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A tökéletes ajándék
Egyszer egy kisfiú elhatározta, hogy 

elmegy otthonról. Világot lát, kipróbál-
ja az önálló életet. Odaállt édesapja elé: 
– Édesapám, szeretnék világot látni. Úgy 
döntöttem, világgá megyek. 

Édesapja csodálkozva nézett rá, majd 
mosolyogva kérdezte? 

– Fiam! Biztos vagy az elhatározásod-
ban? Biztos el akarsz menni ebből a jó 
meleg otthonból? Odakint hideg van. 
Honnan szerzel ételt, hol fogsz aludni? 

A kisfiú komolyan felelt: – Ne aggódj, 
édesapám, lesz mit ennem és lesz hol 
aludnom is. 

– Rendben – válaszolt az apja –, ha így 
akarod, akkor legyen. De még várj egy 
pillanatot. Szeretnénk adni neked valamit 
útravalóul. 

Elment és hamarosan egy nagy bőrönd-
del tért vissza, majd így szólt: 

– Fiam, itt ez a bőrönd. Ezt vidd magad-
dal. De csak akkor és csakis akkor nyisd ki, 
ha már nagyon nehéz és úgy érzed, szük-
séged lehet arra, ami benne van. Előbb 
nem szabad. Megígéred, hogy nem leszel 
kíváncsi és így teszel? 

– Igen, megígérem édesapám. 
– Akkor Isten veled!
A fiú némi elemózsiával elindult, nagy 

lelkesedéssel a szívében. Persze kíváncsi 
volt, mi van a bőröndben, de az ígéret 
szép szó, nem nyitotta ki. Telt múlt a nap. 
Sétált az utcán. Időnként megállt, leült 
egy padra. Evett, amikor éhes volt. A hideg 
sem zavarta. A szíve tele volt vággyal, 
hogy megismerje a világot. Azonban ahogy 
telt a nap, a bőrönd egyre nehezebb lett, 
a kisfiú egyre kíváncsibb és kezdett elbi-
zonytalanodni az elhatározásában. Biztos 

jó ez így? Valóban, hol fog aludni? Mi 
lesz vele, ha elfogy az étele? De egyelőre 
elhessegette magától ezeket a gondola-
tokat. Szép lassan beesteledett és még 
mindig az utcán kóborolt. Meglátta őt egy 
asszony. 

– Te hova mész, kisfiú – kérdezte. 
A fiú kissé bizonytalanul felelte: – Én 

világot látok. 
– De hol fogsz aludni? 
– Még nem tudom – felelte a gyermek. 
– Tudod mit, ma éjjel megszállhatsz 

nálam, aztán holnap, ha még mindig sze-
retnél, utadra engedlek – felelte a jóságos 
arcú asszony. 

A kisfiú bizonytalan volt, hogy elfogad-
ja-e az ajánlatot, de végül beleegyezett. 
Elment az asszonyhoz, aki egyedül élt. 
Megvacsorázott és nagyon jót pihent. 
Másnap frissen ébredt, és nagyon jó han-
gulatban indult tovább. Megköszönte az 
asszony jóságát. 

A nap ismét sétával telt, az emberek 
kedvesen nézték, ahogy cipeli a nagy 
bőröndöt. Mókásan festhetett. Aznap 
aztán nagyon erősen havazni kezdett. 
Már egyre inkább kevésnek bizonyult az 
öltözéke. Leült egy padra és elkezdett 
gondolkodni. Vajon mit csinálhat az apja 
most? Vajon milyen ajándékot kapott? 
Nem hiányzik neki a fia? Nem is keresi? 
Végül nem bírta tovább. Kezdte egyedül 
érezni magát. Fázott is. A bőrönd is nehéz 
volt. Úgy érezte, itt a pillanat. Ki kell 
nyitnia. Hozzá is látott. Nem volt könnyű. 
De mikor kinyitotta és meglátta, mi van 
benne, könny szökött a szemébe. Ugyanis 
édesapja nem mást rakott bele, mint a 
legdrágább, legmelegebb, legkedvesebb 

nagy téli bundás kabátját. Amiért – fia 
tudta – apja rengeteget dolgozott és nagy 
becsben tartotta. A világ minden kincséért 
le nem mondott volna róla. Mégis megtet-
te. Mert van egy drága kincse, akiért min-
dent megtenne: a gyermeke. Neki odaadta, 
mert tudta, a nagy hidegben erre lesz 
majd legnagyobb szüksége. 

A fiú visszacsukta a bőröndöt, és elin-
dult haza. Rohant volna, csak a bőrönd 
súlya nem engedte. Nem tudta, mi várja 
otthon. Apja haragszik majd? Esetleg 
kineveti, milyen hamar véget ért a kaland. 
Legnagyobb meglepetésére apja ott állt 
az ajtóban. A kisfiú megállt és az apjára 
nézett.

– Szervusz kisfiam, hát hazajöttél? 
– Igen, hazajöttem. 
– Miért? – kérdezte az apa. 
– A nagykabát… tudom, ez milyen fontos 

neked, apukám. De te mégis odaadtad 
nekem – felelte könnyes szemmel a fiú. 
– Tudtad, hogy hazajövök – kérdezte rövid 
idő múlva. Itt vártál? 

– Igen, vártalak, igen, tudtam, hittem, 
hogy a legtökéletesebb ajándék, mely-
ben ott van minden szeretetem, hazahoz 
téged. 

Boldogan ölelték meg egymást.
Ezzel a kis történettel kívánunk áldott 

ünnepet mindenkinek, gondolva arra, hogy 
Isten a legtökéletesebb ajándékkal, Fia 
megszületésével, eljövetelével vár bennün-
ket vissza magához. Őt adta azért nekünk, 
hogyha el is akarunk menni Tőle, ráébredve 
szeretetére, visszatérjünk Hozzá! 

Áldott karácsonyt! 
 WISINGER DÁNIEL ✍ 

református lelkipásztor

KÉPES BESZÁMOLÓ

Adventi 
pillanatok
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Rendhagyó évzáró köszöntő
Szeretettel köszöntöm minden kedves Olvasónkat!

edves Lakosaink, kedves Munkatársaim, 
Barátaim és Családom! Az idei hagyomá-
nyos évzáró köszöntőmet rendhagyó módon 

kezdem! A tavalyi utolsó lapszámban azt kívántam 
Önöknek és magamnak is, hogy az elkövetkezendő 
új esztendő kevesebb megpróbáltatást, kevesebb kor-
látot hozzon. Akkor még nem sejtettem, hogy ez a 
COVID-19 járvány még mindig itt lesz, megnehezíti 
mindennapjainkat. Nem gondoltam, hogy még min-
dig egy újabb hullámtól kell tartani és nem gondol-
tam azt sem, hogy még mindig lesznek korlátaink!

Ahogy azonban a nyári lapszámban írtam – „Minden 
vihar elmúlik egyszer… a felhők felett mindig kék az ég és süt a nap!” 
–, most is bizakodva tekintek a jövő felé. Városunkban is egyre töb-
ben veszik fel a védőoltásokat, sokan már a harmadik oltást is meg-
kapták, a maszk viselése is szinte már természetessé vált. Igyekszünk a 
távolságot is tartani, de néhány helyen, mint pl. a tömegközlekedési 
eszközökön, ez sokszor lehetetlen! Elmondhatjuk, hogy korlátok 
között, de mégis szabadon élhetünk. Szabadon, kötöttségek nélkül 
találkozhatunk családunkkal és barátainkkal, nyitva vannak a színhá-
zak, mozik, éttermek és kirándulhatunk, vidéken is megszállhatunk. 
Nem állt le az ország, minden haladt tovább! 

Haladt a munka a hivatalban is, sorra érkeztek meg a pozitív 
pályázati eredmények, megvalósultak, illetve folyamatban vannak 
tervezett projektjeink. Tudjuk, hogy vannak még hiányosságaink, 
melyeken folyamatosan dolgozunk, de higgyék el, hogy nem minden 
rajtunk múlik. Szeretnénk több parkolót kialakítani az üzletek kör-
nyékén, zöldfelületeket is az élhetőbb városközpontért, de ehhez for-
rást kell találnunk, valamint a Rákóczi úton végzett munkálatokhoz 
szükséges a Magyar Közút Zrt. hozzájárulása, engedélye is. Örülünk 
annak, hogy működő kamerarendszerünk van a városban, örülünk, 
hogy pályázati forrásból többször is megtisztíthattuk a hulladékkal 
borított területeinket. Sikeres gumigyűjtést szerveztünk november 
közepén, ami olyan jól sikerült, hogy az elszállítandó gumimeny- 
nyiség nem fért fel egy kamionra. Folytatódtak a tárgyalások a 
MÁV-val P+R, R+R, K+R témákban, azonban a megvalósítás még 
várat magára, de az ígéretek szerint jelentősen bővülni fog a parkoló-
helyek száma a vasútállomás környékén. Közös akciót hajtott végre a 
rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet a helyes kerékpár-
használat és kerékpározás érdekében. Ahol mindent rendben találtak, 
ajándékot adtak. Rengeteg igény érkezett a tűzifára, melynek kiszol-
gálását igyekszünk folyamatosan teljesíteni. Az idei évben az év végén 
adható egyszeri támogatást több, mint 900 nyugdíjas és rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő kapja meg közel 14 millió 
Ft értékben. A fiataloknak (0-18 éves kor között) adható juttatások 
idén elérték a 11,5 millió forintot. Igyekszünk minden forintot 
beosztani, gazdaságosan felhasználni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a TÖKT működése január 
elsejével megváltozik és az eddig monori székhellyel rendelkező 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat immár önkormányza-
tunk üzemeltetésében látja el a pilisi lakosságot. Sokat köszön-
hetünk munkájuknak és örülünk, hogy a szolgálat segítségére 
szorulók problémáival a városunkban élők foglalkoznak, így nem 
kell másik településre utazva gondjaikat ismeretlen emberekre 

bízniuk. A létszám is bővülni fog egy fővel, így még 
biztonságosabb lesz az ellátás. 

Egész évben folyamatos volt a kapcsolatom a 93.4 
Rádió Dabassal, ahol lehetőség adódott az Önök 
tájékoztatására. Bízom benne, hogy a jövőben egyre 
több pilisi lakosunk hallgatja majd és kap első kézből 
friss információkat városunkról. A jövőt illetően fontos 
megemlíteni, hogy már javában zajlanak az egyezte-
tések a 2022. évi pályázatokról, és megkezdődött a 
költségvetés tervezése is. Lezajlott a közmeghallgatás is. 
Köszönöm azon lakosainknak, akik megjelentek, hogy 
megosztották velünk véleményüket, akik pedig nem 

jöttek el, kérem, hogy a jövőben tegyék ezt meg, mivel közvetlenül 
feltehetik kérdéseiket képviselőiknek, a város vezetésének. 

