak elég széles 
palettát kínál. Mindenképpen szeretnék 
fejlődni, a módszertani tudásomat fejlesz-
teni. Jelenleg drámapedagógiát tanulok, 
amit most nagyon szeretek, szeretném 
alkalmazni a „hétköznapi” órákon is. A 
felső tagozatos korosztály áll legközelebb 
a szívemhez, így velük szeretném tartani 
a tempót, így a folyamatos megújulást 
tartom nagyon fontosnak a régi értékek 
megtartása mellett.

Köszönjük az interjút!

Radasics Viola, Gál Kata, 8.a osztály

„A gyermek olyan, mint a tükör. A szere-
tetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. 
Ha szeretetet kap, viszonozza azt, de ha 
nem kap szeretetet, nincs mit visszatük- 
röznie.” (Ross Campbell)

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság rendhagyó beszámolója
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A pedagógusok számára az év vége, különösen a májusi és júniusi időszak nagyon 
izgalmas, hiszen közeledik a tanév vége, ami sok szempontból rengeteg fontos és 

izgalmas dolgot tartogat számunkra. Tavaly a járványhelyzet miatt rendhagyó volt, 
idén azonban már hasonló a korábbi évekhez, mert május 10-e óta visszatérhettünk a 
tantermeinkbe a digitális platformról. Nagyon sok kihívást és nehézséget is állított elénk 
az a két hónap, melyet home office-ban töltöttünk, mert sokszor nehéz volt motiválni a 
diákokat a tanulásra. Nekik is nagyon nehéz volt ez az időszak, bár ők ezt nem vallják 
be (szerintük fantasztikus volt), de mi látjuk rajtuk, hogy megviselte őket. Így örültünk 
annak, hogy visszatérhettünk a személyes oktatásra (természetesen minden higiéniai 
kötelezettség betartása mellett). Ezzel azonban nem lett könnyebb a dolga sem a diák-
nak, sem a pedagógusnak, mert amellett, hogy igyekszünk a hiányokat pótolni, az évet 
jó jegyekkel zárni, két szerdai napon még kompetencia-méréseket is végrehajtottunk. 
Május 19-én az idegen nyelvi mérésen, 26-án pedig a kompetencia-mérésen vettek részt 
a gyerekek. Ezeket a feladatokat a diákok nem annyira kedvelik ugyan, azonban az év végi 
többi eseményt igen. Az osztályfőnökök gőzerővel készülnek az osztálykirándulásokra, 
ezen kívül ballagást is lehet idén tartani, ami szintén nagy esemény városunk számára. 
Idén év végén csatlakozott iskolánk is a Jerusalema-kihíváshoz, mely az összetartozást 
hirdeti ebben a nehéz időszakban is. Ez egy táncos kihívás, melyen célunk szerint az 
egész iskola ropni fogja, diákok és tanárok egyaránt.

Június első vasárnapja pedagógus nap, mely alkalomból minden évben elismerő okle-
velet kap két kiváló pedagógus. Idén a Gubányi Károly Általános Iskola nevelőtestülete 
által az elismerő oklevélre javasolt kollégák: Feketéné Simon Mária és Csányiné Babicz 
Annamária. 

Feketéné Simon Mária kolléganő a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai 
telephelyének egyik meghatározó személyisége. Korát meghazudtoló energiával és len-
dülettel veti bele magát az újabbnál újabb kihívásokba. Példát mutat fiatalabb kollégá-
inak az iskolai élet minden területén, legyen szó tanítási óráról, digitális átállásról vagy 
szabadidős programok szervezéséből. Mind kollégáival, mind a diákokkal, mind pedig a 
szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápol. Személyisége jó hangulatot teremt a tantestü-
letben, mindig mosolyogva, pozitívan tekint előre, munkája példaértékű mindannyiunk 
számára. 

Csányiné Babicz Annamária kolléganő munkáját magas fokú pedagógiai felkészült-
ség jellemzi. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, 2019-ben Pedagógus II. fokozatba 
minősült. Energikus, meghatározó személyisége a tantestületnek. Mind szakmai munká-
ja, mind emberi magatartása példaértékű. A kollégáival és diákjaival szemben egyaránt 
segítőkész, az iskola érdekeiért kiálló pedagógus. Osztályfőnökként fontosnak tartja 
a rászoruló tanulók esélyegyenlőségének megteremtését, ennek érdekében keresi a 
különböző kirándulási, táboroztatási programokra kiírt pályázatokat, támogatási lehető-
ségeket. Lelkiismeretes munkája, emberi tulajdonságai miatt javasoljuk a kitüntetésre. 
Gratulálunk mind a kettőjüknek!

