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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hírnök újság olvasóit!

„Itt van az ősz, itt van ujra”
Tudja isten, hogy mi okból / Szeretem? de szeretem.”

lmúlt a nyár, színesednek a levelek, bezártak a strandok, 
hűvösödnek az éjszakák. Beköszöntött az ősz. Gyermekeink 
elindultak az oktatási intézményekbe, megkezdődött a 

tanítás, az óvodások számára pedig kitárta kapuit az óvoda. Nagy 
örömmel találkoztak a pajtások, nebulók a régen látott barátaik-
kal, a pedagógusaikkal, óvónőikkel. 

Amíg azonban Önök élvezték a nyarat, a pihenést, az iskolában 
nyári szünet volt, addig a hivatalban nem állt meg a munka. 
Mindösszesen egy hétre, az igazgatási szünet idejére zártunk be, 
de akkor is működött az ügyeleti rendszer. Folyamatosan írtuk a 
pályázatokat, meglévő projektjeink közül néhánynak a lezárásá-
hoz közeledtünk. A nyári rekkenő hőségben 
kollégáimmal és képviselőtársaimmal együtt 
tettük a dolgunkat. Fecskefészkeket építet-
tünk a Csernai Pál Közösségi Központ ere-
sze alá, rendeleteinket a változásokhoz iga-
zodva újragondoltuk. Rengeteg hulladékot 
gyűjtöttünk össze, de a pályázati támoga-
tásból vásárolt kamerarendszernek köszön-
hetően egyre több illegális hulladéklerakó 
személyt, csoportot sikerül azonosítani, ezzel 
az eljárást megindítani! Ugyanezt a sikert 
értük el a városi kamerarendszerrel is, hiszen 
már a tesztüzemben többször is segítette 
a rendőrség munkáját. Azóta több baleset 
körülményeinek kivizsgálásában, valamint 
bűncselekmények nyomozásában volt a 
rendőrség és a mi segítségünkre is. 

Nagyberuházásaink munkálatai is folytatód-
tak a nyár során, hiszen az „Új hét csoportszobás Óvoda” tervezői 
munkái lezajlottak, így a következő mérföldkőhöz értünk, a kivi-
telező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljáráshoz. 
Reményeink szerint a kivitelezési eljárás megkezdésétől számított 
másfél éven belül állni fog az óvoda és 2023 szeptemberében már 
ott kezdhetik a nevelési évet az óvodásaink! Elkészült a Gubányi 
Károly Általános Iskola Széchenyi úti Tagintézménye tornater-
mének padlócseréje és fűtéskorszerűsítése, valamint a Szabadság 
téri telephelyen üvegfolyosót építettünk a hátsó termek köny-
nyebb megközelíthetőségéért. Rendben folynak az útjaink felújí-
tási munkái is, melyről részletesebb tájékoztatást alpolgármester 
úr írásában olvashatnak. Befejeződött a csapadékvíz-elvezetési 
projektünk, melynek ünnepélyes szalagátvágására szeptember 
15-én került sor Pogácsás Tibor államtitkár úr jelenlétében. 
Számtalan feladatunk és tervünk van folyamatban, igyekszünk az 
Önök megelégedésére tovább folytatni a munkánkat. Szeretném, 
ha éreznék, hogy rengeteget dolgozunk Önökért, a város fej-
lődéséért. Ezután is figyelni fogjuk a pályázati lehetőségeket és 
megragadunk minden alkalmat, hogy Pilis fejlődését előrébb 

lendítsük. Ebben a munkában azonban számítunk az Önök 
segítő közreműködésére, hiszen egy előre tartó közösséget csak 
összefogással lehet megteremteni! 

Zárásképpen szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt 
vettek az elmúlt hetek eseményein, az Őszi Hacacárén és a pilisi 
Városnapokon. Ez utóbbin végre lehetőségünk nyílt a tavalyi 
évben a HAJT-A Csapat Egyesület közreműködésével kiírt 
pályázaton nyert közel 11 millió forintból vásárolt színpadunk 
felavatására. Köszönjük a városunkban működő vállalkozások-
nak, hogy hozzájárultak a kétnapos rendezvény sikeres lebonyo-
lításához. Minden reklám nélkül, de mégis megnevezem őket, 

hiszen nagy segítséget nyújtottak nekünk: 
Peikko Hungary Kft., Schöck Hungária 
Kft., Földfém Kft., Vasanfer Kft., Nádas Tó 
Park Hotel, valamint fellépőink ételszolgál-
tatója, az Eatrend Kft.! Köszönjük szépen! 
Kollégáimnak, közülük is külön Mala Réka 
képviselő asszonynak, Csillag-Király Dóra 
referensemnek, Matos Péter ügyvezetőnek 
és a „PVÜ-s fiúknak”, valamint a többi köz-
reműködőnek is szeretném megköszönni azt 
a sok munkát és energiát, amit ezekbe a ren-
dezvényekbe fordítottak! Köszönöm vendé-
geinknek és fellépőinknek, hogy elfogadták 
meghívásunkat és velünk ünnepeltek! 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
köszönteni városunk idős lakosságát az 
Idősek világnapja alkalmából! Köszöntjük 
mindazokat az embereket, akik egy hosszú 

élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött, és segítsé-
gükkel ápoljuk hagyományainkat is. Szeretettel gondolunk rájuk, 
s nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz 
szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre 
állnak. Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó 
életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Szüleink és 
nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz 
felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunk-
ra. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánok minden idős 
embertársunknak!

„Semmi sem érkezik idejében, semmit sem ad az élet akkor, 
amikor felkészültünk rá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. 
Azt hisszük, játszik velünk valaki. De egy napon egyszer ész-
revesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben...” 
(Márai Sándor)

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

E
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Az óvoda tervezési folyamata az engedé-
lyes terv elkészítésével határidőre rendben 

lezárult. A kiviteli terv alapján a megvalósításra 
el lehet indítani a kivitelező cég kiválasztását. 
Erre feltételes közbeszerzési eljárást indítunk, 
amelynek eredményes lezárása alapján kor-
mánydöntéssel kapja meg a város a kivitele-
zéshez szükséges forrást. A képviselő-testület 
augusztus havi ülésén a beszerzési szabályzat-
nak megfelelően döntött a közbeszerzés lebo-
nyolítását végző cég kiválasztásáról. A nyertes 
ajánlattevő cég a KÖZ-BER Kft. lett. Az óvoda 
építésére és az eszközbeszerzésre indított köz-
beszerzési eljárás sikeres lezárása után az épít-
kezés-tereprendezés megfelelő időjárás esetén 
várhatóan november végén, december elején kezdődhet meg. 

A szerződés szerint a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és 
Szolgáltató Kft. kivitelezésében folyamatban van az utak kar-
bantartása. Ennek lapzártakori állapota a következő: a Pándi u. 
kátyúzása, aszfaltozása megtörtént, a közművek szintbe emelése 
van hátra. A Kávai úton a kátyúzás és a szegélykövek lerakása 
folyik, mire e lapszám megjelenik, az aszfaltozás is elkészült, az 
útpadka kialakítása van hátra. A Temető köz aszfaltozása 80%-
os készültségben van, a Temető utcai sarokív elkészülte után az 
aszfaltozás a Gubányi Károly utcával együttesen október folyamán 
fog elkészülni. A Malom utca alapjavítása, újraaszfaltozása és az 
útpadka kialakítása megtörtént. A dűlőkben folyó makadámút-fej-
lesztések státusa: a Homoki 1-es elkészült, a Homoki 2 útalap 
elkészült, jövő hét folyamán a murvás zárás is megvalósul. A 
Bárószőlő útalap készítése megkezdődött, itt eddig máshol nem 
tapasztalt műszaki problémával szembesültünk. Az utak alatt 
lévő homok rendkívül laza szerkezetű, süppedékeny, a lánctalpas 
útépítőgépek alatt is süllyed néhány centimétert, ezért a tervezett 
útminőség eléréséhez a műszaki tartalom módosítása szükséges 
(ennek forrását a 20 millió Ft tartalék biztosítja). Az út alapját a 
süppedékeny helyeken geotextília terítésével stabilizáljuk, erre fog 
kerülni a tervezett rétegrend. A Haleszi I-II dűlők október folyamán 
készülnek el. A teljes projekt zárása november 15-re tehető. A 
kivitelező az előzőleg kiadott ütemtervhez képest csúszásban van, 
kértük a munkavégzésük felgyorsítását. Mint minden beruházás-
nál, több előre nem látható megoldandó műszaki problémával 
találkozunk, amely csúszásokat okoz, a szerződéses határidőt 
azonban ezek nem veszélyeztetik. Tisztában vagyunk vele, hogy az 
útalap készítése fokozottan igénybe veszi az ott lakók tűrőképes-
ségét, de ismételten kérjük, legyenek türelemmel (minden egyes 
munkafázist, a rétegrendek vastagságát ellenőrizzük, ez időbe 
kerül, a kivitelezőnek a Homoki 1 dűlőben többször kellett az útalap 
vastagságát növelni, mire az a terv szerinti szerződött vastagságot 
elérte). Sajnálatos módon az elkészült úton már tapasztalható a 
száguldozás, ami nem csak balesetveszélyes, hanem a fokozott 
igénybevétel az út romlását is okozza. Kérem, vigyázzunk rá.

Az utak karbantartása (kátyúzás, útpadka ren-
dezés) a Városüzemeltető kivitelezésében folya-
matos. A karbantartási munka hatékonyságának 
javításához újabb készülék-beszerzéseket ter-
vezünk, hogy a melegaszfalttal való kátyúzást 
télen-nyáron végezni tudják, illetve az útszegé-
lyek fenntartásához szárzúzó adapter megvá-
sárlását tervezzük, lehetőség szerint pályázati 
pénzből.

A Kölcsey úton a belterületi határtól számított 
500 méteres szakasz kátyúzása, az aszfalt fel-
újítása elkészült, a fennmaradó szakasz kivite-
lezői kiválasztása a Vasút utcával kiegészítet-
ten szeptember hó folyamán fog megtörténni. 