Továbbra is pozitívan tekintünk a jövőbe, hiszen megannyi ter-
vünk van, mellyel az Önök kényelmét, megelégedettségét szeretnénk 
szolgálni! Mindenben partnerek vagyunk, de ehhez Önökre is szük-
ség van, együtt tudunk csak tenni az élhetőbb Pilisért. 

Most azonban lazítsunk egy kicsit a mindennapok mókuskerekén 
és az ünnepek alatt töltsünk minél több időt szeretteink körében, 
töltődjünk fel az elkövetkezendő új esztendőre! Minden kedves 
Olvasónknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!

„…A világ bármely részén élsz, és bárki vagy, kívánom, légy ma 
este egy kicsit boldogabb. Kívánj igazi ünnepet. Kívánj igazabb 
életet, ahogyan én neked. (...) Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel 
gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután. Kívánj igazi 
ünnepet. Kívánj igazabb életet, békés karácsonyt mindenkinek!” 
(Horváth Attila)

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

K

A rövid nappalok, hosszú éjszakák az 
emberek hangulatát is meghatároz-

zák. A gyermekeken, a diákokon már 
gyakran erőt vesz a fáradtság, de mi, 
felnőttek is várjuk már az ünnepeket. 

Az advent a várakozás, a felkészülés 
időszaka. Az adventi koszorú gyertyái-
nak meggyújtása során gondoljuk át azok 
szimbolikus jelentését is. Az első a hitet, 
a második a reményt jelképezi, amelyek-
re ebben a nehéz évben mindannyinknak 
nagy szükségünk volt. A harmadik gyertya 
már az örömöt hozza, hogy rajta keresztül eljuthassunk a negyedik 
lánghoz, a szeretethez és magához karácsony ünnepéhez. 

Karácsony meghitt pillanataiban ünnepeljünk együtt családtag-
jainkkal és barátainkkal, és egy pillanatra gondoljunk azokra is, 
akik értünk dolgoznak most is. 

Készüljünk az új évre, valósítsuk meg álmainkat! 
Áldott karácsonyt, sikeres, boldog új évet kívánok!

POGÁCSÁS TIBOR
országgyűlési képviselő, Fidesz–KDNP

önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium

Kedves Pilisi Polgárok!
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A hétcsoportszobás óvoda feltételes közbe-
szerzési eljárásának anyaga elkészült, a 

közbeszerzési dokumentáció teljeskörűségé-
hez a csatlakozó utak és csapadékvíz-elve-
zetésekre vonatkozó építési engedélyek még 
szükségesek. Ezeket megkértük, ha megkapjuk 
az engedélyeket, az eljárást azonnal indítjuk. 
Az óvoda eszközbeszerzési dokumentációja is 
elkészült, az indikatív ajánlatkérés megtörtént. 
Ehhez a mintegy 300 tételből álló bútorok, 
játékok, informatikai (elektronikai) és egyéb 
eszközök leírását, pontos paraméterekkel való 
meghatározását kellett elvégezni. Ebben a nagy 
munkában az óvoda részéről folyamatos segít-
séget kaptunk, amelyet ezúton is köszönök. Az 
indikatív ajánlatok beérkezése után reményeink 
szerint az építési közbeszerzéssel együtt az eszközök közbeszer-
zését is elindíthatjuk. 

Mire ez a lapszám megjelenik, a Sziget-Szilárd Kft. által kivitele-
zett útkarbantartások befejeződnek. A kormány döntése alapján 
kapott 280 millió forintos összeget teljes egészében, határidőre 
felhasználtuk. Ebből a pénzből a Homoki I-II, a Haleszi I-II és a 
Bárószőlő dűlőutak összesen 17 000 négyzetméternyi felületen 
újultak meg. A belterületen a Kávai, Pándi, Malom, Attila, Gubányi 
Károly, Vasvári Pál, Nyári Pál utcák és a Temető köz karbantar-
tása és részleges felújítása összeségében 12 800 négyzetmé-
teren jó minőségben elkészült. Mintegy karácsonyi ajándékként 
a 4606-os út belterületi szakasza, a Kölcsey és a Vasút utcák 
felújítása is megtörtént. A projekt megrendelője a Magyar Közút, 
a kivitelező a Dunaaszfalt Zrt. volt. A projekt műszaki tartal-
mának csökkenéséből felszabaduló forrás az állomásnál lévő, 
közlekedési problémát okozó buszmegálló (a várakozó busz nem 
volt kikerülhető gépjárművel a gyalogátkelőhely védelmében 
felfestett záróvonal miatt) áthelyezésére kerül felhasználásra. 
Az önkormányzat kérésére a buszperon a Petőfi utca torkolatán 
túlra kerül, az új buszmegállóhoz való gyalogjárda megépítését 
és a buszváró áthelyezését a városüzemeltető fogja elvégezni. Az 
építéshez kapcsolódóan további buszperonok áthelyezését is sze-
rettük volna elérni, de sajnos ígérete ellenére a Dunaaszfalt kapa-
citáshiányra hivatkozva nem adott árajánlatot. Megnyugtatom 
az érdekelteket, meg fogjuk oldani a problémát, de sajnos nem 
azonnal, hanem jövőre, és többe fog kerülni a városnak.

Nem tudok a fentihez hasonló jó hírrel szolgálni a kerékpárút 
létesítési projekt megvalósulásáról. A műszaki átadás-átvételi 
eljárást az azt megakadályozó műszaki hiányosságok miatt 
nem tudtuk lezárni. Ennek ellenére a kivitelező a maga részéről 
a műszaki ellenőr nyilatkozatával megtámogatva a projektet 
lezártnak tekinti, és benyújtotta az elszámoló végszámlát. Ezt az 
önkormányzat nem fogadta be. A továbblépéshez már jogászi, 
közbeszerzési szakértők bevonásával keressük a megoldást. 
A további fejleményekről természetesen beszámolok.

Döntött a képviselő-testület a helyi védettségű természetvédelmi 
területünknek, a Gerje forrás környezetének fenntartási/karban-
tartási tervének elkészítéséről is. Ennek részleteiről e számban 
máshol bővebben olvashatnak, így erről itt többet nem szólnék.

Igényfelmérést végeztünk a lakosság körében 
arról, hogy a piac vagy a Gerje park környeze-
tében megvalósítható városi, családi rekreációs 
szabadidőpark fejlesztését szeretné-e jobban. 
A visszaérkezett vélemények túlnyomó többség-
ben a park létrehozását támogatták. Ennek alap-
ján a testület a most megjelent 100%-os támoga-
tási intenzitású Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályázat kínálta lehe-
tőségek közül rekreációs park megvalósítására 
fog pályázni. A pályázaton való részvételhez 
szükséges részletes megvalósíthatósági terv 
elkészítését elindítottuk, hogy az december 31-ig 
beadható legyen. 

A folyamatban lévő szennyvíztisztító iszapprés 
bővítés projekt státusa: a kiviteli terv alapján kiírt beszerzési eljá-
rást eredménytelennek nyilvánította a képviselő-testület. Ennek 
oka, hogy az 5 cégnek kiküldött felhívásra egy 69 millióról szóló 
kivitelezői ajánlat érkezett, amely csaknem kétszerese a terve-
zett összegnek. Alternatívaként a feladatokat részekre bontva 
külön-külön szállítókkal kötöttünk szerződéseket. Így várhatóan 
35 millió Ft-ból a kivitelezés elvégezhető lesz. Ha az időjárás 
engedi, még decemberben befejezzük a munkát, és elkezdhető az 
új gépek próbaüzeme, ennek eredményes lezárásával a szenny- 
vízhálózatra vonatkozó tiltás feloldásra kerül. (De a szennyvíz-
tisztító fejlesztése ezzel nem áll le, mert a telep napi terhelése 
már a névleges érték körül mozog, ezért a hidraulikai kapacitás 
bővítése is szükséges, ezen kényszerű okból a témáról még sokat 
fognak olvasni…). 

Újabb sikeres pályázatunkról számolhatok be, amelynek kereté-
ben 7,2 millió Ft értékben a közterületekről való további szemét- 
elszállításra kaptunk lehetőséget. Az idei évben erre a célra, a 
külterületi kamerás megfigyelő-rendszerrel együtt, már csak a 
pályázati összegeket tekintve, több, mint 30 milliót fordítottunk. 
Jó lenne, ha ezeket a pénzeket más célokra tudnánk fordítani. 

A PV gépparkjának tovább fejlesztésére a külterületi utak fenn-
tartásához – a HAJT-A-CSAPAT közösség keretén belül – egy 
MTZ erőgép és egy hozzá kapcsolható cserjeirtó-adapter beszer-
zésére nyújtottunk be Leader-pályázatot 15 millió Ft értékben. 
A pályázatunk elbírálása a jövő év első félévében várható.

Dolgozunk a volt homokbánya ipari-gazdasági területként való 
hasznosításának előkészítésén is. A terület a Helyi Építészeti 
Szabályzat (HÉSZ) szerint Gip 3 övezetbe kerül, ehhez módosítani 
kell a rendezési tervet, el kell végezni a homokbányához kapcsolt 
területek művelésből való kivonását. Ez a 27,3 ha bekerült Pest 
megye három kiemelt ipari-gazdasági hasznosításra ajánlott terü-
lete közé. Máris előrehaladott tárgyalások folynak egy ingatlan-
befektetővel. A homokbányához kapcsolhatóan a Peikko céggel is 
folynak egyeztető megbeszélések egy mindkét fél számára előnyös 
területcseréről. Ennek lényege, hogy a Peikko meglévő és tulajdo-
nában álló telephelye (a volt Pilisi Malom területe) önkormányzati 
tulajdonba kerülne, aminek fejében a homokbányában kialakuló 
ipari parkban kapnának nagyobb területet. A cég a csereajánlatát 
megküldte, erről a képviselő-testület hamarosan döntést hoz. 

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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A csere végrehajtásával a Gerje-forrás természetvédelmi területhez 
szorosan kapcsolódó telephelyen megszűnik az ipari tevékenység, 
és közintézmények építéséhez kiváló fekvésű telekhez jut a város. 

Az alábbiakban két fontos tájékoztatást adnék közre:

Az állattartási szabályokat megszegők ellen az önkormányzat 
az eddigieknél határozottabban fog fellépni. A közterületeken 
kóborló állatok befogásra kerülnek, a helyenként állatkínzásnak 
minősíthető tartási körülményeket biztosító „gazdák” ellen hatá-
rozottan fel fogunk lépni és az állatokat elszállítjuk. Váratlan 
hatósági ellenőrzéseket fogunk tartani, ha szükséges, a rendőr-
ség bevonásával és a gyepmesteri szolgáltatás igénybevételével. 
Erről e számban máshol bővebben olvashatnak.