VÁLÓCZI ZSUZSANNA ✍ 

E lőző lapszámunkban beszámoltunk Önöknek arról, hogy a Pilisi Labdarúgó Klub 
pályázati forrásból új sportlétesítményt épít városunkban. Azóta a beruházás terv-

szerűen halad: megtörtént a klub és az önkormányzat által preferált védelmi zónák 
kijelölése a pályák körül. Mire ezeket a sorokat olvassák, az öntözőrendszer telepítése 
is befejeződik. Reméljük, az időjárás megfelelő lesz a továbbiakban is és hamarosan az 
építkezés egy látványosabb fázisához érkezhetünk, amelyről természetesen a lap követ-
kező számaiban is hírt adunk. Hajrá Pilis!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, 
hogy a jelenleg rendelkezésre álló 

információink alapján településünkön 
az alábbi civil szervezetek, egyházak 
szerveznek nyári táborokat:

Csilló Lovasiskola: Hét turnusban 
szerveznek 5 napos lovas táborokat. Az 
első turnus időpontja: 2021. június 21- 
25., az utolsóé pedig 2021. augusztus 
16-20. lesz. 
A tábor költségéről, illetve a részvé-
tel egyéb feltételeiről Csilló Rita nyújt 
tájékoztatást a 06-20/969-7114 tele-
fonszámon. 

A Pilisi Református Egyházközség 
hittanos tábort szervez napközis jelleg-
gel 2021. június 28. és július 3-a között. 
A részt vevő gyermekek maximális lét-
száma 30 fő. A jelentkezésnél elsősor-
ban az egyháznál hitoktatásban részt 
vevő gyermekeket részesítik előnyben, 
vagy akik egyéb módon kapcsolódnak a 
református közösséghez. A fennmara-
dó szabad helyekre más egyházfeleke-
zethez tartozó gyermekek is jelentkez-
hetnek. A napközis tábor várható költ-
sége10 000 Ft/fő. Jelentkezni Máriné 
Nagy Anitánál lehet.

A Pilisi Római Katolikus Egyházért 
Alapítvány ”7-Hét nyár program” kere-
tében tematikus napközis tábort szer-
vez 7-12 éves korosztály számára 2021. 
június 28. és augusztus 15. között, hét 
héten keresztül. Heti bontásban lesz 
sporttábor, természettábor, jobb agy-
féltekés rajz tábor, Kaland-land, min-
den, ami játék tábor, hittan tábor (nem 
csak hittanos gyermekeknek), alko-
tóművészeti tábor és angol tábor is.
Részvételi díj 15 000 Ft/fő/hét, ame-
lyet alapítványi támogatásként kérnek 
befizetni. Amennyiben a családból több 
gyermek jelentkezik a táborba, a díj-
ból kedvezményt biztosítanak, illetve 
szociális rászorultság alapján egyé-
ni elbírálás is lehetséges. Az összeg 
magába foglalja a napi 3X étkezést, 
a programokat szakképzett témave-
zetőkkel. A szervezők a programok 
változtatásának jogát fenntartják. A 
táborral kapcsolatosan az érdeklődők 
www.prkealapitvany.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.

Jó pihenést és hasznos szabadidő 
eltöltést kívánunk a szünidőre!

HAJNAL CSILLA ✍

MOZAIK

Tanév végi tanulságok

Tervszerűen halad a beruházás

Tájékoztató 
a nyári táborokról
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Nagyon nagy örömünkre 2021. május 
3-tól a könyvtár újra nyitva áll a láto-

gatók előtt. Védettségi igazolvánnyal az 
intézmény minden szolgáltatása elérhető. 
Azok részére, akiknek nincs még védettsé-
get igazoló kártyájuk, az „ajtóban kölcsön-
zés” lehetőségét tudjuk biztosítani.

Online programjaink az elmúlt hónapok-
ban is nagy sikerrel zajlottak. Május első 
vasárnapján az édesanyákat köszöntöt-
tük. Pestesan Ana, az V. Baranyi Ferenc 
online szavalóverseny alig 6 éves különdí-
jasa köszöntötte az anyukákat. Videójában 
Donászi Magda „Nagyanyónak” című ver-
sét szavalta el. 

Idén ötödik alkalommal csatlakozott 
könyvtárunk a Közösségek Hete – Cselekvő 
Közösségek országos rendezvénysorozat-
hoz. A programsorozat célja a helyben 
működő közösségek, a helyi közösségi 
értékek feltárása és azok mind széle-
sebb körű megismertetése a lakossággal. 
Pilisen óriási hagyománya van a művészi 
értékű alkotásnak és kézművességnek. 
Erre alapozva hirdettük meg „Alkotni jó 
– Pilisi online Kézműves Ki Mit Tud” című 
programunkat. Felhívásunkra 37 alkotó 
75 különböző pályaművel jelentkezett. A 
beérkezett alkotásokat 2021. május 10-15. 
között, könyvtárunk Facebook-oldalán, 
egy online kiállítás keretében mutattuk be, 
illetve bocsájtottuk közönségszavazásra. 
Az internetes felületen óriási sikere volt 
a virtuális Kézműves Albumnak. A nyer-
teseket értékes ajándékokkal jutalmaz-
tuk. Támogatóink voltak: Petőfalvi Anita 
Papírbolt, Kreatív-Hobby Játéksziget, 
Csikós Könyvesbolt, Sarki Papírkuckó.