Megnyugtatok mindenkit, a kormányhatározatnak megfelelően 
még az idén el fog kezdődni a munka ezeken a szakaszokon is! 
Többen kérdeztek a felújítás elmaradásáról. Jelenthetem, az erre 
szánt pénz nem fogyott el, nem is lopták el, a beruházás előkészí-
tése folyamatban van, de olyan nagy országos szervezetnél, mint 
a Magyar Közút, ennek a folyamatnak az időszükséglete nagyobb. 
Türelmet kérünk. Már megszokhattuk, hogy vannak emberek, 
akik a politikai előnyszerzés érdekében vagy csak a pletyka 
kedvéért bármilyen álhírt, hazudozást megengednek maguknak. 
Kérem, hogy csak hivatalos vagy bizonyítottan hiteles oldalról 
való tájékoztatást fogadjanak el. 

A jövőre megjelenő útfejlesztési pályázaton való részvételhez 
pályázati anyagot tervezünk még az idén összeállíttatni a Zsolt, 
Lehel, Botond és Diófa utcák felújítására. 

A kerékpárút és a csapadékvízelvezető-rendszer kivitelezési 
munkáit július 2-ával a fővállalkozó KÖTIVIÉP készre jelentet-
te. A műszaki átadás-átvételi eljárás a csapadékvíz-elvezetés 
esetében sikeresen lezárult. A kerékpárút létesítési projekt 
azonban nem. Az önkormányzat és a Magyar Közút (MK) alkot-
ta konzorcium az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához 
több műszaki hiányosság megszüntetését kérte a kivitelező-
től, de ezek határidőre nem valósultak meg, ezért az eljárást 
nem zártuk le. Az MK által kifogásolt műszaki hiányosságok 
a Vasút u.-i gyalogátkelő-megvilágítás nem megfelelősége, 
ezen a gyalogátkelő helyen az állomásépülethez autóval való 
bekanyarodás megakadályozására fizikai akadály telepítését 
tartja a Magyar Közút szükségesnek, a kerékpárút melletti 
korlátok nem megfelelő magasságúak, ezt növelni kell és az 
aszfalt-egyenetlenségek javítását is el kell végeznie a kivite-
lezőnek. Az MK az önkormányzatot is felszólította, hogy fizikai 
akadályok telepítésével (pl. virágládák) akadályozza meg a 
szélesebb parkolókban az úttengellyel nem párhuzamos parko-
lási lehetőségeket. Ennek végrehajtása a napokban elkezdődik. 
A kerékpárút átadás/átvétel folyományairól következő lap-
számban tudunk számot adni.

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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Lapzárta után érkezik meg az önkormányzathoz a szennyvíztisztító 
telepen a homokfogó, illetve iszapvíztelenítőprés telepítésének 
műszaki kiviteli terve (már megkaptuk, de annak nem teljeskörű-
sége miatt hiánypótlásra visszaadtuk a tervezőnek). A hiánytalan 
terv beérkezte után a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárást 
azonnal indítani fogjuk. Célunk a műtárgyak gyors beépítése, hogy 
a szennyvízcsatlakozások tiltását mielőbb fel tudjuk oldani. Az 
ügyhöz kapcsolódóan felhívom a figyelmét mindenkinek, aki telek-
megosztást tervez, mielőtt belefogna, tájékozódjon a Polgármesteri 
Hivatalban (PH) annak követelményeiről. A telekmegosztásoknak 
a közművek teljes körű kiépítése és a szilárdburkolatú útépítés 
is feltétele. Nem engedhető meg a telekalakítás, ha a közmű-
kapcsolatok nem állnak rendelkezésre, ha a telekalakítás(ok)hoz 
járulékosan tervezett út nem elég széles és a közforgalmú úthoz 
nem az útkezelő előírásainak megfelelő útcsatlakozással tervezett. 
Hasonlóan felhívom a figyelmet, hogy a szennyvízcsatlakozások 

Kedves Lakosok! Ugyan számtalan 
egyéb témával is foglalkozott a bizott-

ság, de azt gondolom, hogy az útfejlesz-
tések várható befejezése a leginkább 
érdekes téma a lakosok körében, hiszen 
többen, több helyszínről érdeklődtetek e 
fejlesztések aktuális ütemtervéről.

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást 
adni róla.

Azonban mindenkinek szeretném fel-
hívni nyomatékosan a figyelmét, hogy az 
útközben felmerülő problémák függvé-
nyében a kivitelezőnek lehetősége van 
ezek módosítására, a szerződésben a tel-
jes projekt átadása van rögzítve.

– Gubányi Károly utca: az október 4-i 
héten kezdik meg a munkálatokat az útalap 

készítésével (a felület felmarása, a zúzott-
kő terítése), melynek tömörítése után az 
utolsó munkafázis, az AC 11-es kopóréteg 
terítése és a padka készítése a november 
elsejével kezdődő héten lesz kész.

– Homoki szőlő II-es dűlő: a kivitelező 
elkészítette az útalapot, aminek a tömörö-
dése most érte el a megfelelő állapotot. 
Szeptember 21-én a rétegvastagságok 
ellenőrzése következik, és amennyiben 
azok megfelelőek, indulhat a murva terí-
tése. A jelenlegi tervek szerint ez a jövő-
héten megtörténik.

– Bárószőlő: az új ütemterv szerint szin-
tén szeptember 27-én várható a murvazá-
rás terítése, amennyiben a rétegvastagsá-
gok megfelelnek.

gyors szervezésnek köszönhetően szeptember 12-én, vasárnap 
egy igényes és remek kis koncertet sikerült lebonyolítani a város 
lakói részére.

A legnagyobb feladatott a kétnapos Városnapi rendezvény 
szervezése és lebonyolítása adta. Ebből a munkából a képviselők 
közül is jónéhányan kivették a részüket, és elmondhatom, hogy 
egy igen remek, programokban gazdag, összességében nagyon 
jól sikerült rendezvénnyel sikerült megörvendeztetnünk a kiláto-
gató közönséget. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki részt vett a munkában, valamint azon támogatóknak, akik 
valamilyen formában hozzájárultak az esemény sikeréhez. 

Mint a bizottság elnöke, az elkövetkezőkben is azon leszek, hogy 
minél több ilyen eseménydús, programokban gazdag hétvégéről 
számolhassak be a lakosságnak.

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

– Haleszi szőlő I-es dűlő: az október 4-i 
héten kezdenek az útalap készítésével 
(a felület felmarása, a zúzottkő terítése), 
melynek tömörítése után a murvazárást 
a jelenlegi tervek alapján október 25-én 
terítik.

– Haleszi szőlő II-es dűlő: a november 
elsejével kezdődő héten kezdik az útalap 
készítését, a murvazárást pedig november 
14-éig szeretnék befejezni.

Mint írtam, a munkafolyamatok függe-
nek az útalap tömörítésének gyorsasá-
gától.

Reméljük, az elkészült utak kárpótol-
nak mindenkit az esetleges kellemetlen-
ségekért.

MALA RÉKA ✍ elnök

A már megszokottakhoz igazodva szeretnék beszámolni a 
Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elmúlt időszakban 

végzett munkájáról.
A bizottsági munkában a napirendi pontok terén a Csernai Pál 

Közösségi Központ I. féléves beszámolójának elfogadásáról, va- 
lamint az üzleti tervének módosításáról kellett döntést hoznunk. 
E mellet az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének I. féléves 
teljesítését tárgyalta a bizottság.

A bizottsági ülések mellett a városi és egyéb rendezvények szer-
vezése és lebonyolítása látott el minket bőségesen feladatokkal. 

Az immár 29. alkalommal megrendezett Szüreti Felvonulás és 
Bál lebonyolításából is kivettük a részünket. Itt meg kell emlí-
tenem egyik külsős bizottsági tagunkat, Laczkóné Bálint Erikát, 
akinek ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy munkájával évről 
évre fenntartja ezt a szép hagyományt városunknak.

Ezután viszonylag gyorsan kaptuk a hírt, hogy városunk is csat-
lakozhat az Őszi Hacacáré programsorozathoz, így egy villám-

kiváltására tervezett házi szennyvíztisztító berendezések telepítése 
Pilis város belterületén a rendezési tervben jelenleg nem engedé-
lyezett (később sem valószínű az engedélyezés a környezetvédelmi, 
üzemeltetési kockázatok miatt). A külterületen jegyzői engedéllyel 
lehet ilyet létesíteni. Itt hívom fel az építési telket vásárolni szándé-
kozók figyelmét, hogy az önkormányzatnak is vannak eladó telkei, 
ezekről a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak tájékoztatást. 

Az általános iskola Széchenyi utcai tornatermének fűtésfelújítá-
sa a Városüzemeltető kivitelezésében elkészült, és elkészült a 
Szabadság téri telephely külső folyosójának meghosszabbítása is.

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

MALA FERENC ✍ alpolgármester

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
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Immár vége a nyárnak, új tanévet nyi-
tottak intézményeink. Néhány száma-

dattal kezdem, ami érdekelheti a kedves 
olvasókat. Az óvodáinkból júniusban 128 
gyermek ballagott el, a beíratottak száma 
jelenleg 114 fő, de ez a szám várhatóan 
még emelkedni fog.

Az óvodai intézmény személyi változá-
sai: ebben az évben négy fő óvodapeda-
gógusnak született gyermeke, egy óvoda-
pedagógus nyugdíjazása előtti felmentési 
idejét tölti, egy fő takarító pedig nyugdíjba 
ment. Egy fő félállású ügyintéző jogviszo-
nya megszűnt, az állás azonnal betöltésre 
került. Két fő óvodapedagógus álláshely 
került betöltésre, egy félállású gyógype-
dagógus érkezik szeptembertől és két fő 
takarítót vettek fel a betöltetlen, illetve 
nyugdíjba menő kolléganő helyére. 

A Játékország Óvodában 2021-ben 
eddig elvégzett karbantartási, felújítási 
munkák: a Rákóczi úti tagóvodában két 
csoportszobát és a folyosókat tisztasági 
festéssel látták el, valamint az új udvar-
rész tereprendezése, füvesítése és udvari 
játékok telepítése történt meg. A volt 
IPOSZ területen dolgozói parkolót alakított 
ki önkormányzatunk. A Kávai úti tagóvodá-
ban az udvaron a csőtörés utáni károkat 
kellett helyreállítani, valamint megtörtént 
a kerékpártároló tetőcseréje is.

A Gubányi Károly Általános Iskolából 
júniusban elballagott 108 nyolcadik osz-
tályos tanuló, a nyolcosztályos gimná-
ziumban 1, a hatosztályos gimnázium-
ban 5 diák folytatja tanulmányait. Az első 
évfolyamot 113 kisdiák kezdi szeptember 
elsején, ebben az évfolyamban öt osztály 
indul, a Szabadság téri telephelyen négy, a 
Széchenyi utcai telephelyen pedig egy. Az 
intézménybe a nyári szünet alatt összesen 
13 új tanuló érkezett különböző évfolya-
mokra.