Felhívom az építkezők és lakásfelújítók figyelmét, hogy a közmű-
vekre való kapcsolódásokhoz szükséges útfelbontások november 
15. és március 15. közötti tiltása szigorúan be lesz tartatva. Kérjük 

a tulajdonosokat és a vállalkozókat, hogy terveiket, munkavégzé-
süket ennek megfelelően ütemezzék. Az útfelbontás ebben az 
időszakban mindig is tiltott volt, de az erre vonatkozó rendelet 
betartatásában nem volt következetes a polgármesteri hivatal. 
A végrehajtás szigorítása az utak védelme miatt szükséges intéz-
kedés. Sajnos, az útfelbontások nem megfelelő helyreállítása 
következtében sok helyen találkozhatunk az útfelület süllyedé-
sével, kátyúsodásával. Téli időszakban fizikai okokból a munkagö-
dör helyreállítása, a talajtömörítés még kellő odafigyeléssel sem 
nem végezhető el jó minőségben, ezért a szigorítás. 

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

Végezetül kívánok minden Olvasónak áldott karácsonyt és 
sikerekben gazdag boldog új esztendőt.

MALA FERENC ✍ alpolgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Bizottságunk az elmúlt két hónapban 
nem ülésezett minden alkalommal 

teljes létszámban, az októberi rendes ülés 
a nagy számú hiányzás miatt nem volt 
határozatképes. A betegségek és a jár-
ványhelyzet minket sem kímélt. A tárgyalt 
napirendi pontok a következők voltak:
2021.09.23., összevont ülés (KSZSB, KIB)
1. Javaslat a Pilisi Játékország Óvoda 

2020/2021. nevelési évére vonatkozó 
szakmai feladatellátásáról, a működés-
ről szóló beszámoló és a 2021/2022. 
nevelési év indításáról szóló tájékozta-
tó elfogadására;

2. Javaslat a Csernai Pál Közösségi 
Központ Nonprofit Kft. üzleti tervének 
módosításáról;

3. Javaslat „Pest Megye Díszpolgára” cím 
és a hozzá kapcsolódó egyéb kitüntető 
címek adományozására.

2021.10.19., összevont ülés (SZEAB, 
KSZSB, KIB)

1. Javaslat a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatának módosí-
tására;

2. Javaslat nyugdíjas pedagógus foglal-
koztatásának engedélyezésére a Pilisi 
Játékország Óvodában.

2021.11.18., összevont ülés (SZEAB, 
KSZSB, KIB)

1. Javaslat a Csernai Pál Közösségi 
Központ Nonprofit Kft. 2021. évi III. 
negyedéves beszámolójának elfogadá-
sára;

2. Javaslat Pilis Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetési előirányzata 
módosításának elfogadására;

3. Javaslat Pilis Város Önkormányzatának 
2021. évi III. negyedéves beszámolójá-
nak elfogadására;

4. Javaslat a 2022. évi költségvetési kon-
cepció megtárgyalására;

5. Javaslat művészeti alkotótelep támo-
gatási kérelmére;

6. Javaslat a Pilisi Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálattal kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára;

7. Javaslat a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodása módosításá-
nak elfogadására;

8. Javaslat a Pilisi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szakmai vezető 
(magasabb vezető) munkakör betölté-
sére.

Szeretnék egy rövid tájékoztatót adni 
az olvasóknak a Gubányi Károly Általános 
Iskolában, az elmúlt két hónapban történt 
munkákról.

Szabadság téri telephely: Egy tanterem 
teljes festése, a lambéria mázolása. A 
munkát a szülők, a pedagógusok és a kar-
bantartók végezték. A külső átjáró, folyo-
só létesítése befejeződött, így az érintett 
két tanterem önálló bejáratú lett. Erről 
előző cikkemben már írtam, akkor még 
folyamatban volt a munka. Ezt a munkát 
önkormányzatunk finanszírozta. Függőben 
lévő feladatok: egy tanterem padlózatá-
nak cseréje, ajtó festés. A volt „Ifjúsági 
ház” épületrészben a vizesblokk felújítása, 
mely több tanulócsoport mindennapi higi-
énés szükségleteit elégítené ki. Jelenleg 
az épület távolabbi részében tudják csak 
igénybe venni a mosdókat az érintett osz-
tályok. Ennek megoldásához keressük a 
lehetőségeket.

Kossuth Lajos utcai telephely: A kerá-
mia műhelyen a lapostető szigetelése. 
A munkát az iskola karbantartói végez-
ték, finanszírozása a monori tankerülettől 
kapott havi ötvenezer forintos karban-
tartási pénzből valósult meg. Egy tan-
teremben lambériázás történt, a munkát a 
karbantartók végezték. A Luther tér felőli 
bejárat mellett a Városüzemeltető Kft. 
felújította a parkolót, megszűnt ezzel a ba- 
lesetveszélyes állapot. Folyamatban van 

egy informatika terem előterének lambé-
riázása és festése, egy tanterem padló-
zatának cseréje, a terem festése. Ezekhez 
az anyagok már rendelkezésre állnak, a 
munkát a karbantartók végzik majd el.

Széchenyi utcai telephely: Elkészült a 
tornaterem öltözőinek fűtéskorszerűsíté-
se, a munkát önkormányzatunk végez-
tette el, finanszírozása pályázati pénzből 
valósult meg. A régi épületben lévő volt 
„faiparos” terem teljes felújítása megtör-
tént a református egyház jóvoltából. Egy 
teremben padlócserére került sor, ezt a 
monori tankerület végeztette és fizette, 
valamint két másik terem falainak festése 
és a lambériák mázolása a már említett 
karbantartási keretből történt.

A leírtakból látszik, hogy az anyagi lehe-
tőségeikhez és rendelkezésre álló mun-
kaerőkapacitáshoz képest (karbantartók 
létszáma) az intézmény a fenntartás és a 
fejlődés érdekében mindent megtesz.

Néhány tájékoztató jellegű információt 
szeretnék még megosztani. Jelenleg óvo-
dáinkban nincs karanténban lévő csoport, 
az iskolában azonban naponta változik a 
helyzet. Jelenleg egy alsós és 8 felsős 
osztály érintett a COVID-fertőzés miatt. 
A pedagógusok átoltottsága csaknem tel-
jes, míg ez a 12 éven felüli tanulókról 
nem mondható el. Az intézmények azokat 
a programokat, amelyek külső résztvevő 
jelenlétével történtek volna, nem tartot-
ták meg. Az emelkedő megbetegedések 
miatt fokozott biztonsági előírásokat kell 
betartani minden oktatási és nevelési 
intézményben, melyek napról napra szi-
gorodhatnak, ezért kérjük ezek figyelem-
mel kísérését és betartását gyermekeink, 
családjaik és az intézményekben dolgo-
zók érdekében. Jó egészséget, boldog, 
békés karácsonyi ünnepeket kívánok min-
denkinek!

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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Közeleg az év vége, ráhangolódunk az ünnepekre, és igyekszünk 
értékelni a 2021. évet. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

ugyan még nem zárta le az idei évet, várnak még ránk feladatok 
december folyamán, de az elmúlt havi ülésekről azért szeretnék 
egy rövid összefoglalót közreadni. 

A bizottság tárgyalta az önkormányzat 2021. évi költségve-
tés-előirányzat módosítását. Ennek az oka az, hogy a III. negyed-
évben 54 867 371 Ft többletbevétel keletkezett, így a bevételi és 
kiadási főösszeg 2 056 953 935 Ft-ra módosult. A többletbevétel 
több tételből állt össze, de a legjelentősebb ezek közül a belterületi 
járdák felújítására elnyert pályázathoz kapcsolódó bevétel, mely 
39 999 545 Ft volt. 

Foglalkoztunk még az önkormányzat és a fenntartásában álló 
helyi önkormányzati költségvetési szervek bérmaradványának fel-
használásával. A bérmaradvány összege meghaladta a 130 millió 
forintot, így látható volt, hogy jelentős megtakarítás keletkezett az 
idei évben, mely lehetőséget biztosított a képviselő-testületnek, 
hogy év végi jutalmat adjon az érintetteknek. Az év elején elfoga-
dott költségvetésben fél havi jutalmat kalkuláltunk a város dolgo-
zóinak, de most lehetőségünk volt ezt az összeget emelni. A bizott-
ságban több egyeztetés és javaslat után megszületett a döntés, 
mely szerint minden érintett dolgozónak 1 havi jutalmat biztosítunk 
(a próbaidőn lévőket nem érinti, az 1 évnél kevesebbet dolgozók 
pedig időarányos jutalomban részesülnek). A jutalmak kifizetésén 
túl még maradt bérmaradvány, mely természetesen visszakerült 

a költségvetésbe és a jövő év folyamán ezzel az összeggel gazdál-
kodhatunk. A képviselő-testület ezt a változatot támogatta, így az 
alábbiak szerint került kifizetésre a jutalom.

Jutalomban részesülnek az önkormányzat alkalmazásában álló 
személyek (egészségügy, család- és nővédelmi egészségügyi gon-
dozás, ifjúsági egészségügyi gondozás, háziorvosi ellátás, egyéb 
szakrendelések, fizikoterápiás szakrendelés, mezőőri szolgálat), a 
Játékország Óvoda alkalmazottai (közalkalmazotti szak- és egyéb 
intézményi dolgozói), a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház alkalmazottai, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Pilisi 
Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a Csernai Pál Közösségi Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője és alkalmazottai, Pilis Város polgármes-
tere és alpolgármestere. A jutalmazásban több, mint 100 ember 
érintett, akik nap, mint nap dolgoznak a városért, gyermekeinkért, 
értünk, így ha lehetőségünk és a költségvetés engedi, akkor szívesen 
adunk év végi jutalmakat. Ezúton is köszönjük a munkájukat!

A bizottság napirendjei között szerepelt még a Pilisi Városüze-
meltető Kft. 2021. évi III. negyedéves beszámolója, valamint a 
Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. 2021. évi III. negyed-
éves beszámolója. Mindkét cég esetében rendben találtuk a beszá-
molókat, melyeket egyhangúan elfogadott a bizottság. 

Végezetül pedig engedjék meg, hogy a magam és a bizottság 
tagjainak nevében boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánjak!

DEÁK CSABA ✍ elnök

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

A bizottság rengeteg munkája mellett 
talán amit a leginkább szeretnék 

kiemelni, az egy olyan megalapozó doku-
mentáció és Természetvédelmi Kezelési 
Terv elkészítésének megrendelése, ami 
a Gerje-patak és forrásvidéke területére 
vonatkozik. 

Azon lakosok, akik rendszeresen kirán-
dulnak a szabadban és látogatják ezt a 
területet, pontosan tudhatják, hogy a Gerje-
tavaknál nagyon nagy probléma a nyári 
időszakban az extrém békalencse-borítás, 
a feliszaposodás és sajnos a források dugu-
lása is. Ezek a problémák nemcsak szem-
mel láthatóak, sajnos néha meglehetősen 
rossz illat is kíséri a jelenséget. 

Az idei és a korábbi években egyaránt 
igyekeztünk a Pilisi Városüzemeltető mun-
katársaival orvosolni a fennálló helyzetet, 
például a víz átszellőztetésével, sajnos 
azonban nem jutottunk sokkal előbbre... 