A jövőben célunk egy Pilisi Művészeti 
és Kézműves Tár létrehozása. Bár nagy 
örömünkre nagyon sokan jelezték részvé-
telüket a programban, de tudjuk, hogy közel 
sem teljes még a paletta. Továbbra is várjuk 
minden pilisi vagy pilisi kötődésű alkotó 
bemutatkozását, munkáját, hogy bővíthes-
sük ezt a különleges értéktárat. A Pilisen 
alkotó művészek munkáinak összessége 
olyan értéket, erőt és tudást képvisel, amire 
méltán lehetünk büszkék mindannyian! 

Könyvtári Esték online előadás-soroza-
tunk következő alkalma Nyáry Krisztián 
író, irodalomtörténész „Egy lovagias ügy” 
– Pilisy Róza és Krúdy Gyula története című 
előadása volt. Krisztián, könyvtárunk felké-
résére kutatást végzett Schumayer Róza 
– vagy ahogy később ismerték – Pilisy Róza 
életéről, különös, élethosszig tartó barátsá-
gáról Krúdy Gyula íróval, valamint a korabe-
li, pesti, irodalmi szalonokban folyó társasá-
gi élet részleteiről. Nyáry Krisztián korabeli 
levelek, önéletrajzi írások, visszaemléke-
zések segítségével mesélte el a Pilisről 
származó, gyönyörű és művelt asszony tra-
gikus fordulatokkal teli, különös életútját. 

Az előadás május 22-24. között, ingyene-
sen volt elérhető a „Könyvtári esték online 
– Pilis 2021 KJVK” Facebook-csoportban. 
A pilisi vonatkozású, pikáns részleteket is 
tartalmazó előadás nagy sikert aratott a 
„látogatók” körében. A csoportba továbbra 
is várjuk a jelentkezéseket, az előadások 
tovább folytatódnak a jövőben is. 

Május utolsó hetében a gyerekeknek 
kedveskedtünk. Sok új könyvvel és apró 
ajándékokkal vártuk őket a könyvtárba 
Gyereknap alkalmából.

Az Ablak Galéria kiállításai is folyama-
tosak. Igaz, június hónapban változott a 
kiállító személye. Sajnos a Misányi Kés 
kiállítása technikai okok miatt átkerült a 
következő hónapra, így júniusban Suller 
Ildikó kézműves lámpáiból nyílt csodaszép 
kiállítás a Galériában, „Afrika fényei” cím-
mel. A PVC csövekből, úgynevezett ponto-
zással készült, egyedi hangulatú lámpák 
díszítését, ahogy a kiállítás címe is mutat-
ja, Afrika egzotikus világa ihlette. 

Június hónaptól könyvvásárt tar-
tunk az ajándékba kapott könyveinkből. 
Folyamatosan változó kínálattal és olcsó 
árakkal kínálunk jó állapotú könyveket.

Június 3-án egy online összeállítás-
sal és könyvajánlóval emlékeztünk meg, 
névadónk, Kármán József halálának 226. 
évfordulójáról. 

Június 11-én a könyvtárban működő DJP 
Pont szervezésében, a „Digitális műveltség 
szülőknek” előadássorozat harmadik alkal-

mát tartottuk meg az internethasználat 
veszélyeiről. Ez alkalommal is igyekeztünk 
rendhagyó módon megközelíteni a kisko-
rúak internethasználata során felmerülő 
esetleges problémákat, valamint az azokra 
adható megfelelő szülői reakciókat.

Június 25-én 18 órakor kerül sor az idei 
év első személyes találkozással egybekö-
tött előadására. Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba 
tart előadást az Árpád-ház történetéről. 
Az eddig még nem tárgyalt királyok, II. 
István és II. Géza életét és uralkodását 
veszi górcső alá állandó előadónk.

Július 2-án 18 órakor, Farkas-Polgár 
Bea, az Ásvány Trafik tulajdonosa érke-
zik hozzánk egy motivációs előadással, 
ásványbemutatóval és vásárral egybekö-
tött könyvbemutatóval. Bea magánkiadá-
sában megjelent, „Ásvány Trafik” címet 
viselő kötetében mesél életének megha-
tározó pillanatairól, az ásványokhoz fűző-
dő mágikus kapcsolatáról, és azok gyógyí-
tó hatásáról.