Pedagógusok létszámában történt vál-
tozások a következők: egy pedagógus 
távozott és két új kolléga érkezett az 
iskolába. Egy fő tanító nyugdíjazása előtti 
felmentési idejét tölti.

A hosszúnak tűnő nyári szünet alatt 
a lehetőségekhez képest történtek fel-
újítások. A Széchenyi utcai telephely 
udvarát térkövezéssel látták el, amit a 
Klebelsberg Központ finanszírozott. 
Szintén ezen a telephelyen a tornate-
rem padlózatának cseréje után jelenleg 
a tornatermi öltözők fűtéskorszerűsítése 
van folyamatban, ez a munka még nem 
fejeződött be, költségeit a város fedezi. 
A Szabadság téri telephelyünkön szüksé-
gessé vált egy folyosó kialakítása annak 
érdekében, hogy két osztály tanulói ne 
egymás tantermén keresztül járva jussa-

nak be a sajátjukba. Megvalósítása szin-
tén folyamatban van, ennek költségeit is 
városunk fedezi. Nagy valószínűséggel a 
tanévkezdésre még nem lesz kész, ezért 
türelmet kérünk az érintett diákoktól és 
pedagógusoktól. A szűkös anyagi keret 
miatt mindössze telephelyenként egy-egy 
tanterem padlózatának cseréjére kapott 
az iskola lehetőséget, ezek a munkálatok 
is folyamatban vannak. 

A tanév elején várhatóan új bútorok, 
tanulói asztalok és székek érkeznek.

Mindkét intézményünkben, a Játék-
ország Óvodában és a Gubányi Károly 
Általános Iskolában a nyári nagytakarí-
tások és fertőtlenítések is megtörténtek. 
Tiszta, egészséges környezet várja a gye-
rekeket. 

Az új tanév jelenléti oktatással indul, 
bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet 
nem rosszabbodik, és ez a tanév végé-
ig így is marad. Amennyiben a helyzet 
megkívánja, pedagógusaink tapasztalataik 
birtokában felkészültek az esetleges vál-
tozásokra. 

Az új tanévhez jó egészséget, sok sikert 
kívánok minden gyermeknek, szülőnek és 
pedagógusnak!

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

„Itt van az ősz, itt van újra…” (Petőfi Sándor) 

Valóban kezdetét vette az ősz, azonban a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság a nyár folyamán is ülésezett, így a júni-

usi és augusztusi üléseken tárgyalt napirendekről szeretnék egy 
rövid összefoglalót közreadni. 

A közétkeztetési feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás 
sikeresen lezárásra került, melynek eredményeként az Eatrend 
Kft. került kiválasztásra, így az új szerződésnek megfelelően a 
2021.október 1-jétől 2023. szeptember 30-áig terjedő időszakban 
továbbra is ők szállítják az ételt városunk intézményeibe. 

A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervé- 
nek l. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Pilis Város Önkormány- 
zata bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1 963 810 446 Ft 
volt, mely az első negyedévben 72 650 forinttal, míg a második 
negyedévben 38 203 468 forinttal emelkedett, így az önkormány-
zat bevételi és kiadási módosított előirányzatának főösszege 
az időszak végén 2 002 086 564 Ft. A megnövekedett bevétel 
jelentős része két nagyobb tételnek köszönhető, így a 2021. évben 
kiesett iparűzési adó várható összegének felét városunk támoga-
tásként megkapta a központi költségvetésből, ami 15 778 985 Ft 
bevételt jelent, melynek a másik felét október hónapban kapja 
meg városunk. A másik jelentősebb tétel (15 079 702 Ft) a koráb-
ban elnyert „Tisztítsuk meg az országot!” pályázathoz kapcso-

lódó támogatási összeg, mely a II. negyedévben megérkezett az 
önkormányzat számlájára. Az I. félévi beszámolót a bizottságunk 
részleteiben vizsgálta és egyhangúan elfogadta és elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek is. 

A bizottság napirendjei között szerepelt a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. 2021. évi I. féléves beszámolója, valamint a Csernai Pál 
Közösségi Központ Nonprofit Kft. 2021. évi I. féléves beszámolója. 
Mindkét cég esetében rendben találtuk a beszámolókat, melye-
ket egyhangúan elfogadott a bizottság. 

A Pilisi Labdarúgó Klub a 2020. évben 2 991 421 Ft összegű 
egyszeri támogatást kapott Pilis Város Önkormányzatától a 
TAO-s támogatás önerejének biztosítása céljából, melynek elszá-
molására beszámolót készített. A beszámoló részletesen tartal-
mazta a kifizettet számlákat, szerződéseket, dokumentumokat, 
így a beszámolót a bizottságunk egyhangú szavazattal elfogadta. 

Jó hír, hogy az „ÚJ, HÉT CSOPORTSZOBÁS ÓVODA közbe-
szerzési tanácsadói szakértői feladatainak elvégzése" tárgyú 
beszerzési eljárást sikeresen lezártuk, a bizottság áttekintette 
a beérkezett ajánlatokat és a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
adó cég, a KÖZ-BER Kft. került kiválasztásra. Ezzel egy lépéssel 
közelebb kerültünk az új óvoda megvalósításához, mely az egyik 
legnagyobb beruházás a jelenlegi ciklusban.

DEÁK CSABA ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése valósulhatott meg Pilis egyik központi részén a Rákóczi és a 
Kávai utcában.

A PM_CSAPVIZGAZD_2018/2 Támogatási szerződés számú projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek, a műszaki átadás átvétel 
sikeresen megtörtént. A kivitelezési munkálatokat a KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. végezte.

A projekt a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívás keretében benyújtott nyertes pályázat kere-
tében valósulhatott meg a Magyar Állam finanszírozásával. A támogatója a Pénzügyminisztérium volt. A támogatás forrása a Pest 
megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott 
célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból volt.

Az önkormányzat a közel 162,20 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósíthatta meg a beruházást.

A fejlesztés következtében a Rákóczi úton burkolattal ellátott nyílt csapadékvíz elvezető árok 969 m hosszan, zárt csapadékvíz elveze-
tő csatorna 694 m hosszan került felújításra. A Kávai út esetében burkolattal ellátott nyílt csapadékvíz elvezető árok 264,50 m hosz-
szan, zárt csapadékvíz elvezető csatorna pedig 195,50 m hosszan lett felújítva. A projekt keretében tehát összesen 2123 m csapadékvíz 
elvezető csatorna felújítását tudta megvalósítani Pilis Város Önkormányzata.

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerültek. A megépült, felújított 
csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekedett. A bel-
vízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökkent. A beruházás megvalósulásával a 
településen a belvízjárta területek csökkentek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is nőtt.

KÖZÖS ÜGYEINK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött Pilis Város felszíni csapadékvíz elvezetési projektje a Rákóczi és a Kávai úton

Tisztelet az olvasónak!

Tájékoztatómban formabontó leszek. A 
hagyománytól eltérően nem adatok-

kal, számokkal és törvényi hivatkozásokkal 
„untatnám” Önöket. 

A kialakult segítő rendeleteink az elmúlt 
két hónapban lényegében nem változtak. 
Ezek a rendelkezések és jogosultságok 
szinte mindenhol elérhetőek azon kívül is, 
amit önkormányzatunk, a szociális irodánk 
a tájékoztatásért megtesz. Lehet itt egy 
ügyfél kapcsán civil szervezeteknek „jóem-
berkedni” és azt nagydobra verni, hogy egy 
személynek a problémájában 5-10 segítővel 
megoldást találtak, csak a valóság, önkor-
mányzati szinten, nem ez… 

Közlöm, hogy a szociális irodánkon a hiva-
talos ügyintézést 3-4 ember végzi, és évente 
több ezer személy megsegítésével, ügyin-
tézésével kell megbirkózniuk. Ennyit arról, 
hogy ki „nem dolgozik”…

Mindezek mellett azt is fel kéne már 
fogni, hogy minden segítségre szorulónak a 
hivatalos állami törvények és rendeleteink 
kritériumainak meg kell felelnie ahhoz, hogy 
segíthetőek legyenek. Ha a nagy összesből 
egy pont előírásainak valaki nem felel meg, 
a segíthetőség máris csorbát szenvedhet.

Bevezetőm után sokkal inkább olyan 
körülményekre, településünk „rövidlátá-
sára” hívnám fel a figyelmet, amely már 
most, de még inkább a későbbiekben, nagy-

ban meghatározza jövőnket. A nem kívánt 
betelepítésről, annak bármilyen segítéséről 
beszélek. Lerágott csont lesz azoknak, akik 
pont abból élnek, hogy közvetlenül vagy köz-
vetve, de tevékenységükkel hozzájárulnak 
településünk morális és anyagi lezüllesz-
téséhez. Sajnos azt gondolom, hogy nem a 
naivságuk, ostobaságuk okán teszik. Sokkal 
inkább a saját pénzbevételük motiválja őket, 
közben örökös és közös pénzügyi, szociális 
problémát idéznek elő a településünknek és 
lakóinak. Ők pénzt keresnek, a közös meg 
fizeti az emelkedő létszámú segélyeiket, 
mindörökké…

Kétes egzisztenciáknak lakhatást bizto-
sítani négyszeres öngól, amiben maguk az 
ezt biztosítók is érintettek. Első, hogy embe-
rileg, lakókörnyezetileg nem az a látvány 
fogad senkit, amit szeretne. Második, hogy 
viselkedés és szocializációs másságuk okán 
is zavaróak, fenyegetőek lehetnek, ezál-
tal az életminőségünk megítélése romlik. 
Harmadik, hogy az egyre nagyobb létszá-
muk láttán önmagunk telek- és lakásárait 
csökkentjük, mert lássuk be: egy normális 
életvitelű ember és családja megnézi, hogy 
milyen települési összképben, milyen lakó-
környezetben és milyen összetételű utcá-
ban mit és mennyiért vesz, ha a látottak 
alapján egyáltalán vesz.

A negyedik, örökös problémaimport 
témaköre ugyanúgy mindenkit érint, önkor-
mányzati, szociális és segélyezési oldalról. 