Ezért gondoltuk azt, hogy szükséges 
teljes és szakszerű képet kapnunk a fent 
felsorolt jelenségekről, hiszen azokat nem 
lehet önmagukban, összefüggés-rendsze-
rek nélkül vizsgálni. Csak egy komplex 
tanulmány elkészítésével jutunk elegen-
dő információhoz a kiváltó okokról. Ezért 
kerestünk meg egy olyan céget, ame-

lyik feltárja a hibákat és javaslatot tesz 
a kiküszöbölésükhöz szükséges munkák 
elvégzésére is. 

A szerződést a RENATUR 2005 Bt.-vel 
kötöttük, amely cég az alábbi munkákat 
fogja elvégezni a tavak szempontjából:

A tó halfaunisztikai felmérése, fajlista 
készítése. Erre azért van szükség, hogy 
felmérjék az esetleges védett fajok meg-
létét a tóban, amit a kezelési terv készíté-
sénél figyelembe kell venni.

Kétéltű-hüllő faunisztikai felmérés. Az 
ilyen területeken számos hüllőfaj jelenhet 
meg, mint példásul a mocsári teknős, 
gőtefajok, siklók, békák, melyek mind-
egyike védett, ezért ezen fajok felmérése 
szintén elengedhetetlen a kezelési terv 
elkészítéséhez.

Archív biotikai adatok felkutatása, külö-
nös tekintettel a tavakkal és állapotukkal 
kapcsolatos tájtörténeti-területhasználati, 
hidromorfológiai és hidrológiai adatokra, 
melyeknek elemzésével közelebb kerülünk 
a kialakult állapot magyarázatához, és az 
esetleges (korábbi) emberi tevékenységek 
káros mivoltára is fény derülhet.

De mindezek mellett készül még egy 
botanikai felmérés a teljes 9 hektáros tájvé-
delmi területen, ami alapján készítenek egy 

fajlistát, élőhelylistát és ponttérképet is, 
illetve egy madártani (nappali és éjszakai) 
vizsgálat is. A madárfauna egy része köz-
vetlenül kötődhet a tavak vizéhez, a tavak 
növény- és állatvilágához. Fontos és érzé-
keny indikátorszervezetek lehetnek a tavak-
ban lejátszódó folyamatok esetében is. 

Azonban a felmérésnek alkalmazkod-
ni kell az élővilág különböző ciklusaihoz 
(vegetáció, költés… stb.), ezért nem tudják 
egyszerre elvégezni azokat, mindent csak 
a megfelelő időszakban. Ugyan részered-
mények már kora tavasszal várhatóak, 
azonban a kezelési tervre 2022 szeptem-
beréig várnunk kell, ami sajnos azt is 
jelentheti, hogy a tavak kezelését csak 
2023-ban tudjuk elkezdeni. De természe-
tesen folyamatosan tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot.

Nagyon sokat várunk ettől a felmérés-
től, hiszen Pilis legszebb részéről van szó, 
amitől egyedivé válik városunk, ráadásul 
egy nemrég megjelent pályázaton ezzel a 
területtel indulunk, ahol egy rekreációs és 
családi parkot szeretnénk kialakítani, hogy 
a jövőben még nagyobb legyen a terület 
vonzereje a pilisi családok körében. 

MALA RÉKA ✍ elnök

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság
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Tisztelt Lakosság! A már megszokot-
takhoz igazodva szeretnék beszámolni 

a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság 
elmúlt időszakban végzett munkájáról.

Az év vége felé közeledve minden 
bizottság számára fő témaként szolgál 
az önkormányzat tulajdonában tarto-
zó Városüzemeltető Kft. és a Csernai Pál 
Közösségi Központ éves beszámolóinak 
értékelése, az adott és az elkövetkező év 
üzleti tervének megvitatása és elfogadása. 

A Csernai Pál Közösségi Központ élére új 
szakmai vezető kiválasztására kényszerül-
tünk, ám viszonylag rövid időn belül sikerült 
megtalálnunk a pozícióra a megfelelő sze-
mélyt, aki november 22-től munkába állt. 
Sok sikert és eredményes munkát kívánunk 

neki az elkövetkezőkben. Valamint köszön-
jük Mala Rékának, aki a köztes időszakban 
remekül látta el a rá bízott ideiglenes szak-
mai vezetői feladatokat.

Kötelezően tárgyalandó és visszatérő 
téma még az év végén a következő évi 
költségvetés koncepciójának megtárgya-
lása. A bizottságunk ebből is kivette a 
részét az elmúlt időszakban.

A legnagyobb feladat ilyenkor mégis 
az adventi programok megszervezése, 
amiből több képviselő és néhány külsős 
bizottsági tag is kiveszi a részét. Idén sze-
retnénk egy színvonalas, a városhoz méltó 
igényes karácsonyi hangulatot varázsolni 
Pilisre. Ezen munkálkodunk, és reméljük, 
örömmel fogadja majd a lakosság nagy 

része. Az adventi programokról a város 
honlapján, valamit több plakáton és szó-
rólapon is tájékoztatást nyújtunk. 

A bizottság egyik nagy feladata a város 
sport koncepciójának újragondolása és 
megalkotása lesz az elkövetkező időszak-
ban. Ebben ezúton is szeretném kérni a 
településen tevékenykedő sport és sza-
badidős tevékenységet űző szervezetek, 
közösségek támogatását, szakmai segít-
ségét. 

A jelenlegi helyzetre való tekintettel 
mindenkinek jó egészséget kívánok, és 
kérem vigyázzunk magunkra és egymásra.

Kívánok mindenkinek egészségben gaz-
dag áldott ünnepeket!

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

KÖZÖS ÜGYEINK

Képviselőként és a SZEAB elnökként 
dolgom és feladatom lakosságunk 

tájékoztatása. A Hírnök ez évi utolsó szá-
mában összegzést kéne írnom a mögöt-
tünk lévő év intézkedéseiről, de helykorlát 
miatt nem teszem. Igyekeztem a kétha-
vonta megjelenő lapszámokban időrend-
ben megtenni ezt.

Remélem, a segélyezésben és segítség-
ben már köztudottak az év közbeni dönté-
seink hatásai. Ezért inkább két fontos dol-
got említek meg, mert most ez az időszerű. 

Egyre ismertebb, hogy az egykoron Monor 
„védnöksége” alatt álló Pilisi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatot önkormány-
zatunk önállóan fogja működtetni. Nem 
is tehetnénk mást, hiszen mindenki előtt 
ismert tény, hogy lakosságszámunkhoz 
képes igen magas a szociális problémások 
aránya. Ez plusz anyagi áldozatokkal is jár, 

de természetesen meg kell oldanunk, a 
helyzetünk ezt kívánja.

Azért hozzá kell tenni, hogy Monor a 
saját érdekeit nézte, amikor ez a döntésük 
megszületett. Ha az ebbéli egyeztetések 
tárgyalásakor nem lett volna résen alpol-
gármesterünk, Mala Ferenc, a megszün-
tetés kapcsán úgy vezettek volna meg 
bennünket, hogy talán még önállóan sem 
tudtuk volna megvalósítani és folytatni 
ebbéli tevékenységünket.

A lényeg, hogy 2022. január 1. napjától 
önkormányzatunk önállóan tartja fenn az 
intézményt. Létszámát hat főben állapítot-
tuk meg, vezetőjéül Kotyinszkiné Gajdos 
Szilviát neveztük ki. Hiszem, hogy elhi-
vatottságát és jó értelemben vett „meg-
szállottságát” senki sem vonja kétségbe. 
Meggyőződésünk, hogy autentikus ember 
került a megfelelő helyre…

Év végén fontos még megjegyeznem, 
hogy szociális vonalon ezer fő körül van 
azok száma, akiket plusz segítségben 
részesítünk. Nevezhetjük akár pulykapénz-
nek vagy juttatásnak azt, ami már évekre 
nyúlik vissza, hogy a testület megsegíti az 
év végi ünnepek kellemesebb és anyagilag 
könnyebb eltöltését. Ezen személyek kivá-
lasztása azok közül kerül ki, akik a szociális 
nyilvántartásban szerepelnek, vagy akikről 
úgy gondoljuk, hogy érdemesek rá…

Legvégül kívánok mindenkinek boldo-
gabb karácsonyt, mint eddig bármikor, 
mert ez azt jelentené, hogy anyagilag és 
egzisztenciálisan felfelé haladunk. Önök, 
mint emberek, mi meg ennek megsegíté-
sével, a szándékainkkal…

Karácsonyi üdvözlettel:

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Szociális,  Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság 

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatásával és Hajnal Csilla 
polgármester asszony közbenjárásával ismét lehetősége nyílt a Gubányi 

Károly Általános Iskola tanulóinak, hogy egy kirándulást tegyenek a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben. 

Szeptember közepén az önkormányzat közreműködésével az iskola három 
telephelyéről közel ötven gyermek vett részt – a már hagyományos – őszi állat-
kerti kiránduláson. A hatalmas állatkertben a nebulók két csoportra bontva séta 
közben ismerkedtek az állatokkal. A még hatékonyabb információszerzés érdeké-
ben egy feladatlapot is kitölthettek a gyerekek, melyért a jutalmakat az Állatok 
világnapján vehették át iskolájukban. 

A feladatlapon kívül elsősegélynyújtási és közlekedési ismereteket is elsajá-
títhattak, valamint ügyességi feladatokon vettek részt, különböző zöldségeket és 
salátákat kóstolhattak, majd a túra végén a Nagy korallzátony játszótéren ugráltak. 
Az eseménydús napon az önkormányzat által bérelt busszal utaztak.

Reméljük, hogy a közös összefogásból megvalósult kirándulás sok gyermeknek 
adott kellemes pillanatokat, maradandó és hasznos élményt, segítséget a vidám 
tanévkezdéshez! Jövőre ismét irány a Budapest Zoo!

H CS ✍

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

Gubányisok a Fővárosi Állat- és Növénykertben
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Az őszi időszak ismét rengeteg élményt tartogatott a gyermekek 
számára. Az intézmény munkatervében szereplő programok, 

hagyományok, zöld ünnepek megvalósítása átgondolt tervezést, 
szervezést igénylő pedagógiai feladat volt az aktuális járványhely-
zetnek megfelelően. Kiemelt figyelmet fordítottunk az egészsé-
ges életmód szokásainak elmélyítésére, a természet szeretetére, 
állatvédelemre. A szülők és gyermekek körében nagy lelkesedést, 
örömet jelentett a Népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat, 
illetve a Márton napi hagyományokhoz fűződő tökfaragó verseny.