Július 16-án, Polgár Zita könyvvásárral 
egybekötött író-olvasó találkozójára kerül 
sor a könyvtár Olvasótermében. A pilisi 
származású vezetői- és önismereti mentor 
első könyvében a hiteles vezetés ismér-
veit igyekszik feltárni és azt a jelen, vala-
mint a jövő vezetőinek átadni. „Szárnyalni 
csak másokat emelve lehet” című köte-
te szintén elérhető könyvtárunkban is. 
A meghirdetett programok ingyenesek, de 
regisztrációhoz és a védettségi igazolvány 
meglétéhez kötöttek. Minden érdeklődőt 
sok szeretettel hívunk és várunk!

Könyvtárunk folyamatosan bővülő és 
megújuló könyvállománnyal várja gyer-
mek és felnőtt olvasóit. Köteteink között 
megtalálhatóak a legújabb bestsellerek, 
szépirodalmi kortárs és klasszikus művek, 
gyermek- és ifjúsági regények, mese-
könyvek, valamint szakirodalmak széles 
választéka. Amennyiben nem található 
meg a keresett könyv nálunk, igyekszünk 
beszerezni a könyvtári kívánságlista alap-
ján, vagy könyvtárközi kölcsönzés útján. 
Használják online keresőnket a kereso.
kjvk.hu címen, vagy keressenek minket 
a 06-29-498-851-es telefonszámon. 
A legfrissebb információkért kövessék 
Facebook-oldalunkat, vagy tájékozódjanak 
www.kjvk.hu oldalunkon.

Idén nyáron is mindenkit vár a Könyvtár!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

MOZAIK

Újra nyitva a könyvtár
Nyáry 

Krisztián
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Az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
és Pilisi Alapszervezete szervezésében, valamint a pilisi Városi Könyvtár köz-

reműködésével 2021. május 13-án, 11:30-18:00 óráig újra véradás volt Pilisen a 
Csernai Pál Közösségi Központban.

A nap folyamán szép számmal, 85-en jelentkeztek véradásra, 78-an adtak vért és 10 
első véradót is köszönthettünk. A támogatóknak köszönhetően mindenkinek egyedi 
ajándékokat adhattunk.

Legközelebb augusztus 5-én lesz véradás Pilisen a Csernai Pál Közösségi 
Központban.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult bármely formában a véradás sikeréhez! 
Köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat! 

Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetének Pilisi Alapszervezete ✍

A Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház 2021. június 1-től 
érvényes működési- és látogatha-
tósági szabályai

A kormány 484/2020. (XI.10.) rendele-
te értelmében intézményünk az alábbi 
feltételekkel látogatható:
• A könyvtár épületébe a 18. éven 

felüliek kizárólag védettségi igazol-
vánnyal léphetnek be! 

• Akik nem rendelkeznek védettségi 
igazolvánnyal, azok az “Ajtóban köl-
csönzés” szolgáltatásunkat vehetik 
igénybe!

• A szülői felügyeletet igénylő, kiskorú 
gyermekek igazoltan védett felnőtt 
kísérővel látogathatják a könyvtárat.

• A könyvtárunkban működő DJP 
Pont nyilvános szolgáltatásai – 
fénymásolás, számítógéphasználat, 
nyomtatás – újra elérhetőek.

• Kérjük, hogy a régóta kölcsönzésben 
lévő könyveket mihamarabb hozzák 
vissza! A 2021. június 1-től a kelet-
kezett késedelmi díjakat már felszá-
moljuk!

• Felhívjuk figyelmüket, hogy a könyv-
tárban 2021. január 1-től éves tagdíj 
került bevezetésre.

 2021. május 3-ától a tagdíj megfize-
tése után lehet könyvet kölcsönözni.

• Általános iskolás tanulóknak, 70 
éven felüli nyugdíjasoknak, pedagó-
gusoknak, közgyűjteményi és köz-
művelődési dolgozóknak a tagság 
ingyenes. 

• Felnőtt, beiratkozott használóknak 
1200 Ft/év. 

• Nyugdíjas 70 év alatti beiratkozott 
használóknak, diákigazolvánnyal 
rendelkező középiskolai és felsőok-
tatási intézményben tanulóknak 
600 Ft/év.

• Az intézménybe történő belépéskor 
továbbra is kötelező a kézfertőtle-
nítés, valamint az orrot és szájat 
takaró maszk használata! 

Vigyázzunk egymásra!