A szellemi rövidlátók, a percemberek még 
azt is gondolhatják: most aztán kibabrálunk 
a regnáló testülettel, mert ma már az az 
átírt jelmondatuk, hogy a gyűlölet mindent 
legyőz. A legnagyobb téveszme ez, hiszen 
ha valaki ide költözik, az jó eséllyel örökké 
szociális problémás lesz, tehát mindenkivel 
ki lesz babrálva az idők végezetéig, bárki jön 
is utánunk.

Gondolatkísérlet okán tényként közlöm. 
Régiónkban alulról a másodikak vagyunk az 
egy főre eső adóbevételeinket illetően. Tőlünk 
kevesebb bevétele talán csak Kávának van, 
de lakosságarányosan, a sokkal kevesebb 
szociális problémásuk miatt személyenként 
ott sokkal több pénz jut egy emberre. Egy 
önkormányzat pénzügye és gazdálkodása 
számszakilag ugyanaz, mint egy családé. El 
kéne magyaráznom, hogy ugyanannyi pénz 
esetén sem mindegy (egyszerű osztás kér-
dése), hogy a család létszámától függően 
kire mennyi jut? Ezzel a folyamattal lassú 
lesz a fejlődés, hiszen nem az elmaradott 
infrastruktúránkba pumpálhatjuk a kevéske 
pénzünket, hanem szociális problémák meg-
oldására. Próbáljunk közösen tenni a saját 
elárasztásunk lassításáért…

Kénytelen vagyok erről írni, mert a köz-
gondolkodásban, közgondoskodásban nem 
látok változást, sőt… Egyre elszomorítóbb 
összképet érzékelek, és közös jövőnket féltő 
gondolatokkal zárom soraim…

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Szociális,  Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság 

PESTMEGYE
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Az önkormányzat kiemelt feladatának 
tekinti a pilisen élő polgárok, gyerme-

ket nevelő családok segítését, és mint azt a 
lakosság is tapasztalhatja, az önkormány-
zat az elmúlt évek időszaka alatt a szociális 
ellátások területén különféle támogatási 
formákkal igyekszik az eltérő korosztályok 
számára a leghathatósabb segítséget nyúj-
tani. Az idősek körében most már több éve 
elérhető és igen népszerű támogatási for-
mává vált az időskori gyógyszertámogatás. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
idei évben megállapított kérelmek száma 
(684 fő) már augusztus hónapban túlmu-
tat a tavaly egész évben megállapított 
kérelmek számán (660 fő). Pozitívumként 
említendő, hogy szintén rendkívül népsze-
rű támogatási formává vált az idei évtől 
bevezetett új támogatási forma, az úgy-
nevezett időskori vitamintámogatás. Ezt 

Ebből a jeles alkalomból Hajnal Csilla polgármester asszony 
és Pércsiné Dancsok Marianna, az Igazgatási Csoport mun-

katársa személyes és hivatali jókívánságaik mellett Orbán Viktor 
miniszterelnök úr személyesen aláírt gratuláló emléklapját is 
átnyújtották az ünnepelteknek. 

Bene Lászlóné, lánykori nevén Csernai Erzsébet 1931. február 
1-jén látta meg a napvilágot Pilisen vasúti dolgozó és háztartás-
beli szülők gyermekeként. Házasságából két gyermeke született, 
egy lány és egy fiú. Fiát sajnos sok évvel ezelőtt balesetben elve-
szítette. Élete legszebb élménye a négy unokája és hét dédunoká-
ja megszületése. A Budapesti Konzervgyárban ledolgozott 38 év 
után vonult nyugdíjba, napjait leginkább kerti munkával, az udvar 
rendezésével és rejtvényfejtéssel tölti.

Polgár Mihályné, lányko-
ri nevén Gengeliczki Anna 
1931. június 4-én született 
Pilisen gazdálkodó szülők 
legkisebb gyermekeként. 
Házasságából egy lánya szü-
letett, majd két unokával és 
három dédunokával gazdago-
dott az élete. Szabadidejében 
szeretett kertészkedni, piac-
ra járni, azonban napjainkra 
meggyengült az egészsége, 
leginkább televíziót néz, egy-
házi énekeskönyvet olvas és 
a családja körében beszélge-
téssel tölti az idejét.

Minden születésnap nagy esemény az ember életében, de még különlegesebb, ha egy kerek évszámhoz ér. 
Bene Lászlóné, Csiló Jánosné, Filip Lajosné és Polgár Mihályné ebben az évben 

egy igazán szép, kerek számhoz érkezett 2021-ben, hiszen mindannyian 90 esztendősek lettek! 

Filip Lajosné, lánykori nevén 
Tuskán Judit 1931. június 17-én 
jött világra Pilisen földműves szü-
leinek legkisebb, nyolcadik gyer-
mekeként. Házasságából egy fia 
született, férjét 1964-ben elveszí-
tette, fiát egyedül nevelte fel, ott-
honát egyedül építette fel. 1953-tól 
1987-ig a Polgármesteri Hivatalban 
dolgozott pénzügyi ügyintézőként. 
A tanácsi apparátusban végzett 
kiemelkedő és eredményes munkásságáért 1970-ben aranyfo-
kozatú kitüntető elismerésben részesítették. Vallja, hogy ember-
társaink szeretete, a rendszeretet és a hit az, aminek köszönheti, 
hogy 90 évesen is aktívan éli napjait. 

Csiló Jánosné, lánykori nevén 
Földvárszki Mária 1931. július 15-én 
született Pilisen földműves szülők 
gyermekeként. Házasságából két 
lánya született, akik négy unokával 
ajándékozták meg. Legkisebb uno-
káját tragikus autóbalesetben elve-
szítette. Unokái négy dédunokával 
ajándékozták meg. A termelőszö-
vetkezetben és a Szódagyárban 
ledolgozott hosszú évek után nyugdíjba vonult, jelenleg televízió 
nézéssel és horgolással tölti legtöbb idejét.

További boldog éveket kívánunk az ünnepelteknek szerető 
családjaik körében!

IGAZGATÁSI CSOPORT ✍

a kedvező tendenciát próbálja az önkor-
mányzat azzal segíteni, hogy postai úton 
névre szóló tájékoztató levél formájában 
értesíti a 65 év feletti lakosságot az igény-
bevehető támogatási formákról. 

A gyermeket nevelő családok esetében 
ezen tendencia a gyermekek születéséhez 
és részükre nem kötelezően beadandó, de az 
önkormányzat által támogatott oltások (rota 
vírus és meningococcus baktérium elleni 
védőoltás) esetében érzékelhető. A számok 
azt mutatják, hogy a beadott és megállapí-
tott támogatások kapcsán 40-100%-os az 
emelkedés a tavalyi évhez képest. 

Megjegyzendő, hogy a számok kedve-
ző alakulásához az is hozzájárult, hogy 
képviselő-testületi döntés alapján az idei 
évtől lehetőség van az oltások utólagos 
elszámolására is. A gyermeknevelési fe- 
ladatok ellátása kapcsán a szülők célzott 

anyagi támogatását célozza továbbá az 
önkormányzat által nyújtott úgynevezett 
iskolakezdési támogatás, amely szintén a 
lakosság által igen kedvelt támogatások 
közé tartozik. Az önkormányzat tovább-
ra is kiemelt célnak tekinti, hogy a már 
meglévő támogatások köre lehetőség 
szerint ne változzon, illetve a lakossági 
igényeknek megfelelő támogatási formák 
kerüljenek kialakításra, ezért a képvise-
lő-testület a helyi pénzbeli és természet-
beni ellátások rendszerét időről időre (ha 
szükséges hónapról hónapra) felülvizsgál-
va és tapasztalatokat alapul véve hajtja 
végre az eszközölt módosításokat, abban 
a reményben, hogy a szociális ellátásokat 
helyi szinten a lakosság legnagyobb meg-
elégedésére nyújtsa.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

90. születésnapot köszöntöttünk városunkban

Kedvező trendváltás a szociális ellátások területén
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Napjainkban Pilisen is nagyon népszerű, hogy „felnőtt fejjel” iskolapadba üljünk. Az elmúlt időszakban azonban 
számtalan hír jelent meg arról, hogy a képzés jelentősen átalakul, és nehezebb lesz az új szakma elsajátítása. 
Ezt a témát járja körül az alábbi írás, és remélhetőleg sok felmerülő kérdésre választ ad majd olvasóinknak.

Valóban megszűnt az OKJ-rendszer 2020-ban, vagy mindez 
csak egy reklámfogás a képző intézmények részéről?

Visszatekintve az elmúlt egy évre, teljesen jogosan merül fel 
bennünk ez a kérdés. Sajnos, a választ sem lehet egyetlen szóval 
megadni. 

Mielőtt rátérnék a képzési rendszer átalakítására, a régi és új 
képzési rendszer közötti különbségekre, érdemes néhány fogal-
mat tisztázni. Sokszor szembesülök azzal, hogy nem megfelelően 
használják a különböző fogalmakat, ennek köszönhetően a köz-
nyelvbe teljesen tévesen kerülnek be egyes kifejezések.

A felnőttkori tanulás intézménytípus szerint történhet iskola-
rendszerben és iskolarendszeren kívül.

Az iskolarendszerű oktatást a nemzeti köznevelési törvény, a 
felsőoktatási törvény, valamint a szakképzési törvény szabályoz-
za. Célja az általános, középfokú vagy felsőfokú végzettség és/
vagy szakmai képesítés megszerzése.

Az iskolarendszeren kívüli képzéseket alapvetően a 2013. 
évi felnőttképzési törvény, a szakképzési törvény, illetve 
ezek végrehajtási rendeletei szabályozzák. Vannak olyan 
szakmai képzések, amelyekre mindkét szabályozást érvényesíte-
ni szükséges, erre most nem térünk ki.

Van-e különbség a felnőttoktatás és a felnőttképzés között? 
Egyértelműen van.

Felnőttoktatásnak nevezzük, ha az oktatás iskolai rendszer-
ben történik az OKJ-s szakképesítés megszerzése érdekében, 
olyan intézményben, ahol nappali tagozatos szakképzés is folyik, 
például szakképzési centrumban, illetve néhány egyházi és ala-
pítványi iskolában. Ebben az esetben a cél, hogy a felnőttek rövi-
debb idő alatt és rugalmasabban tudjanak szakmát szerezni, mint 
a nappali képzésben tanuló diákok. Gyakorlati képzésüket akár 
saját munkahelyükön is teljesíthetik, ha az megfelel a törvényi 
előírásoknak, valamint a szakmai elvárásoknak. Ebben az esetben 
van lehetőség az úgynevezett „ingyenes” oktatásra, mivel ezek 
államilag támogatott képzések.