Évente legalább két alkalommal fogadóórát tartunk. A szülő 
kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, rend-
szeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógus-
sal. Az elmúlt időszakban sor került a beiskolázással kapcsolatos 
szülői és pedagógiai törekvések egyeztetésére. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség 
teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérel-
mére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek 
további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

„Oktatási Hivatal tájékoztatása az iskolakezdés halasztásával 
(óvodában maradás) és a hatéves kor előtti iskolakezdéssel 
kapcsolatban a 2022/2023 tanévre vonatkozóan: Az Oktatási 
Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles 
korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még 
egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az 
Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 
6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. 
A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változ-
tathatja meg szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb 
egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.
Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai 
Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiállított szakértői 
véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérel-
met benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői 
véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató és 2021. december végétől a kérelem- 
űrlap az Oktatási Honlapján érhető el:
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/
Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/
Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail: ovoda@oh.gov.hu
telefon: (+36-1)374-2310; (+36-1)374-2414; (+36-1)374-2268; 
(+36-1)374-2404
Kérelmező: a kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiá-
nyában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem tartalma: a javasolt kéreleműrlap már 2021. de- 
cember végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján. 
(www.oktatas.hu)
A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékletet 
csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum 
csatolható, pl. óvodai fejlettségi napló, szakorvosi igazolás, peda-
gógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi 
szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik 
pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről. 
Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-ig lehet benyújtani. 
A január 18-i határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az 
Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.
A kérelem beküldése:
• az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus 

azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren 
keresztül elektronikus úton, vagy

• a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton 
(Oktatási Hivatal Budapest 1982)

• A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván 
minden kedves olvasónak a Pilisi Játékország Óvoda valamennyi 
dolgozója.

MOLNÁRNÉ POLGÁR JUDIT ✍ intézményvezető-helyettes

Városunk idén is csatlakozott az 
Európai Mobilitási Hét – „Maradj 

egészséges, közlekedj fenntartható-
an!” elnevezésű rendezvénysorozathoz, 
melynek keretében 2021. szeptem-
ber 22-én a Vatyai úti Sportparkban a 
Csernai Pál Közösségi Központ, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitányságának Közlekedés- 
rendészeti Osztályának munkatársai 
tematikus programokat szerveztek az 
érdeklődőknek.

A programokon 10:00-16:00 óra kö- 
zött (2 óra kényszerű esőszünettel) 
az érdeklődők részt vehetettek a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitánysága közlekedésbiztonsá-
gi bemutatóján és a kerékpáros ügyes-

ségi versenyen is. Lehetőség volt még 
KRESZ-Totó és egészség-Totó kitölté-
sére is, valamint ügyességi, logikai fajá-
tékokkal is játszhattak. Pályázati támo-
gatással hatpályás élmény-, kaland- és 
KRESZ-park is épült, melyet az eső eláll-
ta után minden érdeklődő kipróbálhatott. 
A hagyományos rajzversenyre a rossz 
idő miatt az óvodában – a rendőrség 
tematikus bemutatója után – került sor, 
valamint a pályázati forrásból vásárolt 
mobil KRESZ-park is az óvodákban került 
felállításra, ahol a kisebbek az önkor-
mányzat által biztosított futóbicikliken 
próbálhatták ki magukat.

Az időjárás viszontagságai ellenére is 
sikeres programon közel 500 gyermek és 
kísérője szerezhetett játékos formában 

hasznos ismereteket, melyeket minden-
napjaikban kamatoztathatnak. Az alterna-
tív közlekedés megszerettetése, a környe-
zettudatos életmódra nevelés folyamatos 
feladatunk mind családokban, mind intéz-
ményekben, mind városi szinten.

A programban szereplő mobil KRESZ-
parkot az önkormányzat kisorsolta a Pilisi 
Játékország Óvoda telephelyei között, a 
szerencsés nyertes a központi intézmény 
lett, melyet felhasználhatnak a gyerme-
kek egész éves közlekedésnevelési prog-
ramjához. Ezen kívül az Autómentes Nap 
programjaiba bekapcsolódó és a helyszín-
re kerékpárral érkező felnőttek között 3 db 
kerékpárt sorsolt ki.

CsPKK ✍

MOZAIK

Óvodai hírek

AUTÓMENTES NAP 2021
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Október 20-án három másik intézmény-
nyel együtt iskolánk is részt vett a 

Monori Tankerület által szervezett VEKOP 
projektzáró rendezvényen. Az esemény 
egyik kiemelt célja az volt, hogy az egyes 
intézmények bemutathassák, milyen szá-
mukra fontos eredményeket értek el a 
VEKOP-7.3.3-17-2017-00001 azonosí-
tószámú projekt segítségével az elmúlt 
három tanév folyamán.

A Gubányi Károly Általános Iskola 9 
bevont pedagógussal és 9 tanulócsoport-
tal kezdte meg a munkát a következő prog-
ramcsomagok bevezetésével: Szabadság 
téri telephely – Sakkpalota képességfej-
lesztő programcsomag; Kossuth Lajos úti 
székhely – Kreativitás fejlesztése és tan-
tárgyi koncentráció Abacusan – ArTeC 
Robotist robotika programmal; Széchenyi 
utcai telephely – Szövegértés fejlesztése 
Abacusan – ArTeC Keltsd életre! eszköz-
csomaggal.

Természetesen a csomagok használa-
ta során további ötletek, igények merül-
tek fel, ennek köszönhetően a robotika 
szakkörösök és a művészeti szakkörö-
sök is bekapcsolódtak az együttműkö-
désbe – ez olyannyira sikeres volt, hogy 
a jövőben közösen tervezik folytatni a 

A szociális szakember bizonyos intézményekben dolgozva szin-
te napi szinten kapcsolatba kerül cigány ügyfelekkel, és gya-

kori, hogy előítéletekkel, előítéletes megnyilvánulásokkal találják 
szemben magukat. Az előítélet, az esetleges együttműködés 
hiánya, a kommunikációs félreértések mind-mind konfliktusokat 
eredményezhetnek. A romaellenes előítéletek széles körben 
elterjedtek, és mindez persze befolyásolja a társadalom többi 
tagjának viselkedését. 

A Pilisi Gyermekotthonban tartott szakmai megbeszélésen – 
melyen részt vettek gyermekvédelmi gyámok, az intézmény szak-
emberei – erre a létező problémára kívántuk felhívni a figyelmet, 
tisztázni és beazonosítani a legfontosabb félreértésekre okot adó 
problémákat. Ezek között a legfontosabbak talán a generációs 
szegénység miatti elnyomás hatására kialakult megalkuvás, a 
folyamatos kisebbrendűség érzés következtében kialakult korlá-
tozott érdekérvényesítési képesség, a rossz megítélés és a többi 
ember hozzáállása a cigánysághoz. Közösen megállapítottuk, 
hogy fontos lenne elkülöníteni a cigány kultúrát és a szegénysé-
get, hiszen a generációk óta átörökített nyomorúság következ-
tében nehéz meghatározni, szétválasztani, mit határoz meg a 
cigány identitás és mit a szegénység. 

Korábban egy gyermekotthonba került roma kisfiú édesany-
jával volt alkalmam hosszabban beszélgetni. A családból való 
kiemelés oka a gyermek iskolakerülése, magatartásbeli problé-
mái voltak, melyeknek kezelésére az édesanyának nem volt meg-
felelő tudása. Kérdésemre, hogy miért nem próbált meg hatni a 
gyermekre, ezt válaszolta: – „Én is megbuktam, nekem sincs meg 

a nyolc osztályom, mégis itt vagyok. Mit csináljak vele, ha nem 
akar iskolába menni?” 

És tényleg nem volt meg neki sem a nyolc általános, sőt az ő 
szüleinek sem. Nem volt világlátása arra, hogy a tanulásnak van 
értelme a jövő szempontjából, mert ők a jövőből többnyire csak 
annyit látnak, amit a saját életük, szocializációjuk enged.

A tanulás fontosságának tudatosítása nehéz feladat! 
Egyszerűen azért, mert a generációs szegénység a felnövő gye-
rekek számára egy sokszorosan traumatizált állapot, amelynek 
legfőbb stációi a lakhatási szegénység, a „nincs” megélése, a ver-
bális és fizikai agresszió jelenléte, a tudás- és képességhiányból 
adódó helyzetek megoldhatatlansága. 

A legnagyobb kihívás az, hogy hogyan lehet ebbe beavatkozni 
úgy, hogy a szakember tiszteletben tartsa a határokat, de tudjon 
úgy hatni, hogy a gyermek megtörhesse ezt a szocializációs mintát.

A szakemberek szerint ez a téma nagyon fontos, és bár min-
denki úgy érzi, hogy tisztában van a problémával, és igyekszik 
is alkalmazni a tudását a hétköznapokban, de a napi problémák 
kapcsán ez nem mindig kivitelezhető. 

Úgy gondolom, hogy a segítő kapcsolat a kölcsönösségen és 
az egyenrangúságon alapszik, és mindezt szinte lehetetlen úgy 
megvalósítani, hogy a segítőnek bármilyen okból kifolyólag elő-
ítéletei legyenek az ügyfeleivel szemben. Ezért úgy érzem, hogy 
erről a témáról nem lehet eleget és elégszer beszélni ahhoz, hogy 
a cigányság társadalmi megítélése változzon, és valódi változá-
sok induljanak be.

SIMÓ MÁRIA ✍ 

munkát, ötvözve a robotika és a vizuális 
művészetek elemeit. Már most is elérhető 
néhány kisfilm, amelyek a közös munka 
gyümölcsét hivatottak bemutatni széle-
sebb közönség számára is. (A videók a 
Gubányi YouTube-csatornáján tekinthetők 
meg: Gubányi ART Robotika & Innovation 
Lab.) Továbbá az első osztályosoknál a 
szövegértést fejlesztő foglalkozások elő-
készítésére beszereztünk Bee-botokat is, 
amelyek használata megkönnyítette a kis-
diákoknak az első lépések megtételét a 
robotika világában.

A projektnek köszönhetően iskolánk esz-
közellátottsága fejlődött: a Szabadság téri 
telephelyen kiépítésre került egy digitális 

tanterem interaktív táblával, 24 tanulói 
tablettel és a hozzájuk tartozó tárolószek-
rénnyel és töltőállomással. A programcso-
magokhoz tartozó eszközöket pedagógusa-
ink és tanulóink folyamatosan használják. 
Ezen felül kollégáink részt vehettek olyan 
továbbképzéseken, amelyek elősegítették 
a módszertani fejlődést, a csomagok szak-
szerű használatát.

A három tanév folyamán a tanulók és a 
pedagógusok is egyre magabiztosabban 
alkalmazták az új tudást és eszközöket, 
beépült a mindennapi gyakorlatba az inno-
vatív módszerek használata. A program 
egyik jelmondata a következő volt: Élmény 
legyen a tanulás! Az újfajta megközelí-
tés valóban elősegítette az élményszerű 
tanulást, ezzel a diákok motivációjának 
növelését is. Segítségével hatékonyabbá 
vált a digitális kompetencia fejlesztése 
mind a diákok, mind a tanárok körében. 
Nem utolsósorban a projekt lehetőséget 
nyújtott arra is, hogy más, a program-
ba bevont intézményekkel is szorosabb 
együttműködés alakuljon ki, létrejöhessen 
a tudásmegosztás, az együttgondolkodás.