MALIK TAMÁSNÉ ✍ igazgató

MOZAIK

Véradás volt

Könyvtári 
tájékoztató 
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A kormány 177/2021. (IV. 15.) rendelete 
szerint az óvodákban a 2021. március 

8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 
2021. április 19. napjától megszüntetésre 
került. Az eredeti működés szerint mind a 
három óvoda újra fogadta az intézménybe 
érkező gyermekeket. Az intézkedési terv 
alapján a rendszeres fertőtlenítés, távol-
ságtartás, mérőponton testhőmérséklet 
mérés, maszk használat továbbra is köte-
lező az intézmény területén. 

A gyermekek már nagyon várták, hogy 
társaikkal, óvónőikkel, dadusaikkal újra 
együtt játszhassanak, beszélgessenek. Ez 
a nevelési év megpróbáltatásokkal teli, 
nagyon nehéz időszak volt mindannyiunk 
számára. A karanténok, bezárások hátrál-
tatták a mindennapok gördülékeny meg-
szervezését, nagy rugalmasságot kívántak 
meg a szülőktől, a gyermekektől, illetve 
az óvodai dolgozóktól is. Komoly feladatot 
rótt az óvodapedagógusainkra a kiscso-
portosok beszoktatása, a nagycsoporto-
sok iskolára való felkészítése, fejlesztése 
az évnek ebben a periódusában.

A család mellett az óvoda is jelentős 
szerepet játszik a gyermekek személyiség-
formálásában, szokásalakításában, környe-
zeti nevelésében. Elősegítjük a gyermekek 
környezetkultúrájának, helyes értékrend-
szerének megalapozását. Április 22-én 
minden csoport a Föld napját ünnepelte, a 
földgömb nézegetése mellett barkácsolás, 
kertészkedés, növényültetés segítette a 
környezettel való pozitív viszony alakítását.

Május első vasárnapján az édesanyáké 
volt a főszerep, a járványügyi intézkedések 
nem tették lehetővé, hogy közösen ünne-
peljük az anyukákat. A gyermekek ezért 
versekkel, virágokkal és saját készítésű 
ajándékokkal kedveskedtek nekik.

Zöld hagyomány, hogy május 10-én a 
Madarak- és Fák napja alkalmából ter-
mészetközeli élményekkel gazdagítjuk 
az óvodások ismereteit. Pedagógusaink 

Tájékoztatás a Pilisi Játékország Óvoda 
2021. évi nyári zárva tartásáról:

2021. június 28. és július 23.: Meserét tagintézmény és Gesztenyéskert tagintézmény  
–  Nyitás: 2021. július 26.
–  Ezen idő alatt ügyeleti ellátás: Pilisi Játékország Óvoda (Rákóczi út 42.)

2021. július 26. és augusztus 19.: Pilisi Játékország Óvoda 
–  Nyitás: 2021. augusztus 23.
–  Ezen idő alatt ügyeleti ellátás: Meserét tagintézmény (Kávai út 19.)

sokszínű tevékenységekkel, infokommu-
nikációs eszközök segítségével tették 
emlékezetessé óvodásaink számára ezt a 
jeles napot. Kivetítő, laptop segítségével 
ismerkedtek meg különféle fákkal, mada-
rakkal, illetve képek, lapozgatók és rajzok 
formájában bővíthették ismereteiket az 
őket körülvevő környezetről, élővilágról 
játékos formában.

Május utolsó péntekje hagyományaink-
hoz híven az óvodai Gyermeknap jegyében 
telt. Ezen a napon minden a gyermekek 
körül forogott. A járványhelyzet miatt a 
szervezett tevékenységeinket csoport-
szinten valósítottuk meg, szem előtt tart-
va a gyermekek egészségvédelmét, azon-
ban így is tartalmas, önfeledt napot tud-
hattunk magunk mögött, hiszen mindenki 
gondoskodott jó kedvről, mulatozásról, 
táncról, zenéről, mozgásról, ünneplésről, 
apró ajándékokról.

A nevelési év utolsó hetei a nagycso-
portokban a búcsúzásról, emlékezésről 
szólnak, hiszen június 4-én búcsúztunk 
az iskolába készülő óvodásainktól. A 
250/2021. (V. 17.) kormányrendelet által 
megkívánt előírások betartása mellett 
szerveztük ezt az eseményt, melyre nagy 
szeretettel készültünk.

A nyár közeledtével egyre több időt töl-
tünk a szabad levegőn, az udvarok hűvö-
sében. A kihelyezett napozószőnyegeken 
szívesen ismételgetjük a nevelési év során 
tanult mondókákat, verseket, dalokat, ele-
venítjük fel a hozzájuk kapcsolódó szép 
emlékeket. Teret nyer a szabad játékszer-
vezésben a homok- és a víz-motívum meg-
jelenése, melyek a gyermekek számára 
igazi élményt biztosítanak. Előkerülnek a 
papírsárkányok, kishajók, homokozó- és 
horgászos játékok, hogy a nyári időszak is 
minden óvodás számára vidám és felsza-
badult legyen. 