Az oktatás nappali, esti vagy levelező munkarend szerint folyik. 
A felnőttoktatásban résztvevők tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonyban állnak a képzést szervező iskolával. Felnőttoktatásban 
lehetőség van diákigazolvány igénylésére, valamint diákked-
vezmény, családi pótlék és árvaellátás is jár. 

Azok a képzések, melyek a felnőttoktatás kategóriába tartoz-
nak szeptemberben, vagy – keresztféléves képzések esetén – 
februárban indulnak. 

A felnőttképzés ezzel ellentétben iskolai rendszeren kívül 
zajlik, ezek a képzések az úgynevezett önköltséges képzések, tehát 
a résztvevők fizetik a tanfolyam díját. A felnőttképzés a piacon egy-
fajta szolgáltatásként jelenik meg, piaci alapon valósul meg. 

Természetesen felnőttképzés keretén belül is van lehetőség 
ingyenes képzésen való részvételre, abban az esetben, ha például 
valamilyen pályázat vagy támogatás megléte mellett indítja az 
adott intézmény a tanfolyamait. 

Fontos, hogy a felnőttképzés nem közoktatás és nem is fel-
sőoktatás. A felnőttképzésben csak olyan személy vehet részt, 
aki teljesítette a tankötelezettséget, ami jelenleg 16 év, ennek 
értelmében 16. életévét betöltött személy. Mivel a felnőttképzés-

ben a tanuló nem számít diáknak, így nem jogosult diákigazol-
ványra, sem családi pótlékra, sem árvaellátásra. 

A felnőttképzési, tanfolyami rendszerű képzések bármilyen 
időpontban indulhatnak. 

Most, hogy tisztáztuk a legfontosabb különbségeket, nézzük meg, 
hogy miként alakult a képzési rendszer, ezen belül is a felnőtt-
képzés Magyarországon.

Az egyik és legfontosabb információ, hogy 2020. december 
31-ig indíthatóak a régi rendszer szerinti OKJ-s képzések azzal 
a feltétellel, hogy a szakmai vizsgát minden résztvevőnek 
2022. december 31-ig le kell tenni. Ezek szerint 2021-től már a 
felnőttképzési intézmények új csoportokat már nem indíthatnak. 
Mivel azonban a törvény nem tiltotta meg a tanfolyamba való 
becsatlakozást, így ha valaki még a „régi” OKJ-s rendszer szerint 
szeretne végzettséget szerezni, olyan intézményt kell keresnie, 
ahol erre még van lehetőség, mielőtt ezek a képzések kifutnak.

Ami a nehézséget okozza, hogy közben párhuzamosan elindul-
tak az új képzési rendszer szerinti képzések. 

Az új szakképzési rendszerben az Országos Képzési Jegyzéket, 
amit röviden OKJ-nak nevezünk, a Szakmajegyzék váltja fel. 
A szakmajegyzékben 25 ágazathoz tartozó 174 alapszakma 
szerepel. Ezeket az alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben 
lehet tanulni, iskolarendszeren kívüli rendszerben egyáltalán nem. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? Adott például egy érettségire 
épülő Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés, melyet 
eddig tanfolyam keretén belül is el lehetett végezni, kötetlenebb, 
rugalmasabb időbeosztással, munka mellett, ugyan önköltséges, 
azaz fizetős formában. Erre a jövőben már egyáltalán nem lesz 
lehetőség. Aki ezt a szakmát szeretné tanulni, már csak iskola-
rendszerben teheti meg meghosszabbodott képzési idő mellett, 
mely ennél a képzésnél 2 év.

Az átalakításnak köszönhetően a szakképzési intézményekben a 
választott alapszakmák teljesítését követően a résztvevők állam 
által garantált szakképzettséget kapnak, még a piaci alapon 
működő felnőttképzők tanúsítványt állítanak ki a náluk szakmai 
képzésekben résztvevők számára. A tanúsítvány megszerzése 
után akkreditált vizsgaközpontokban szerezhetik meg az állami-
lag elismert bizonyítványt.

Fenti összefoglaló kifejezetten felnőttképzésre vonatkozik, nem 
az általános iskolát épp befejező és továbbtanulni szándékozó 
tanköteles diákokra. 

Azon lehet vitatkozni, hogy miként fognak tudni a cégek alkal-
mazkodni az új rendszerhez, mennyire fogják a munkáltatók az 
akár kétéves képzéseket támogatni, a HR-esek követik-e az új 
ágazatok és szakmák fordítókulcsát, illetve, hogy melyik bizonyít-
ványt hogyan fogják elfogadni. Az azonban tagadhatatlan, hogy a 
munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása, valamint a gyors 
technológiai fejlődés miatt elengedhetetlenné vált a szakképzés 
és felnőttképzés megújítása, illetve a megfelelő kompetenciákkal 
rendelkező szakemberek képzése. Ehhez a gazdaság mindenkori 
igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőtt-
képzésre van szükség.

RABI-RIZMAJER ANDREA ✍ felnőttképzési intézményvezető 

KÖZÖS ÜGYEINK

A felnőttképzés megújítása
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Július 3-án, a kormányrendelet értel-
mében, a Városi Könyvtár ismét kinyit-

hatott, és végre korlátozások és védettsé-
gi igazolvány nélkül is be lehetett lépni az 
épületbe. Nagy örömünkre újra lehetőség 
volt a szabadpolcos terek használatára 
és a személyes jelenléttel megvalósuló 
rendezvények szervezésére is. Az Ablak 
Galéria kiállításai továbbra is folytatód-
tak. Júliusban Szenohradszki Ferencné 
– Rózsika – homok-cement technikával 
készült kerti dísztárgyaiból nyílt kiállí-
tás „Manóvilág” címmel. Augusztusban 
„Tűzzel festett álmok” címmel, Joó 
Gabriella (Majerné) pirográf és kézi graví-
rozású alkotásait láthattuk. 

Szeptemberben, a várossá avatás kap-
csán, az egykor Pilisen élő és alkotó, sokak 
által ismert, elismert és kedvelt népi fafa-
ragó, Váci János alkotásaiból rendeztünk 
emlékkiállítást. Köszönjük a kiállítás meg-
valósításában nyújtott segítséget a Gál 
és a Pintér családnak, Váci Erzsikének 
és Váci Jutkának. Októberben Várfalvi 
Tímea és Vrbovszki Istvánné kézimunkái-
ból láthatunk egy színes tárlatot az Ablak 
Galériában.

Folytattuk a pandémia miatt elmaradt, 
pilisi kötődésű író-olvasó találkozóink szer-
vezését. Farkas-Polgár Bea „Ásványtrafik” 
és Polgár Zita „Szárnyalni csak másokat 
emelve lehet” című könyveinek nagysikerű 
estjei után, szeptember 3-án Kacsirek Ottó 
András „Átszivárgás” című versesköteté-
nek bemutatójára került sor. Ottó és párja, 
Emese elhozták nekünk Kalotaszeg, azon 
belül is a számukra oly kedves Magyarbikal 
varázslatos világának még ma is élő hangu-
latát. A versek felolvasását remekül kiegé-
szítették a hangulatukhoz illő népzenei 
betétek, valamint az a minikiállítás, amely 
szintén a költő által faragott, elsősorban 
kalotaszegi, népi motívumokat felvonultató, 
régi fa használati tárgyakból állt. A jelenleg 
Pilisen élő költő erős kötödését Erdélyhez 
mi sem mutatja jobban, mint hogy célul 
tűzték ki Emese szülőfaluja, Magyarbikal 
több, mint 700 éves református templo-
mának felújítását. Ennek kapcsán jelent 
meg 2019-ben Ottó „Átszivárgás” című 
kötete, melynek teljes bevételét a templom 
felújítására ajánlotta fel. A kötet adomány 
fejében megvásárolható az alkotónál és a 
Városi Könyvtárban is.

A „Könyvtári esték” című rendezvény-
sorozatunk keretében dr. Rugonfalvi Kiss 
Csaba szeptember 10-én az Árpád-ház 
történetét bemutató előadás-sorozatának 
záró darabjaként Vak Béla, III. István, II. 
László és IV. István életével ismertette 
meg a népes hallgatóságát.

A Kossuth Kiadó az idei könyvhétre 
jelentette meg Baranyi Ferenc Kossuth- és 
József Attila-díjas költő, író műfordító, Pilis 
város díszpolgára és Jóna Dávid költő, az 
Art’húr Irodalmi Kávéház főszerkesztőjé-
nek lírai párbeszédét, a „Gyöngyhalászok” 
című közös kötetet Győrfi András grafi-
káival. Nagyon örülünk, hogy Pilis város-
sá avatásának évfordulóján, könyvtárunk 
meghívásának eleget téve, szeptember 
16-án személyesen is találkozhattunk a 
szerzőkkel. A könyvbemutatóval egybe-
kötött író-olvasó találkozón a már meg-
szokott, kötetlen beszélgetés keretében 
ismerkedhettünk a versekkel, a szerzőkkel 
Kaiser László szerkesztő közreműködé-
sével. A versgyűjtemény a könyvtárban 
kedvezményes áron megvásárolható.

„Ecsettel mesélek...” – ezzel a címmel 
nyílt kiállítás Koday László Csokonai-
díjas festőművész képeiből a Csernai Pál 
Közösségi Központban. A tárlatot a Magyar 
Népmese Napja alkalmából – az Országos 

Könyvtári Napok eseményeihez is kap-
csolódva – könyvtárunk szervezte. Koday 
László festőművész 1962-től foglalkozik 
festészettel, autodidakta módon. 1970-
től vesz részt kiállításokon, első önálló 
tárlata 1975-ben volt. Azóta folyamatosan 
kiállít csoportosan és önállóan is. 1990 
óta alapító tagja és alelnöke a 450 taggal 
bíró Országos Képző- és Iparművészeti 
Társaságnak. A tárlat ünnepélyes meg-
nyitójára  szeptember 24-én került sor a 

Csernai Pál Közösségi Központ díszter-
mében. A művészt Czető Bernát László 
író, dramaturg méltatta. Az ünnepi műsor-
ban Rák Kati színművész közreműködött. 
A rendezvényen jelen volt a Könyvklub 
Kiadó képviselője is. A kiadó gondozásá-
ban jelent meg 2020-ban az a Benedek 
Elek meséi alapján készült könyvsorozat, 
melyet Koday László illusztrációi díszí-
tenek. Tovább színesítette az eseményt 
a művész képeinek kisméretű nyomatait 
kínáló vásár a Ferdinánd Galéria és a 
Kép-Neked oldal jóvoltából. A kiállítás 
2021. október 15-ig lesz megtekinthető a 
Csernai Pál Közösségi Központ nyitvatar-
tási idejében.