BOBÁK MELINDA ✍ 
intézményvezető-helyettes

MOZAIK

Gubányis hírek 

Érzékenyítő program pilisi szakembereknek



2021. október-december HÍRNÖK10

Október elsején az Idősek Világnapját 
ünnepeltük. Magyarországon minden 

ötödik ember időskorúnak számít, vagy-
is már betöltötte a hatvanadik életévét. 
Ebből az alkalomból ismételten, itt, az 
újság hasábjain is köszöntjük mindazokat, 
akik egy hosszú élet munkáját, tapasztala-
tait tudják maguk mögött, és segítségük-
kel ápoljuk hagyományainkat is.

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak 
ezen a napon, hanem az év minden nap-
ján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel 
ők is mindig rendelkezésünkre állnak. 
Feladatunk lehetővé tenni számukra az 
öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújta-

Településünkön ismét jeles napo-
kat ünnepeltünk. Malik Istvánnét és 

Czinkos Károlynét a 90., Antal Imrét 95. 
születésnapja alkalmából köszönthettük. 
Ebből a jeles alkalomból Hajnal Csilla pol-
gármester asszony és Pércsiné Dancsok 
Marianna, az igazgatási csoport munka-
társa személyes és hivatali jókívánságaik 
mellett Orbán Viktor miniszterelnök úr 
személyesen aláírt gratuláló emléklapját 
is átnyújtották az Ünnepelteknek. 

Malik Istvánné, született Sárán Mária 
1931. szeptember 14. napján látta meg a 
napvilágot Pilisen. Házasságából egy lánya 
született. Napjait a kert rendezgetésével, 
tévénézéssel és lányával való beszélgetés-
sel tölti. Születésnapját két unokája és öt 
dédunokája körében ünnepelte. 

Czinkos Károlyné, született Domonyi 
Rozália 1931. október 22. napján született 
Gombán. Házasságából két fia született, 
majd 6 unokával és 3 dédunokával aján-

ni nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell 
rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek 
kemény munkája után örömteli életet 
élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk 
magukra őket, hogy fontos részei életünk-
nek. Szüleink és nagyszüleink mosolya 
és gondoskodása rengeteg erőt sugároz 
felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsül-
hetetlen kincs számunkra.

Az idősek megbecsülését, a velük való 
törődést szívünkből fakadó kötelességünk-
nek tartjuk életünk során minden minősé-
günkben: akár gyerekként, később szülő-
ként, vagy szakemberként. Köszönettel 
tartozunk Önöknek azért, hogy verítékük-

dékozta meg az élet. Nyugdíjba vonulása 
előtt a mezőgazdaságban dolgozott, jelen-
leg napjait pihenéssel, beszélgetéssel tölti. 

Antal Imre 1926. szeptember 24. napján 
született Kismarján. 16 évesen levente 
lett, majd besorozták és Németországba 
vitték harcolni a II. világháborúban, ahon-
nan gyalog jött vissza a szülőfalujába. 
Katonai szolgálata után a szülői birtokon 
gazdálkodott egészen az államosításig. 
Kismarján alapított családot, 3 gyerme-
ke született. A földek elvesztése után a 
fővárosba költözött és az építőiparban 
helyezkedett el. Ez a világ azonban nem a 
földjét és a vidéket szerető ember világa 
volt, ezért sok viszontagság után új életet 
kezdett Káván, ahol földeket vásárolt és 
ismét a gazdálkodásból élt. Később az új 
szerelem Pilisre hozta és Sedró Zsuzsika 
nénivel, városunk első bábaasszonyával 
éltek nagy boldogságban hosszú éveken 
át. A 70 éves korában beköszönő bol-
dogságának Zsuzsika néni halála vetett 

kel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal 
még az áldozattal teli nehéz időkben is 
megteremtették és biztosították nekünk, 
hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gya-
rapodhassunk. Köszönjük, hogy küzdöttek 
értünk, hogy vállalták mindazt, amit a sors 
az Önök korosztályára mért.

Pilis Város Önkormányzata idén is 4000 
Ft/fő egyszeri pénzbeni támogatásban 
részesítette szépkorú lakosait, mellyel 
szeretett volna hozzájárulni az idősek min-
dennapjainak megkönnyítéséhez.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet 
kívánunk minden idős embertársunknak!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

végett, azóta Imre bácsi magányosan, de 
nem magára hagyatottan éli mindennap-
jait. 3 gyermeke, 3 unokája és 2 déduno-
kája van, akik gyakorta meglátogatják. 
Sokat olvas, tájékozott a napi bel- és 
külpolitikai eseményekről, több heti- és 
havilapnak az előfizetője és olvasója. 
Születésnapját családias hangulatban 
Éva lányával, családjával, Pogácsás Tibor 
államtitkár úrral, Hajnal Csilla polgármes-
ter asszonnyal, Mala Ferenc alpolgármes-
ter úrral és Pércsiné Dancsok Mariann-
nal, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Csoportjának munkatársával ünnepelte. 

További boldog éveket kívánunk az Ünne-
pelteknek szerető családjaik körében!

IGAZGATÁSI CSOPORT ✍

MOZAIK

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

90. és 95. születésnapot is köszöntöttünk városunkban
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„…a házastársi közösség a férfi és a nő egymást kiegészítő termé-
szetében gyökerezik és a házastársak azon elhatározásából táp-
lálkozik, mely szerint közös életet élnek, azaz megosztják mind-
azt, amijük van és amik. Így tehát ez a közösség egy mélységesen 
emberi igény gyümölcse és jele. Isten pedig az Úr Krisztusban 
elfogadja ezt az emberi igényt, megerősíti, megtisztítja, fölemeli 
és szentségi házassággá tökéletesíti.” (Familiaris Consortio: II. 
János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981)

Idén is az a megtiszteltetés és öröm ért, hogy köszönthettem az 
aranylakodalmukat ünneplő házaspárjainkat! Bár így a vírushelyzet 
közepette az ünneplés nem a megszokott volt, de ha csak egy pil-
lanatra is, nem szabad megfeledkeznünk a házastársi kötelék eme 
hosszú idejéről. A házasságra az azt megelőző egész életünkben, 
gyermek- és ifjúkorunkban készülünk, hogy minden jót és szépet 
összegyűjtsünk, s hozományként átnyújtsuk a másiknak. Kísérjük 
választott párunkat jóban-rosszban, szegénységben-gazdagságban, 
egészségben-betegségben. Bizony, az aranylakodalmat ülőknél már 
50 év telt el az emlékezetes nap óta, amikor is egymásnak örök 
hűséget fogadtak. Akkor nem gondoltak arra, hogy ez a fél évszázad 
ilyen gyorsan elrepül és ennyi minden történik majd közös életük-
ben. Gyermekek, unokák, dédunokák születtek, akik most valamilyen 
módon, de együtt ünnepelhetnek Önökkel. Az évek múlásával talán 
megkopnak az emlékek, de e jeles évforduló alkalmából ismét elő-
törnek rég elfelejtett események, kedves szavak, nagy elhatározá-
sok, amelyek ma már mosolyt csalnak az arcokra. 

A sok munkával teli hétköznapok verítéke, a pihenés jóleső 
nyugalma, az ünnepek először csak kettesben töltött meghittsége, 
majd a gyermekek érkezésével a családi fészek boldog melegsége 
szép emlékekkel töltenek el mindenkit és mind-mind eszükbe jut-
tatja, hogy ez az egymás iránti szeretetük jutalma. Így visszatekint-
ve ezekre a szép emlékekre – köztük néhány nehézségre – adják 
tanúbizonyságát az 50 évvel ezelőtt fogadott ígéretüknek: érdemes 
volt vállalni minden kihívást, szeretni és küzdeni egy életen át. 
Mindannyiunk előtt álljanak példaként Önök, akik tűzön-vízen át 
kitartottak egymás mellett. 

Kérem, e jeles évforduló alkalmából szorítsák meg egymás kezét 
és szeretettel emlékezzenek azokra, akik elkísérték Önöket ezen a 
szép hosszú úton és azokra is, akik még Önökkel lesznek az elkö-

Szeretettel köszöntjük Szüleinket, Kovács Károlyt és Kovács 
Károlynét a hetvenedik házassági évfordulójuk alkalmából. Kívánunk 
nekik még hosszú életet egészségben, szeretetben együtt. 

Gyermekeik, unokáik és hét dédunokájuk

Jubiláló véradók köszöntése 

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete és Pilisi 
Alszervezete szervezésében, valamint a pilisi városi könyvtár közreműködésével november 

4-én újra véradás volt a Csernai Pál Közösségi Központban. Ez alkalommal 64 fő jelentkezett 
véradásra. 56-an adhattak vért és 2 fő első véradót is üdvözölhettünk. A véradáson jelen volt 
a városi könyvtárban működő pilisi DJP-pont is. Szebellédy Péter kollégánk a 3D nyomtatóval 
készített egyedi, vércsepp alakú hűtőmágneseket a véradóknak. A véradók között Fazekas-Bodó 
Tünde (Pöti kreatíVarázs) adventi koszorúját sorsoltuk ki. A Facebook-megosztós játékunk nyer-
tesei pedig Berinszki Nikolett cake designer macaronboxait vihették haza.

A Véradók Napja alkalmából a jubiláló véradókat Jári Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Monori 
Szervezetének munkatársa köszöntötte. Sajnos, a szokásos ünnepséget a járványhelyzet miatt 
idén sem tudtuk megszervezni, ezért az oklevelek és ajándékok átadására a véradás keretében 
került sor. Hajnal Csilla, Pilis Város polgármestere betegség miatt sajnos nem tudott jelen lenni 
az eseményen, de felajánlásával támogatta az ünnepséget, melyet ezúton is köszönünk. 

Harmincadik alkalommal adott vért: Csákány Lászlóné, Darázsi Frigyes, Polgár Zoltán és 
Surányi Gábor. Trepák István különleges jubileumot ünnepelhetett: 80. alkalommal adott vért!

Gratulálunk a jubilálóknak, és köszönjük minden véradónak önzetlen segítségüket.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 

új esztendőt!
az MVK Pilisi Alapszervezete

MOZAIK

Aranylakodalmasokat köszöntöttünk

Véradás

vetkezendő jubileumok idején. A költő szavaival kívánok Önöknek 
sok egészséget, örömet és boldogságot: 

„Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.”

(Vörösmarty Mihály: Esküvő)

férj feleség év Mikor
Barsi József Pethő-Tóth Erzsébet 50 1971. augusztus 19.
Bánszki Pál Szenyán Mária 50 1971. május 29.
Illanicz Tibor Sándor Guba Anna 50 1971. április 10.
Petőfalvi János Noszka Julianna Margit 50 1971. október 30.
Timmel Antal Sztahó Ilona 50 1971. június 05.