CSAPÓ ANNA ✍ óvodapedagógus

Nekem jutott az a jeles feladat, hogy 
beszámoljak a járványhelyzet óta 

nagyon régen várt és azóta már-már elhí-
resült eseményünkről. Ez pedig nem más, 
mint a június 5-én megtartott és a vártnál 
is nagyobb lelkesedéssel fogadott COVID 
űző juniális rendezvényünk volt. Az ötlet, 
hogy az egész települést megmozgató 
Jerusalema dance kihívás köré épített 
városi programmal rukkoljunk elő, Mala 
Réka képviselőtársam gondolatmenete 
nyomán indult. A legapróbb részletekig 
átgondolt – és utólag már elmondhatjuk – 
és sikeres tervezetet tárt elénk, aminek a 
megvalósulását természetesen mindany-
nyian támogattunk.

A szervezés fázisában még igen bizonyta-
lannak tűnt, hogy a korlátozások mennyi 
teret engednek majd nekünk, és rengeteg 
egyéb probléma is nehezítette a dolgun-
kat, de Réka hajthatatlan tenni akarása 
és hite húzott magával mindenkit. Szinte 
az utolsó pillanatban, de minden akadály 
elhárult, szabad utat engedve ezzel az 
esemény megvalósulásának. Az utolsó 
hétben szinte már mindenki táncot taní-
tott és tanult a képviselőktől a polgár-
mester asszonyig, egyszóval nagy volt a 
sürgés forgás és végül szépen minden 
összeállt.

A programok három egymást követő 
állomáson zajlottak, ahol az erőspaprika-
evő versenytől kezdve a maszkégetésen 
keresztül a vakcinának álcázott vízipisz-
tollyal való célbalövésen át a vírusnak 
képzelt lufik kipukkasztásáig számtalan 
vetélkedő várta a kilátogatókat, és érté-
kes ajándékokért folyt a versengés. Úgy 
vélem, hogy mind a gyerekek, mind a fel-
nőttek megtalálhatták a számukra érde-
kes programokat. 

Gyönyörű hostess lányaink fecskendőkbe 
zárt, úgymond „régi magyar”, gyógyhatá-
súnak vélt italokat osztogattak a hangulat 
és a jókedv fokozásának érdekében. A 
talpalávalóról pedig minden helyszínen 
az a Signal Music Group gondoskodott, 
amelynek az ötlete nyomán indult az ese-

MOZAIK

Kedves 
Lakosság!

COVID űző 
juniális 

2021

Gyerekek kacagnak, 
szirmokkal táncolnak…
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mény. Dacolva a tűző nappal, lelkesen 
zenélve vezették a menetet, amely állo-
másról állomásra egyre csak sokasodott, 
míg a Csernai Pál Közösségi Központhoz 
nem ért. 

Itt a cukorkaágyúk dördülései, a megnyi-
tóbeszéd és egy kis élőzenés mulatozás 
után Kökény Attila nagysikerű koncertje 
tovább fokozta a hangulatot. Majd ezután 
kezdetét vette a várva várt nagy, közös 
Jerusalema-tánc, amely megdöbbentő 
létszámú tömeget vonzott a helyszínre: a 
szabadtéri parkoló szinte zsúfolásig meg-
telt. Remek volt látni, ahogy az emberek 
önfeledt mosollyal az arcukon, egy rit-
musra járva táncolnak együtt egy közös 
cél érdekében. Látszott, hogy az elmúlt 
napokban-hetekben mindenki nagy mun-
kát fektetett abba, hogy megtanulja a 
tánclépéseket. Az önfeledt boldogság és 
kicsit a szabadság pillanata volt ez mind-
annyiunk számára.

Utolsó látványelemként a magasból a 
közönségre hulló, a vírust ábrázoló 1500 
lufi közös kidurrantása jelképezte, hogy 
közös erővel végre elérkeztünk arra a 
pontra, mikor újraindulhat a jól megszo-
kott, megszorításoktól mentesebb életünk. 

A szervezők nevében kijelenthetem, hogy a 
tömeget és a boldog arcokat látva abban a 
pillanatban megtérült minden addigi fára-
dozásunk és a szervezéssel töltött, oly-
kor nehéz pillanatok egy csapásra meg-
szépültek. Köszönjük, hogy ott voltatok 
és megmutattátok nekünk, hogy közö-
sen egy célért küzdve, hittel, kitartással 
milyen eredményeket érhetünk el és ezzel 
reményt adtatok, hogy Pilis igenis érdemes 
arra, hogy tegyünk és fáradozzunk érte. 