Október 4-9. között, az Országos 
Könyvtári Napokon számos program-
mal várjuk az érdeklődőket. Ismét lesz 
„Megbocsátás hete”, ekkor eltekintünk a 
késve visszahozott kötetek után fizeten-
dő késedelmi díj megfizetésétől. Számos 
programmal készülünk a legkisebbeknek 
is. Meghirdetjük a „Legyél Te is könyvtá-
ros!” programunkat, amikor a gyerekek 
néhány órára kipróbálhatják a könyvtárosi 
munkát. A rendezvénysorozat zárásaként, 
október 9-én, 17 órakor Fabián Janka, a 
kortárs, romantikus, történelmi regényírók 
egyik legismertebb hazai alakja érkezik 
hozzánk. Az író-olvasó találkozón meg-
ismerkedhetünk életével, műveivel, a re- 
gényírás kulisszatitkaival. Ezen alkalom-
mal adjuk át Menich Matyinak és család-
jának azt a támogatási összeget, melyet 
a júliustól október 9-ig tartó jótékonysági 
könyvvásárunkon gyűjtöttünk Matyi gyógy- 
kezelésére. 

Meghirdetett programjaink ingyenesek, 
de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni 
a 06-29-498-851, 06-20-771-0387 tele-
fonszámokon, valamint az info@kjvk.hu 
e-mail címen lehet. A rendezvények a 
mindenkor érvényes, egészségügyi sza-
bályok alapján kerülnek megrendezésre! 
A változtatás jogát fenntartjuk!

Továbbra is folyamatosan 
érkeznek az új könyvek és 
folyóiratok a könyvtárba, 
érdemes hozzánk betérni és 
válogatni. A megújuló kíná-
latunkról, rendezvényeink-
ről tájékoztatást kaphatnak 
Facebook-oldalunkon és a 
www.kjvk.hu oldalon is. 

Mindenkit sok szeretettel 
várunk a könyvtárba!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Mozgalmas nyár és kora ősz a Városi Könyvtárban
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Jó volt augusztus 8-án pilisi keresz-
ténynek lenni a missziós napon. Jó 

volt látni és átélni, hogy tartozunk valaho-
vá, ahol örömmel látnak vendégül, készül-
nek ránk. Aki ott volt, tudja.

Sokan vagyunk. Nem látjuk, mert a hét-
köznapok sűrű teendői máshová sodornak 
minket, nincs idő találkozni, megmutatni 
magunk. Azon a vasárnapon mégis tettünk 
egy lépést előre.

Ott voltunk, jól éreztük magunkat, kikap-
csolódtunk, feltöltődtünk, és együtt örül-

Ugyan készültek a hosszú útra a 
fecskék, az új kerámia műfész-

keket jó volt augusztus végén felten-
ni, mert ezekben a napokban memo-
rizálták a jövő évi fészkelőhelyeket. 
A Madártani Intézet útmutatása 
alapján készültek a kerámiafész-
kek és a visszajelzések alapján 90% 
ban elfoglalták a fecske szülők. 
Személyesen Piliscsabára mentem 
értük, majd képviselőtársaimmal, 
gyermekeikkel és önkéntes segí-
tőnkkel, Pálinkás Zoltánnal felhe-
lyeztük őket a CSEPI eresze alá.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

tünk a játszótérnek. Végre van egy hely 
a kisgyerekes családoknak, ahol jó lenni, 
ahol várják őket. Ne álljunk meg, menjünk 
ki ma is. Találkozzunk a templomkert-
ben, játszunk, beszélgessünk, közösen, és 
vigyázzunk rá, élvezzük, amit létrehoztunk 
együtt. 

Nyitva van minden kisgyermek részé-
re, akik felnőtt kísérőjükkel nyáron reg-
gel 8-tól 19 óráig, míg ősztől-tavaszig 
8-tól 16-17 óráig élvezhetik a játékot. Az 
eszközök 14 év alatti gyermekekre van-

nak méretezve, ezért kérjük a szülőket, 
ne használják a játékokat, és nyugodtan 
figyelmeztessék azokat, akik esetleg meg-
feledkeztek a házirend szabályáról. 

Köszönjük a sok önzetlen támogatást, 
segítséget, és adjunk hálát, hogy mind-
ez megadatott nekünk. Találkozzunk újra, 
legyünk együtt továbbra is. 

Erős Vár a mi Istenünk!

HALKÓ PÉTER ÉS CSALÁDJA ✍ 

Pilisi Evangélikus Gyülekezet
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Immáron a 29. Pilisi Szüreti Bál és 
Felvonulást szervezte meg a Pilisi Nép- 

és Gazdakör, mely az idei évben augusztus 
28-án került megrendezésre.

Már júniusban elkezdtük a táncpróbákat 
és már akkor nagy izgatottság fogta el 
mind a szervezőket, mind a táncos gyer-
mekeket, mivel tánctanárunk, Horváth-
Debreczeni Krisztina a második gyer-
mekével augusztus 26-ra volt kiírva. De 
Krisztina szinte az utolsó hétig kitartott: 
ott volt minden táncpróbán és végigtán-
colta azokat a gyermekekkel.

Sajnos már más világot élnek a mai fiata-
lok és évről évre csökken az utánpótlás. De 
még így sem szeretnénk abbahagyni 
a hagyományt, folytatni fogjuk, mert 
egy ilyen hagyományt éltetni, gon-
dozni kell. Nem hagyhatjuk, hogy 
Pilis legnagyobb múltú eseménye a 
feledés homályában vesszen.

Idén rengeteg probléma adódott 
a szervezés közben, de próbáltuk 
ezeket a nehézségeket úgy megol-
dani, hogy abból a résztvevők és a 
lakosság ne vegyen észre semmit.

Az idei felvonulásra rengeteg új 
kínálóhely jelentkezett, amelyért 

nagyon hálásak vagyunk, mert így a nép-
viseletbe öltözött felvonuló fiatalok, a 
lovasfogatok a hosszú és fárasztó úton fel 
tudták frissíteni magukat. Az idei évben a 
felvonulás 12 kilométeres volt.

Hálánkat fejezzük ki a Pilisi Evangélikus 
Gyülekezetnek, hogy egész nyáron heti 
háromszor biztosították számunkra a 
táncpróbákhoz a helyszínt. Köszönjük 
Duchaj Károlynak, vőfélyünknek, aki bizto-
sította a jó hangulatot a felvonulás alatt, 
illetve, hogy végigkísérte a felvonulókat 
és a felvonulás alatt segítette a szervezők 
munkáját. A lovasfogatoknak, amelyek 
nagy számban jöttek a környékbeli fal-
vakból is; nélkülük nem lenne felvonulás. 
Köszönetünket fejezzük ki még a tombola 
és a jegyárusító hölgyeknek. Nagyon nagy 
hálával tartozunk a Városi Könyvtár dol-
gozóinak a nagymértékű támogatásért. 
Hálásan köszönjük a Barátság Nyugdíjas 
Klubnak, valamint a Pilisi Hegyeki Pincesor 
Egyesületnek, hogy jelenlétükkel növelték 
a felvonulás színvonalát. Köszönjük a ren-
dőrség és a polgárőrség munkáját, hogy 
biztosították a felvonulást.

A 29. Pilisi Szüreti Bál és Felvonulást 
egy volt pilisi lakos, aki még most is 
pilisinek érzi magát, nagy összegű pénz- 
adománnyal támogatta. Köszönjük a vál-
lalkozásoknak, magánszemélyeknek és a 
Vidám Tavasz Nyugdíjas Klubnak, hogy 
felajánlásukkal gazdagították a tombola-
felajánlásokat.

Jövőre a 30. Pilisi Szüreti Bál és Felvonulás 
kerül megrendezésre. Sztárvendégek sorá-
val, kirakodóvásárral és még sok-sok más 
meglepetéssel készülünk! 

Sok szeretettel várjuk Önöket jövőre is!

LACZKÓNÉ BÁLINT ERIKA ✍
Pilisi Nép- és Gazdakör elnöke

A  jótékonysági kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy a 
Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti 

összefogással a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyer-
mekek ellátására adományozzák. A felajánlott búzából készült 
liszt nagy részét minden évben a program kiemelt kedvezménye-
zettjei kapják. 

Térségünkben a búzaátadásra Tá- 
pióbicskén került sor, ahol Bathó 
Géza, Nagy Sándor, Pilis Város Önkor-
mányzata, Pilisi Dolina Szövetkezet, 
Pilisi Nép- és Gazdakör, Dancsok 
Gábor, Tóth Károly, Mala Ferenc és 
Sárán János által felajánlott búza 
került a más településekről érkező 
búza mellé. 

Az összegyűjtött búzát Ópusztasze-
ren öntötték össze, majd az ebből 
összeőrölt liszt városunkra jutó része 
a Pilisi Sütő Kft. pilisi péküzemébe 

érkezett meg. A pékség munkatársai sütötték meg a lisztből a 
Magyarok Kenyerét az Államalapítási Ünnepségünkre.

"Adja az jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember mun-
káján, hogy e gyönyörű Kárpát-medence minden asztalára jusson 
bőséges tápláló kenyér!" Böjte Csaba

HAJNAL CSILLA ✍

FALUGAZDÁSZ-
FOGADÓÓRA

Lukácsy Zoltán falugazdász minden 
pénteken 8-12 óra között ügyfélfogadást 

tart a Városi Könyvtárban. Információ 
és bejelentkezés: 06-70-477-3546

MOZAIK

A Pilisi Nép- és Gazdakör beszámolója

Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem
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A Csepp a Tengerben Alapítvány vezetőjének, Bánszki Sán- 
dornak köszönhetően nyár közepére megújult az alapítvány 

tulajdonában levő közösségi tér, vagyis a Bizsu-ház. A ház buda-
pesti vezetője, Nagy Panka – aki több, mint húsz éve jár a pilisi 
gyerekekhez önkénteseivel – merészet álmodott. Kigondolta, 
hogy egy kéthetes, bejárós felzárkóztató nyári tábor tudná átse-
gíteni azokat a gyerekeket, akik – többek között a járvány miatt is 
– osztályozóvizsgára készülnek vagy egyszerűen a tanulmányaik-
ban lemaradtak. Ha két hétig kézműveskedés, játszás, önismereti 
beszélgetések és focizás mellett napi három órában a vizsgára 
készülnek, akkor talán nagyobb eséllyel indulnak a következő 
tanévben. Az álom mellett azonban azt is tudta, hogy a sikerhez 
a helybéliekkel kell összefogni, hiszen ezek a gyerekek ide tartoz-
nak, itt élnek, itt küszködnek.