Külön köszöntjük a városunkban egyetlen 70. házassági évfordulóju-
kat ünneplő Kovács Karcsi bácsit és kedves feleségét Gál Kati nénit!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Nagy sikerrel zajlottak az Országos Könyvtári Napok rendez-
vényei könyvtárunkban. Nagy érdeklődés kísérte a gyerme-

keknek és a felnőtteknek szervezett programokat. Vadadi Adrienn 
írónő interaktív meseóráján az alsó tagozatos gyerekekkel együtt 
játszotta el legismertebb meséinek több jelenetét, rengeteg 
móka és kacagás közepette.

Fábián Janka írónővel Malikné Turcsek Zsuzsanna, könyv-
tárunk vezetője beszélgetett. A teltházas előadás keretében 
adtuk át Menich Matyinak és családjának a „Segítsünk együtt 
Matyinak!” jótékonysági könyvvásárunkon összegyűlt 215 000 
Ft-ot. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép összeggel tudtuk-fel-
ajánlóink és vásárlóink segítségével Matyi gyógykezeléséhez 
hozzájárulni. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a vasadi 
könyvtár vezetője is, és eljöttek az Ablak Galéria októberi kiállítói, 
Vrbovszki Istvánné és Várfalvi Tímea. Tímea egy saját készítésű, 
horgolt babával kedveskedett az írónőnek. Könyvtárunk nevében 
Bathó Orsi által készített, gyönyörű szárazvirágképét (Virágok 
útja) ajándékoztuk Jankának. Köszönjük a felajánlásokat!

Nagyon nagy sikert aratott az „Én könyvtáram” projekt kere-
tében megvalósított „Legyél te is gyermekkönyvtáros” könyvtári 
foglalkozásunk Szűcs Klára kolleganőnk vezetésével. A részt-
vevők játékos keretek között ismerkedhettek meg a könyvtári 
munkavégzés alapfeladataival, majd egy-egy órára ők maguk is 
igazi könyvtárosok lehettek, feladatot vállaltak a könyvek vissza-
vételezésében és kiadásában. 

November 4-én a könyvtári DJP-pont kitelepült a véradás hely-
színére, ahol Szebellédy Péter mentor kollégánk a 3D nyomtató-
val egyedi, névre szóló hűtőmágneseket készített minden véradó-
nak. A hónap végén DJP-pontunk felkérést kapott az országos 
DJP-hálózat online adventi naptárjában való szereplésre Pilist 

képviselve. Az ehhez szükséges videót nagy örömmel készítettük 
el, mely megtekinthető Facebook-oldalunkon.

November 27-én Pilinszky János költőre emlékeztünk, a 
„Pilinszky 100” emlékév keretében.

December 6-án a Mikulás manói várták az olvasókat a könyv-
tárban és apró ajándékokat adtak mindenkinek.

Decemberben csatlakoztunk több civil jótékonysági kezdemé-
nyezéshez is. Értékes, apró ajándékokkal is kiegészített könyv- 
csomagokkal igyekszünk a rászoruló családok karácsonyát öröm-
telivé tenni.

Az Ablak Galéria kiállítás-sorozatában novemberben Fekete 
Antalné Halápi Kata albertirsai amatőr természetfotós lélegzetel-
állítóan szép képeit csodálhattuk meg a kirakatban „Fénycseppek” 
címmel. Decemberben, az ünnepekre hangolódás jegyében mind 
a három kirakatunkat helyi alkotók karácsonyi hangulatú kiál-
lításai varázsolják meseszéppé. Láthatjuk Kiss Nikolett mézes-
kalácsházikóit „Mesél az erdő…” címmel. Felnőtt kirakatunkban 
a Petőfalvi Dekor egyedi tervezésű és díszítésű, fából készült 
karácsonyi dekorációit Petőfalvi Julika különleges adventi alkotá-
sai egészítik ki. A gyermek kirakatban pedig Pálinkás Anikó által 
készített karácsonyi manók költöznek és ajánlanak ünnepi olvas-
nivalókat a legkisebbeknek. Az új esztendőt Id. Balázs József 
emlékére megrendezett kiállítással nyitja az Ablak Galéria. 
A „Hazafelé – mesék Erdélyről” című tárlat a sokunk által ismert 
és szeretett tanító linómetszeteit mutatja be a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából tervezett programjaink keretében.

Könyvtárunk idén is indul Telegdi Ágnes írónő által hirdetett 
„Könyvtárak szépségversenye” elnevezésű Facebook-vetélkedőn, 
ahol tavaly is szép eredménnyel szerepeltünk, kérjük, szavazata-
ikkal idén is támogassanak minket.

Sajnos novemberben és decemberben több rendezvényünket 
is le kellett mondanunk betegség miatt. Az így elmaradt előadá-
sokat, többek között dr. Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi estjét, 
Baráth Viktória író-olvasó találkozóját, valamint a tematikus 
gyermekfoglalkozásokat a járványhelyzet javulásával igyekszünk 
a lehető leghamarabb pótolni.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Könyvtári hírek
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2021. november 20-tól az aktuális kormányrendelet módosítá-
sának értelmében, valamint magunk és olvasóink egészségének 
megóvása érdekében a könyvtárunk épületébe történő belépés-
kor a maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező!

Decemberben is folyamatosan érkeznek az új könyvek a könyv-
tárba. Széles választékot kínálunk az ünnepekre is, kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt. Legfrissebb híreinkért kövessék Facebook-
oldalunkat, honlapunkat, vagy hívják a 06-29-498-851-es tele-
fonszámot.

Köszönjük minden támogatónknak, felajánlóinknak az év folya-
mán nyújtott segítségüket, hiszen nélkülük az egész éves mun-
kánkat nem tudtuk volna ilyen minőségben elvégezni.

Minden kedves olvasónknak, látogatónknak és minden pilisi 
lakosnak jó egészséget, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánunk! Találkozunk jövőre is a könyvtárban! 

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

Településünkön sajnos jelentős mér-
tékben megszaporodott a kóbor, elha-

gyott, szökésében nem megakadályozott 
ebek száma. Hivatalunk napi szinten kap 
bejelentéseket ilyen esetekről. Ennek a 
jelenségnek a megakadályozása, a lakos-
ság biztonságérzetének növelése céljából 
2021. november 24. napján a település 
tizenöt – a bejelentésekkel leggyakrab-
ban érintett – közterületén ebrendésze-
ti bejárást tartottunk az ebrendészet, a 
közterület-felügyelet, a mezőőrség és 
az Igazgatási és Műszaki Iroda munka-
társaival. A bejárás alkalmával négy eb 
került befogásra, melyből kettő rendel-
kezett chippel, az egyik ebet néhány perc 
múlva vissza is adhattuk a tartónak. A 
chippel nem rendelkező ebek a gyömrői 
Kutyamentsvár Alapítvány telephelyére 
kerültek beszállításra.

Ezúton hívjuk fel a településen állatot 
tartók figyelmét, hogy a jövőben több alka-
lommal meg fogjuk ismételni az ebrendé-
szeti bejárást, szúrópróbaszerű ellenőr-
zéssekkel fogjuk vizsgálni azt is, hogy a 
tartó eleget tett-e az ebösszeírási köte-
lezettségének, mely legutóbb 2019-ben 
volt, a következő 2022-ben lesz. Igaz, hogy 
a határidő már letelt, azonban most sem 
késő a kötelezettség teljesítése!

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a tartó 
köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról gon-
doskodni. Köteles biztosítani a megkötve 
tartott vagy mozgásában egyéb módon 
korlátozott állat számára is a zavartalan 
pihenés és a sérülésmentes mozgás lehe-
tőségét. Tilos az állatot kínozni, emberre 
vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadal-
ra idomítani, kényszer-takarmányozásra 
fogni, kivéve az egészségügyi megfonto-
lásból való kényszerű táplálás esetét, a 
kíméletét nem biztosító módon mozgatni 
és szállítani, elhelyezni, a teljesítőképes-

ségét felismerhetően meghaladó teljesít-
ményre kényszeríteni, természetellenes 
és önpusztító tevékenységre szoktatni, 
elűzni, elhagyni, kitenni!

Azon állattartóval szemben, aki tevé-
kenységével vagy mulasztásával az állat-
védelmi előírásokat megsérti, a helyszínen 
egy összegben kifizetendő állatvédel-
mi bírság kiszabására ad lehetőséget 
a törvény.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 
75 000 forint. Az alapösszeg a jogsza-
bálysértés súlyosságától függően szor-
zódik, több szabálysértő cselekmény 
(pl. nincs chip, veszettség elleni oltás 
és még közterületen is van az eb) ese-
tén a szorzószámok összeadódnak. Egy 
példa: chip, veszettség elleni oltás hiá-
nya (ez két, a törvény hatálya alá tarto-
zó, önálló szabálysértő cselekmény) + 
még közterületen is van az eb. Szökés 
miatt hatszoros, a chip és az oltás hiá-
nya miatt háromszoros a szorzószám. 
Ezek összeadódnak, így az állatvédel-
mi bírság összege: 75 000 x (6+3) = 
675 000 forint. Ám csak egy szökés 
miatti kiszabható 450 000 forintos bír-
ság is elgondolkodtató lehet. Megéri? 
Egyértelműen nem!

Ha az állattartó az állatvédelmi előírá-
sok szándékos vagy ismételt megsérté-
sével állatának maradandó egészségká-
rosodását vagy pusztulását okozza, újbóli 
állatvédelmi bírság kiszabása mellett az 
állat kedvtelésből való tartásától – a 
jogsértés súlyától függően – 2-8 évre 
eltiltható!!

Állatvédelmi bírság kiszabásával egyi-
dejűleg az állattartó a hiányosságok kija-
vítására, pótlására kötelezhető. Indokolt 
esetben az állatok gondozásával, a velük 
való helyes bánásmóddal kapcsolatos 
állatvédelmi oktatáson való részvételre is 
kötelezhető, melynek költségeit az állat-
tartó köteles viselni.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembe-
vételével vegyen magához állatot, és 
gondoskodjon róla, különös tekintettel 
az állat szökésének megakadályozá-
sára!

2021-ben bejelentések alapján 11 eset-
ben jártunk el. Ebből 10 ebtartással kap-
csolatos, egy esetben pedig más haszon-
állat által okozott hanghatás miatt indult 
eljárás. A 11 eljárásból hét lezárult, 6 
esetben az állattartót figyelmeztettük, 
egy esetben a tartót meghatározott épí-
tési feladat elvégzésére köteleztük. Négy 
ebtartással összefüggő ügyben jelenleg is 
folyamatban van az eljárás. Az ebrendé-
szeti bejárás során feltárásra került egy 
nem közterületen tapasztalt állattartá-
si probléma, melyet állatvédelmi eljárás 
során fogunk kivizsgálni. Ez esetben – a 
rendőrség munkatársainak közreműködé-
sével – az azonnali intézkedés megtörtént 
az állatok életének és testi épségének 
védelme érdekében.