Ezen összefogás eredményeképp jelen-
tem, a kihívás sikerült, Magyarországon 
egyszerre ennyi ember nem táncolta 
közösen ezt a táncot, mint mi. Ennek 
bizonyítékaként rövidesen elkészül egy 
video, amit az online felületeinken meg-
tekinthetnek majd.

Az esemény sikeréért, a teljesség igé-
nye nélkül, szeretnék köszönetet mondani 
minden résztvevőnek, szervezőnek, tanár-
nak, diáknak, zenésznek, egészségügyi, 
önkormányzati, hivatali dolgozónak, óvó 
néniknek, a Penny-s lányoknak, tánco-
soknak, focistáknak, képviselőtársaknak, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Végezetül egy hatalmas köszönet jár még 
a szervezők két legeltökéltebb tagjának, 
Mala Rékának és Kurucz Tímeának, akik 
e sikeres esemény szíve és lelke voltak 
mindvégig. 

FEKETE TAMÁS ✍ KSZSB elnök

Június lévén, véget ért a tavaszi idény és ezzel a 2020/2021-es bajnokság. Ideje 
az elmúlt hónapok történéseiről összegzést adni. A vezetőséget erősen lefog-

lalja az óriási beruházás, hiszen naponta alakul, gyarapodik, szépül az új sportpálya. 
Hamarosan gyönyörű műfüves és élőfüves focipályával lesz gazdagabb Pilis lakossága.

Csapat – Miklósvári János: Egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, és sajnos nem úgy 
sikerült ez a szezon, ahogy szerettük volna. A legtöbb meccset nekünk kellett pótol-
nunk hétköznaponként, ami igazán megterhelő volt a játékosaimnak, de nagyon jól 
vettük az akadályt. A tabellán elfoglalt helyezés nem tükrözi a csapatom tudását, azt 
gondolom, sokkal előrébb kellene lennie, ezt a következő szezonban be is bizonyítjuk 
majd. Az edzőmérkőzések szervezése folyamatban van (július, augusztus), reményeink 
szerint a szombatiakat itthon fogjuk játszani. Az edzések július elején kezdődnek.
Köszönöm mindenkinek, aki a csapat mindennapi életében részt vett, segített, illetve 
szurkolóink biztatását. Hajrá Pilis!

Utánpótlás hírek – Kerepeszki Zoltán: U19-es csapatunk a Pest megyei I. osztályú 
bajnokságban a 6. helyet szerezte meg, U15-ös gárdánk pedig a Pest megye délkeleti 
bajnokságban a 7. helyen zárt. Mindkét nagypályás csapatunkban sok tehetséges játé-
kos bontogatja szárnyait, akikre a felnőtt csapatunkban is számítunk a közeljövőben. 
Bozsik-korosztályaink két-két Bozsik-rendezvénnyel (U7 és U9 fesztivál, U11 és U13 
torna) zárták a 2020-21-es szezont. Május 29-én sikeres Gyermeknapi Kupát rendez-
tünk sportpályánkon az U9-es korosztálynak. A tornát a Monor SE nyerte, megelőzve 
a Gyömrő, Nagykáta, Cegléd, Pilis és a Bp. Honvéd korosztályos csapatait. Nyáron két 
napközis sporttábort szervezünk, illetve az U11 és U13 részt vesz a június 18-20-i hét-
végén a Made in Papp utánpótlástornán Szeghalom városában.

A záróbankett után várja őket a jól megérdemelt pihenés.
A kialakult helyzetben klubéletünk csendes. A játékosok júliusban kezdik az edzéseket. 
Várjuk szurkolóinkat, hogy buzdítsák csapatainkat, kicsiket, nagyokat egyaránt.

HAJRÁ PILIS!
A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍ 

MOZAIK

Foci hírek 
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Az elmúlt időszak sem telt el eseménytelenül. Néhány intézke-
désünkről számolnék be a lap hasábjain.

A szolgálaton kívüli pilisi körzeti megbízott, Gulyás Gergő r. 
őrmester az egyik közösségi oldalon működtetett helyi csoport-
ban észlelte, hogy a település egyik lakója csoportbejegyzésben 
közölte, hogy 2021. május 12-én az esti órákban lopás áldozata 
lett, kerékpárját ismeretlen személy eltulajdonította az orvosi 
rendelő elől. A bejegyzés olvasását követően a körzeti megbízott 
haladéktalanul felvette a kapcsolatot a sértettel, aki részletesen 
beszámolt neki az esetről. A széleskörű adatgyűjtés, valamint 
a térfigyelő kamerák felvételeinek megtekintését követően az 
őrmester beazonosította a feltételezett elkövetőt, akit 2021. 
május 17-én a Homoki Szőlő dűlőben elfogtak. A házkutatás 
során a lopott kerékpárt megtalálták munkatársaim, amit a jogos 
tulajdonosának vissza is adtak. 

A Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán folyik bün-
tetőeljárás B. Róbert pilisi lakos ellen, aki a 2020. május 10. és 
2021. február 1. közötti időszakban Pilis Város területén több 
esetben kerékpárokat, tűzhelyet, valamint televíziót tulajdonított 
el. A férfit 2021. május 11-én a Homoki szőlő dűlőben fogták el és 
állították elő az egyenruhások a Pilisi Rendőrőrsre, akit gyanúsí-
tottkénti kihallgatását követően őrizetbe vettek és előterjesztést 
tettek letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes 
bíróság 2021. május 13-án elrendelt. Nevezett ellen egyrendbeli 
szabálysértési értékre, bekerített helyre a jogosult tudta és bele-
egyezése nélkül bemenve, üzletszerűen elkövetett lopás vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt, továbbá 13 rendbeli, szabály-
sértési értékre dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett 
lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt, továbbá egyrend-
beli kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt, továbbá 3 rendbeli kisebb értékre, 
üzletszerűen, kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett 
lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik az eljárás.

A nyáregyházi körzeti megbízott a monori körözési előadó köz-
reműködésével fedte fel az 59 éves V. József tartózkodási 
helyét. A férfi ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-
végrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot. Az elfogatópa-
rancs kiadásának alapjául egy jogerős bírósági ítéletben kiszabott 
8 év szabadságvesztés szolgált, amelynek letöltését V. József 
nem kezdte meg. Kollégáim 2021. május 20-án délelőtt Pilisen, 
a Krekács dűlőben elfogták, előállították, majd átszállították a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

Alapítványunk 2020-ben az alábbi alapcél szerinti tevékeny-
séget végezte:

Alapítványunk díjazásban részesítette azokat a gyerekeket, 
akik kiemelkedő tanulmányi, kulturális és sporteredményeket 
értek el a 2019/20 tanévfolyamán. („Év Tanulója Díj” 4. és 8 
évfolyamon, 3 kategóriában 53 950 Ft). Támogattuk a rászoru-
ló tanulók a Gubányi Vándortáborban való részvételét (10 000 
Ft). Az iskolának karácsonyi ajándékként okoseszközöket vásá-
roltunk mind az alsó, mind a felső tagozat részére (190 599 Ft). 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzattól kapott támogatással, közös finanszírozásban 

támogattuk a IV. Baranyi Ferenc Szavalóversenyt. Alapítványunk 
a díjak egy részét és a gyerekek vendéglátását biztosította. 
(79 300 Ft)

Az alapítvány tárgyi adományként vásárolt 2 db projektort 
(280 000 Ft értékben) 2020-ban, melyek a tárgyévét követő-
en, az elbírálások után, 2021-ben kerültek átadásra. 

Köszönjük mindenkinek, aki a SZJA 1% felajánlással, illetve 
munkájával és támogatásával segítette tevékenységünket!

A „SEGÍTÜNK ALAPITVÁNY” kuratóriuma ✍

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt napjainkban 
ismét felélénkült az ingatlanpiac. Ingatlan vásárlása, érté-
kesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk 
csalók áldozatává!

Ennek érdekében fogadja meg tíz tanácsunkat:

1. Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük 
megoldására például lakáscserét kínálnak!

2. Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, 
amelyben önzetlenül ígérik, hogy kifestik, átalakítják a lakást, 
a munka idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételek-
kel egy szükséglakást ajánlanak fel!

3. Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól 
több referenciát, amiket érdemes leellenőriztetni!

4. Nézzen vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak 
az illetékes hatóságnál (pl. önkormányzat, végrehajtó stb.), 
illetve évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából 
ingyen is lekérheti a tulajdoni lap másolatát, valamint érdek-
lődjön a „leendő” szomszédoknál!

5. Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát 
érintő jogügyleteket, a szerződéseket aláírás előtt mutassa 
meg nekik!

6. Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása 
előtt az abban foglaltakat figyelmesen olvassa el, nézesse 
meg hozzáértő személlyel (pl.: ügyvéd)!

7. Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre lehetőleg saját ügy-
véddel, de legalább két tanúval érkezzen, akik aláírásukkal is 
hitelesítsék az iratokat!

8. Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalás-
sal bonyolítani.

9. Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezessé-
get! Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki hozzáértő személyek 
véleményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt 
(pl.: saját ügyvéd) bevonni!

10. A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájéko-
zódjon, informálódjon, hogy megelőzhesse a bajt!

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

Beszámoló a „SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY” közhasznú tevékenységéről

Rendőrségi hírek
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