A lemorzsolódás elleni küzdelmet és annak generációs újraterme-
lődését komolyan véve, első perctől hitt az ötletben Kotyinszkiné 
Gajdos Szilvia családsegítő és munkatársai, akik jól ismerik és 
szeretik a hozzájuk tartozó családokat, valamint Járai Beatrix, a 
Gubányi Károly Általános Iskola intézményvezetője. A tábor végül 
három helyszínen zajlott: a Bizsu-házban, a Széchenyi iskolában 
és az evangélikus parókián, Szőllősi István Sándor lelkész támo-
gatásával. Itt Keveházi D. Sámuel, helyettes hitoktató minden nap 
jelen volt a kertben gitárszóval, imádsággal, kávéval. 

A helyszínek kialakultak, és Nagy Panka szervezőként kitartó-
an hitt benne, hogy lesznek, akik jelentkezni fognak önkéntes 
tanárnak, segítőnek. Végül valóban érdemes volt reménykedni: 
ötven fős, jókedvű, elszánt csapat jött össze. Középiskolások, 
egyetemisták, nyugdíjasok – pedagógus és egyéb végzettségűek, 
zömében Budapestről és a környékről, köztük a helyi támogatók. 
Az intézményvezető mellett Bobák Melinda, a Széchenyi telep-
hely vezetője két héten át minden napra elkészítette az aznapi 
beosztást és maga is végig tartott foglalkozásokat. A Szabadság 
téri vezető, Petőfalvi Beáta minden nap kiment a Bizsu-házba 
az első héten, hogy segítse a terepet és a gyerekeket még nem 
ismerő önkénteseket. A Kossuth iskola vezetője, Bíró Tünde, 
valamint Bíró Ibolya személyesen látogattak el a tábori helyszí-
nekre, számtalan kolléga szurkolt a háttérből, Sándorné Szamos 
Zsuzsa és Bajnóczi Ildikó tanárok pedig végig jelen voltak és 
foglalkozásokat tartottak – szintén önkéntesként. Külön öröm 
volt a két „öreg” diák, Kasa Blanka és Sándor Sára jelentkezése, 
akik immáron gimnazistaként jöttek vissza. A munkát az iskola 
tanárai által előkészített tananyagok, feladatlapok is segítették, 
az osztályfőnökök pedig a gyerekek jelentkeztetésében vállaltak 
aktív szerepet, hiszen ez volt a következő megoldandó feladat. 

Meglettek a helyszínek, összeállt az önkéntes csapat, tananyagot 
készített elő a tanári kar, kezdtek érkezni a támogatások a költ-
ségigényes kézműveskedésre, a gyerekek reggeliztetésére és az 
önkéntesek naponkénti megebédeltetésére. Már csak a gyerekek 
hiányoztak, de végül előkerültek ők is. A családsegítő, a helyi 
tanárok és a roma családok segítségével jelentkeztek, így az óvo-
dás kistestvérekkel együtt 60 fővel állandósult gyereklétszámra 
„büszke lehet a projekt összes résztvevője” – összegezte Panka. 
Persze ehhez az is kellett, hogy Domonyi Erika és Fiel Gabriella 
gyülekezeti tagokkal együtt sok gyereket naponta vittek-hoztak 
a nehezen megközelíthető, távoli dűlőkből. Sőt, a szállításban 
szükség szerint több önkéntes és az iskola vezetői is részt vettek.

A sikeres, jó hangulatú, sokak összefogásából létrejött tábornak 
híre ment, a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási osztálya 
kisfilmet készített róla. A Monori Tankerületi Központ igazgatója, 
dr. Hrutkáné Molnár Mónika pedig végiglátogatta a helyszíneket, 
majd Járai Beatrix intézményvezetőtől egy bemutatóval egybe-
kötött előadást is kért továbbküldésre, hogy a fenntartót is infor-
málják a lelkesítő projektről. 

Mit vihettek haza az önkéntesek a végigdolgozott hét után? Álljon 
itt egyik budapesti önkéntes vallomása: „Nagy élmény volt a sze-
mélyes kapcsolat a gyerekekkel, jó volt közelebb kerülni hozzájuk 
és kicsit belelátni az egyéni, gyakran nagyon nehéz sorsokba, az ő 
történeteikbe. Tanítási tapasztalat is volt egyben, kipróbálni, hogy 
mi működik és mi nem Budapesttől 50 kilométerre. Sokkal jobban 
megértem, átérzem az itteni pedagógusok munkáját. Jó lenne, ha 
hosszabb távon is tudnám támogatni azt a diákot, akit a héten a 
legtöbbet tanítottam.”

És a gyerekek mit vihettek haza? Sok derűs percet, a játékok 
és kézműveskedések alkotó pillanatait, az önbizalmat növelő 
beszélgetések biztató gondolatait. Ehhez jött még a tanulmányi 
siker: a majdnem 90%-os eredményesség az augusztus végi 
pótvizsgákon! 

A Bizsu-ház házigazdája, Gulyás Árpádné Borika és segítője, Suha 
Katalin naponként más-más hagyományos cigány ételt főzött az 
önkénteseknek a Bizsu-házban, hogy a munkás nap végén, közös 
asztal mellett zárhassunk. Ez a kényeztetés, valamint a gyerekek 
kitartása, akarni vágyása, mosolya, az egymást támogató légkör 
mind valódi áldás volt, amit hazavihettünk magunkkal. 

Mindannyiunknak az a jó, ha iskolásaink nem maradnak maguk-
ra, nem tűnnek el az iskolarendszerből, hanem ők és iskolájuk 
támogatást kapnak abban, hogyan lehetne mégis bent maradni. 
A Bizsu-ház családjai és munkásai összefogással ezen a nyáron 
tettek egy nagy lépést. 

ITTZÉS SZILVIA ✍ pilisi tanár és budapesti önkéntes

MOZAIK

Esélyteremtő és felzárkóztató tábor a Bizsu-ház szervezésében
ISKOLA NYÁRON?! 
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Az elmúlt időszak sem telt el eseménytelenül. Néhány intézkedé-
sünkről számolnék be az elkövetkezendő hasábokban.

Aktuális rendőrségi hírek:
A Pilisi Rendőrőrsre 2021 júliusában érkezett a bejelentés, misze-
rint egy helyi férfi vásárlást követően elhagyott pénztárcáját vala-
ki megtalálhatta és magához vette. A széleskörű adatgyűjtésnek 
köszönhetően a helyi rendőröknek fél nap alatt sikerült beazo-
nosítani a pénztárcát megtaláló nőt, akinek lakcímén kutatást 
tartottak és előkerítették a bukszát a pénzzel együtt. A Monori 
Rendőrkapitányság lopás vétségének gyanúja miatt folytatja le a 
24 éves nővel szemben a további eljárást. 

Őrizetbe vették azt a 39 éves pilisi férfit, aki a gyanú szerint 
kirúgása miatt bosszúból megölte volt munkaadójának 214 
galambját, 36 galambnak pedig szárnyát és lábát törte.

Sokkoló látvány fogadta a 36 éves galambászt június 22-én 
reggel. Családi háza udvarán lévő galambházaiba lépve szembe-
sült a szívszorító és megdöbbentő képpel: madártetemek fehér 
zsákba dobálva. Elmondása szerint ilyen kegyetlen pusztítást 
még ő sem látott, pedig 30 éve töretlenül galambokat nevel és 
gondoz: szárnya- és lábatörött, kitekert nyakú jószágok. A mada-
rak közül 214 elpusztult, ám a 36 életben maradt, szárnya- és 
lába-sérülteknek is csekély esélye maradt az életbe maradásra. 
Az állatok értéke mintegy 720 ezer forint. A tulajdonos vázolta 
a tettesre vonatkozó elgondolását, mivel az egyik, közelmúltban 
elbocsátott alkalmazottjának az utóbbi hónapokban kedvenc sza-
vajárásává vált, hogy „zsákba szedem és kitaposom a belüket”. 
A 39 éves V. Ottó másik kijelentése kirúgása után hangzott el: 
„Galambjaidat el fogom pusztítani, azok fejét le fogom szakítani, 
galambosba fogom őket agyonverni”. A monori rendőrök rövid 
úton, kutatásról szóló határozattal a kezükben kopogtattak a 39 
éves férfi otthonának ajtaján. Az ingatlanon öt darab gabonászsá-
kot, valamint V. Ottó ruhadarabjait, lábbelijét lefoglalták. A férfi 
kihallgatásán a cselekmény elkövetését nem ismerte el, azonban 
vallomást nem tett.

A Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 250 rendbeli 
állatkínzás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljá-
rást az őrizetbe vett 39 éves férfi ellen, egyben kezdeményezik 
letartóztatását.

Aktuális bűnmegelőzési felhívások
Felhívjuk a figyelmüket az „unokázós csalások” jelentősen meg-
emelkedett számára, melyben az időskorú sértettektől pénzt 
csalnak ki az elkövetők oly módon, hogy – telefonon keresztül – 
az unokájuknak adják ki magukat és hatalmas problémára, bajra 

AMIT A TŰZESETEK 
BEJELENTÉSÉRŐL TUDNI KELL

A településünkön egyre 
gyakoribbá váló tűzese-

tek miatt szeretnénk felhívni 
a figyelmüket néhány fon-
tos szabályra, amit érdemes 
betartani. Amennyiben tüzet 
észlelünk, mindenképpen 
fontos megőrizni a nyugal-
munkat. Ha a tűzeset abban 
az épületben keletkezett, amelyben épp tartózkodunk, akkor 
az épületet a lehető legrövidebb időn belül hagyjuk el, az épü-
letet áramtalanítsuk, a veszélyeztetett személyeket vigyük 
magunkkal és az ajtókat zárjuk be.

Tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észlelve haladéktala-
nul jelezni kell a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirá-
nyító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak lehetőleg a 112-es 
vagy a 105-ös telefonszámon.

Tűz jelentése esetén a jelzést fogadó az alábbi adatokra 
vonatkozó kérdéseket fogja feltenni a tűzjelzőnek: 
– a jelző neve, 
– a jelző elérhetősége, 
– visszahívható telefonszáma, 
– az esemény pontos címe, 
– van-e életveszély, hány sérült van,
– van-e veszélyes anyag jelen.

Valamint a fentiekben leírt tűzzel, a tűz körülményeivel kap-
csolatos információkat. Kérjük Önöket, hogy a bejelentések 
során feltétlenül közöljék a fenti adatokat, valamint ügyelje-
nek a pontos cím meghatározására. Az elvesztegetett percek 
anyagi veszteséget, emberéleteket követelhetnek!

IGAZGATÁSI CSOPORT ✍

hivatkozva sürgősen pénzt kérnek. Az elkövetők nem konkrét 
néven mutatkoznak be, hanem rávezetik az idős személyt arra, 
hogy ő maga mondja ki az unokája nevét. Az elkövetők nagyon 
felkészültek, kommunikációjuk megnyerő és meggyőző, ezért a 
másik féllel elhitetik, hogy valóban pénzügyi segítséget kell nyúj-
tani családtagjuknak.

Ismételten felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ingatlanpiacon 
is jelen vannak a bűnelkövetők, akik gyakran szervezetben, profi 
módon ejtik át a jóhiszemű eladót vagy vásárlót. Ingatlan vásárlá-
sa, értékesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk 
csalók áldozatává! 

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 megbízottjának, Gulyás Gergő r. őrmes-
ternek az 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

Rendőrségi hírek
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Szeptember elsején kaptuk 
az örömhírt, hogy Pilis is 

felkerült egy kulturális térkép-
re. Egy olyan, 128 települést 
felsorakoztató listára, amelyek 
otthont adhatnak egy orszá-
gos turnésorozatnak, az Őszi 
Hacacárénak. Az Őszi Hacacáré 
egy olyan ingyenesen látogat-
ható koncertsorozat, amit a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
szervezésében Magyarország 
Kormánya hívott életre. 

Hatalmas büszkeség minden 
pilisi számára, hogy városunk is 
házigazdája lehetett egy ilyen 
koncertnek. Ebből is láthatjuk, hogy Pilis 
egy fejlődő kisváros képét mutatja mások 
számára is.

Az Őszi Hacacáré pilisi állomásán 
szeptember 12-én a Firkin együttes és 
az idén a 36 éves fennállását ünneplő 
Ladánybene27 zenekar volt a sztárven-
dég. Azonban ezek mellett az országo-
san is népszerű zenekarok mellett fel-
léptek olyan helyi kötődésű tehetségek, 
mint a DanceFan TáncStúdió növendé-
kei, Csordás Dana, illetve a Black Frogs 
Rockabilly Band is. A színpad melletti 
programokról a Pilisi Ifjúsági Klub gon-
doskodott, ahol a fiatalok érdekes és izgal-
mas feladatokon keresztül új ismeretekre 
tehettek szert.

A program keretein belül a Csernai 
Pál Közösségi Központ színháztermében 
Bencs Zoltán terepasztal bemutatóját és 
modellvasút-gyűjteményét tekinthették 
meg a rendezvényre látogatók. 

A fellépőktől olyan színvonalú előadást 
láthattunk, amelyek bármelyik nagyvárosi 
fesztiválon is megállták volna a helyüket. 

Kicsit nehezítette a szervezési felada-
tokat, hogy egyszerre két nagyszabású 
rendezvény lebonyolításával kellett fog-
lalkozni, hiszen mi már korábban elkezd-
tük szervezni a minden évben megszokott 
Városnapot. Ráadásul idén, a korábbiak-
tól eltérően, ezt az eseményt kétnaposra 
álmodtuk meg.

Szeptember 17-ét, a Pilisi Városnapok 
első napját a kultúra jegyében szerveztük. 
Az érdeklődők „A két férfi” című kétfelvo-
násos színházi komédiát nézhették meg, 
amit egy másfélórás jazzkoncert követett, 
végül pedig egy mozival zártuk a napot. 

A színdarab kivételével kültéri rendez-
vényként szerettük volna megvalósítani 
a Pilisi Városnapok első napját is, amit 
számos kiegészítővel, hangulatelemmel 
akartuk még színesebbé tenni, mint pél-
dául a fröccsterasz, vagy a színes kültéri 
babzsákok a kertmozihoz. Azonban az idő-
járás nem volt túl kegyes hozzánk és bár 
az előrejelzés az utolsó pillanatig mást 

mutatott, az utolsó percekben mégis úgy 
döntöttünk, hogy a rendezvényt bent, a 
Csernai Pál Közösségi Központ színház-
termében rendezzük meg. A szervező-
csapat profizmusa és a ház adottságai 
miatt ezt a változást zökkenőmentesen le 
tudtuk vezényelni.

A Pilisi Városnapok másnapján, 18-án a 
szórakozásé volt a főszerep. 

Az immáron második alkalommal meg-
rendezésre kerülő lecsófőző versenyre a 
csapatok már reggel nyolc körül elkezd-
ték a készülődést. Amíg tavaly pilisi ver-
senyzők híján voltunk, idén szép számmal 
jelentkeztek helyiek is. Ez természetesen 
a hangulaton is meglátszott és a régi 
jó ismerősök büszkén mutatták egymás-
nak a tavalyi szőlőtermés „gyümölcsét”. 
A verseny elbírálásához idén is a Szabad-
tűzi Lovagrend független szakmai zsűrijét 
kértük fel, hogy legyenek segítségünkre és 
válasszák ki ők a legjobb lecsót.

Idén nem csak a gyerekeknek készültünk 
játékokkal, illetve interaktív szórakozással, 
hanem a felnőtteknek is. Ezért a gyere-
keknek való minilégvár, illetve a 6 méter 
magas mászófalas légvár mellett hoztunk 
labdazsonglőr játékot, bungee-run pályát, 
szumó-tatamit szivacsruhával és élőcso-
csó pályát is. Ez utóbbi kettőn bajnokságot 
is rendeztünk, amelynek a fődíja egy láda 
sör volt, amit az önkormányzat ajánlott 
fel, illetve egy kétszemélyes romantikus 
vacsora a Nádas Tó étterem jóvoltából. 
Mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon 
élvezték a játékokat, illetve a vetélkedőket. 

A színpadi programok kapcsán is igye-
keztünk minden korosztályt megszólítani, 
illetve helyt adni a szórakozásnak és a 
művészetnek is. Fellépetek Pilis város 
büszkeségei, úgy mint a Pilisi Zenész 
Egyesület, DanceFan TáncStúdió verseny-
zői és növendékei, illetve a Vidám Tavasz 
Nyugdíjas Klub is, akik egytől-egyik színvo-
nalas műsorral készültek nekünk. A gye- 
reknek szóló színpadi produkciók az egy 
órakor kezdődött „Vásári komédia” című 
bábelőadás, illetve a fél ötös bűvész show 

volt. Mindkettőnek nagy sikere volt, ami-
hez talán kicsit hozzájárult az is, hogy eze-
ket az előadásokat a színpad elé lerakott 
színes babzsákfotelekből kényelmesen 
nézhettek végig a legifjabbak.

Háromkor Hajnal Csilla polgármester 
asszony elmondta nyitóbeszédét, majd 
ezt követően átadta a „Virágos rendezett 
udvar – Virágos rendezett utca” felhívá-
sunkra érkezett pályázatok díjazottjainak 
az emlékplakettet, illetve okleveleket.

Ezután következett a Hagyományok-
Ízek-Régiók katalógusba is belekerülő, 
méltán híres pilisi kapusztnyikok legfi-
nomabbjainak díjazása, majd kiosztásra 
került a Legfinomabb Pilisi Lecsó cím is. 
Mivel idén második alkalommal került 
megrendezésre a lecsófőző verseny, ezért 
a Szabadtűzi Lovagrend által tavaly fel-
ajánlott vándorkupa is átadásra került. 
Természetesen díjaztuk a sport- és csalá-
di vetélkedők győzteseit és helyezettjeit. 
(Valamennyi verseny díjazottjainak névso-
rát – minden kategóriában – a város inter-
netes elérhetőségein is elolvashatják.)

18:00-kor a Szent Sebestyén Lovagrend 
középkori harcibemutatóját láthatta az 
érdeklődő közönség. A bemutatót követő-
en a nézők kipróbálhatták a bemutatóban 
használt harci eszközöket, fegyvereket. 

19:00-kor következett a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett 
zenész Szűcs Antal Gábor és Gál Péter 
hegedűművész alkotta formáció, a Latin 
Varázs. Nyolckor egy rögtönzött kabarét 
mutatott be a Csillagfény produkció a 
színházteremben, így a következő zene-
kar hangolását is szórakozva várhatta a 
közönség. Este 9-kor lépett fel a színpa-
don az Atilla Fiai Társulat, melynek tagjait, 
Varga Miklóst, Kalapács Józsefet, Rudán 
Joe-t, Szűcs Antal Gábort mindenki isme-
ri. Az eljátszott dalok pontosan hozták a 
tőlük elvárt színvonalat és még a kételke-
dők, illetve a rockzenét kevésbe kedvelők 
is megtalálták számításukat. A közön-
ség teljes átéléssel énekelhette Varga 
Miklóssal az „Európa” című dal ismert 
sorait vagy a „Honfoglalás” refrénjét.

A legkitartóbbak pedig zárásként megte-
kinthették az Aserdus Tűztáncos Csoport 
„Szikrashow”-ját, ami méltó zárása volt a 
kétnapos rendezvényünknek.

Azt gondolom, aki kilátogatott a Pilisi 
Városnapok bármely programjára, az jól 
érezte magát és elégedetten tért haza, 
hiszen azok egytől egyig színvonalasok és 
szórakoztatók voltak. 

Remélem, hogy sokakhoz eljut ennek a 
rendezvénynek a híre, és a pilisieknek újra 
kedvük lesz Pilisen szórakozni. Én úgy 
érzem, jó irányba haladunk. 

MALA RÉKA ✍

Szuper szeptemberi programok Pilisen!
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