S bár még nincs vége az évnek, néhány 
számadat: 2021-ben 1 524 000 forintot 
fordítottunk ebrendészeti tevékenységre. 
Ebből 770 000 forintot tett ki a szerződés 
szerinti, rendszeres havi tevékenységek 
elvégzése. 604 000 forintot kellett költeni 
tetemelszállításra. Nem kizárólag elgázolt 
tetemeket szállítunk el. Több alkalom-
mal sertéstetemet, illetve lakossági házi 
vágásból származó nyúl-, juh-, szamár-, 
marha-maradványok közterületről törté-
nő összeszedését is el kellett végeznünk. 
150 000 forintba került 10 eb lakosságtól 
történő elszállítása – ezek szinte minden 
esetben a tartási körülmények miatti azon-
nali intézkedést igénylő esetek voltak!

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fej-
lettsége híven tükröződik abban, ahogyan 
az állatokkal bánik.” (Mahatma Gandhi)

az Igazgatási és Műszaki Iroda 
és a Közterület-felügyelet munkatársai ✍

MOZAIK 

Kóbor ebek 



2021. október-december HÍRNÖK14

Labdarúgóink a jól megérdemelt pihenésre készülődnek. Véget 
ért a szezon, szerencsére minden mérkőzést le tudtak ját-

szani. Az igazolt játékosok beilleszkedtek. Gál-Fodor Alexandra 
személyében alapos, felkészült gyúró csatlakozott a csapathoz.

Kerepeszki Zoltán (utánpótlás): Bozsik-korosztályos csapa-
taink (U7, U9, U11) a Ceglédi VSE körzetközpont által rendezett 
minden őszi eseményen (4 fesztivál és 5 torna) részt vettek, ezen 
kívül a Nagykáta SE október 23-i Forradalom kupáján is tisztele-
tüket tették. A gyermekek sok oklevélben és dicséretben része-
sültek a szervezők és az edzőik által. Az U13-as csapatunk az idei 
szezontól benevezett 3/4 pályás 8+1-es Pest megyei bajnokság 
alapszakaszába, majd a középházban szerepeltek, ahol sok szép 
sikeres mérkőzést vívtak az ellenfelekkel. Nagypályás csapataink 
(U16 és U19) is a Pest megyei bajnokság középházáig jutottak, 
egyik gárdánknak sem úgy sikerült az őszi szezon vége, ahogy 
azt szerettük volna, de voltak biztató jelek a jövőt illetően. Ami 
fontos, hogy minden utánpótlás korú gyermek (közel 80 fő) rend-
szeresen látogatja az edzéseket, jól érzi magát a sportpályánkon 
és folyamatos versenyeztetésben részesül. Hajrá Pilis!

Patakfalvi György szakosztályvezető: A csapat és a játékosok 
is sokat fejlődtek tavaly óta. Ötödik helyen zárjuk a szezont, mind-
össze egy pontra a dobogótól. Reméljük, hogy a tavaszi szezon-
ban hasonlóan jól szerepel majd a csapat. Jó érzés látni, hallani 
a drukkereket akár hazai, akár vendég meccseken. Bízom benne, 
hogy tavasszal még többen jönnek majd szurkolni a csapatnak. 
A beruházás az ütemtervnek és a körülményeknek megfelelően 

halad, aki arra jár, láthatja, hogy egyre több minden 
készült el.

Miklósvári János, az I. csapat edzője: Nagyon jó 
szezont produkált a csapat: az 5. helyen végeztünk 
és egy pontra van a 3. hely! Én azt gondolom, hogy 
egy nagyon egységes csapat jött most össze, akik 
egymásért küzdenek. Véleményem szerint ezért 
szerepeltünk ilyen jól. Ezt szeretnénk továbbvinni 
a tavaszi szezonban is. Köszönöm a játékosoknak 
az elvégzett munkát. Nagyon büszke vagyok rájuk. 
Köszönöm a vezetőségnek, hogy mindent biztosí-
tott és nem kellett semmi mással foglalkoznunk, 
csak a focival. Köszönöm mindazoknak, akik a csa-
pat mindennapi életének részesei voltak! Most egy 
picit szusszanunk és január 11-én újra beleállunk a 
melóba! Kellemes ünnepeket kívánok! Hajrá Pilis!

Minden szurkolónak, sportbarátnak békés ünne-
peket, egészséget és boldog új évet kívánunk. 
Találkozzunk jövőre!
PILIS, PILIS, PILIS!

a Pilisi LK vezetősége ✍
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Tisztelt Lakosság! Tájékoztatásul az elmúlt időszak intézke-
dései.

A pilisi járőrőrök október 16-án, 21 óra 30 perc körül egy fiatal, 
az utcán egyedül sétáló lányra lettek figyelmesek. Igazoltatásakor 
kiderült, a 15 éves lányt egy hónappal azelőtti eltűnése óta köröz-
ték. Azóta Pilisen élő barátjánál volt.

A helyi rendőrök egy közterület-felügyelővel és polgárőrökkel 
tartottak baleset-megelőzési akciót november 10-én a település 
legforgalmasabb utcájában. Cél a kerékpárosok biztonságos köz-

lekedésre sarkallása, a bicikli kötelező tartozékaira, valamint a 
láthatóság elengedhetetlen fontosságára történő figyelemfelhívás.

Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki egy Pilis 
Homoki Szőlőnél épülő házból – egy nyitva hagyott ablakon át 
bemászva – többszázezer forint értékben lopott el különböző 
tárgyakat, eszközöket. Aki tud valamit a lopásról, vagy a tettesről, 
hívja a 112 segélyhívót!

Gépkocsizó járőrök igazoltattak november 13-án késő este a 
Kossuth Lajos utcában egy járművezetőt. Adatainak ellenőrzése-
kor kiderült, a férfi nem rendelkezik érvényes vezetői engedély-
lyel, a járművezetéstől korábban eltiltották, ráadásul a szonda is 
pozitív értéket mutatott. Járművezetés az eltiltás hatálya alatt, 
valamint járművezetés ittas állapotban vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.

A monori nyomozók befejezték annak a párnak az ügyét, akik a 
gyanú szerint egy 79 éves asszonytól – közel két éven keresztül – 
több, mint egymillió forintot kértek kölcsön különböző indokokkal, 
a pénzt azonban nem fizették vissza. Az idős pilisi áldozat kérte a 
rendőrök segítségét, feljelentést tett. A nyomozás adatai szerint a 
páros az évek alatt több, mint egymillió forinttal rövidítette meg. 
Mindig kitaláltak valami szívbemarkoló történetet, az asszony 
megsajnálta őket és minden alkalommal segített. Pénzét egyetlen 
alkalommal sem látta viszont. A helyi zsaruk 2021 nyarán elszá-
moltatták a 34 éves helyi nőt és 35 éves párját. Kihallgatásukon 
a bűncselekményt egybehangzóan elismerték, a gyanúsítás 
ellen panasszal nem éltek, vallomást azonban egyikük sem tett. 
A páros ellen felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy 
fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére 
elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt foly-
tatott nyomozást a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya 
befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

Egy pénzintézet képviselője tett feljelentést ismeretlen tettes 
ellen, mert egy ügyfelük részére 2021 tavaszán – tévedésből – 
8 db 10 000 Ft-os bankjegy helyett 80 db 10 000 Ft-os bankje-
gyet adott ki alkalmazottjuk. A banki tranzakció során a kivenni 
kívánt 683 000 Ft helyett 1 403 000 Ft-ot fizettek ki részére. 

A pénzösszeget átvevő nő a tévedésből hozzá került összeget 
nem volt hajlandó visszaszolgáltatni, arra hivatkozva, hogy azt 
számolatlanul továbbadta. A bankot 720 000 Ft kár érte. A ren-
dőrök elszámoltatták az ügyfelet. K. Ivettet nagyobb kárt okozó 
csalás bűntettével gyanúsították meg.

Egy gépkocsijával a 4605-ös úton közlekedő nő kért rendőri 
segítséget április 5-én, mert a Nyáregyháza és Csévharaszt 
közötti útszakaszon egy másik sofőr agresszívan megelőzte őt, 
miközben ráfogott egy fegyvert, majd kezében meglengetve 
még kétszer meg is mutatta neki. A nő követte autójával, mialatt 
folyamatosan telefonon kommunikált a rendőrökkel, akik megál-
lították a gépkocsit, a sofőrt és utasát igazoltatták. A gépjármű 
csévharaszti vezetője elismerte a cselekményt, amelyet utasa 
gáz-riasztó fegyverével követett el. Vele szemben zaklatás vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás, nyáregy-
házi utasa ellen szabálysértési eljárást folytattak le. Az azóta 
befejezett nyomozás iratait a rendőrség vádemelési javaslattal 
átadta az ügyészségnek.

Novemberben az iskolarendőr program keretében voltak progra-
mok a helyi iskolában, középpontban az internet veszélyeivel, a 
drogprevencióval és bűnmegelőzési tanácsokkal.

A Monori Rendőrkapitányság épületében 2021. november 30-án 
9 óra 30 perctől 11 óráig az Áldozatsegítő Szolgálat munkatár-
sai tartottak fogadóórát, ahol lehetőség adódott jogi, pszichológi-
ai támogatás, tájékoztatás, segítség kérésére.

A karácsonyi nagybevásárlás során 2021. december 15-én 
a Market Centralban vagy 2021. december 16-án a maglódi 
Auchanban jártak, találkozhattak 16 és 19 óra között a Police 
Caffé elnevezésű programunkkal. Hasznos tanácsokkal gazda-
godhattak, amelyek őrsparancsnokoktól, bűnmegelőzési előadó-
tól, vagy akár a monori rendőrkapitánytól személyesen érkeztek.

Ha még nem találkozott velünk a közösségi médiában, látogas-
son el a Monori Rendőrkapitányság Facebook-oldalára (Monor 
Városi Balesetmegelőzés), ahol nem csak bűn- és balesetmeg-
előzési tanácsaink olvashatóak, hanem friss bűnügyekről, prog-
ramokról, pályázati lehetőségekről, toborzásról is értesülhetnek. 
Lájkolja, kövesse oldalunkat!

Ha rendőri segítségre van szüksége, hívja bármikor a 
„járőr mobilt” a +3620/771-0411 számon, vagy munka-
időben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-es telefonszámon, 
vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívó telefon- 
számot!
Pilis körzeti megbízottja Gulyás Gergő r. őrmester, elér-
hetősége +3620-228-1511, fogadóórát minden hónap első 
csütörtökén 14 és 16 óra között tart a rendőrőrs épületében.

A Pilisi Rendőrőrs munkatársainak nevében boldog, békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag ú évet kívánunk! Mi jövőre 
is az Ön biztonsága és nyugalma érdekében szolgálunk!

Köszönjük Pilis Város Polgármesteri Hivatala, a Pilisi Polgárőrség 
munkatársai, a közterület-felügyelők, valamint a mezőőrök egész 
éves segítő és együttműködő munkáját!

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ 
a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka
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