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HIBAIGAZÍTÁS
Előző lapszámunkban Baranyi Ferencet köszöntöttük 85. szü-
letésnapja alkalmából, melyhez egy verset is mellékeltünk. 
A költeményt azonban nem az ünnepelttől, hanem Dsida 
Jenőtől választottuk. A Szerkesztőség nevében is elnézést 
kérünk. Ezzel a Baranyi Ferenc verssel szeretnénk kijavítani a 
figyelmetlenségünket:

VALAMI MINDIG KÖZBEJÖN

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

Valami mindig közbejön: mosolyognál az elesettre
s nem lelné arcodon helyét a köznapok csip-csup keserve,
a csüggedőkre bíztatón, a lányokra ingerkedőn
mosolyognál szíved szerint, de valami mindig közbejön.

Valami mindig közbejön: lehetne felbujtó az álom
s nem csillapító szunnyadás koncul kapott, kényelmes ágyon,
álmodhatnál egy igazit vetetlen, parttalan mezőn,
álmodhatnál, mert volna mit, de valami mindig közbejön.

Valami mindig közbejön: forró igazra nyílna ajkad,
de mielőtt kimondanád, engedsz a langyos féligaznak,
hisz a gyereknek bunda kell, meg kiscipő is télidőn,
lehetnél hős, nemcsak derék, de valami mindig közbejön.

Valami mindig közbejön: létfontosságú semmiségek
miatt halasztjuk mindig azt, mi életté tenné a létet,
pedig adódna még idő kifogni az adott időn,
igen, adódna még idő, de valami mindig közbejön.

(1972)

Virágvasárnap

1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke alkalmából megrendezett városi ünnepség

KÉPEK AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL

Fotó Princz
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„… ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, 
akkor az ablakon túl lehet tél…”

Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat 
ebben a szeszélyes tavaszi időben!

eöres Sándor közismert versével is köszönthetném 
Önöket, amelyben a medve azon töpreng, hogy kibúj-
jon-e vagy még maradjon a barlangja rejtekén! A tavaly 

ilyenkor megjelenő lapszámunk sorait is szinte megismételhetném, 
ha az időjárásunkra gondolok. Ismét felültünk a természet óriáske-
rekére, egyszer ragyogó tavaszi – majdhogynem nyárias – idő van, 
máskor hódara, jégeső és hideg szél, erős lehűlés fogad bennünket, 
amikor kilépünk az ajtón. Sok családnak a megélhetése a mezőgaz-
daságból ered, sokan termesztenek zöldséget, 
gyümölcsöt. Sajnos, azonban ez a furcsa, sze-
szélyes idő mindannyiunk helyzetét megnehe-
zíti egy kicsit. Már nem lehet a kerti munkákat 
a naptárhoz igazítani! Egyvalaminek azonban 
nagyon örülünk: a vírushelyzet miatt bevezetett 
korlátozásaink nagy része megszűnt! Reméljük, 
ez a helyzet már így marad és nem lesznek a 
későbbiekben szigorítások! Oltakozni továbbra 
is lehet a kijelölt oltópontokon, keddenként 
időpontfoglalással, péntekenként enélkül lehet 
felvenni mindenki számára a védőoltásokat, és 
továbbra is javasolt a higiénés odafigyelés, a 
gyakori kézmosás.

A Polgármesteri Hivatalban lehet személye-
sen is ügyeket intézni, de azért mindannyiunk 
érdekében kérem, vegyék igénybe az elektronikus vagy telefonos 
ügyintézés lehetőségét is! Kérem, hogy a hosszabb várakozási idő 
elkerülése érdekében foglaljanak időpontot kollégáimnál!

Az elmúlt időszakban nagyon sok fontos döntés született, ame-
lyek mind városunk érdekeit szolgálják. Önkormányzati rendelete-
ink közül néhányat felülvizsgáltunk és a mai kor követelményeinek 
megfelelő formára alakítottuk. Ilyen pl.: a szociális ellátásokról 
szóló rendeletünk is, amelyből kivettük azokat az elemeket, ame-
lyeket az elmúlt évben szinte alig vettek igénybe és bevezettünk 
új támogatási formákat is, de erről a lapban még bővebben olvas-
hatnak. A megújult rendeleteinket pedig a www.pilis.hu oldal 
Önkormányzati rendelek menüpontból le is tölthetik.

Az idő gyorsan halad, már a negyedik hónapot is a hátunk 
mögött hagytuk, de szerencsére a sok munka meghozza az ered-
ményét. Az elmúlt pár hétben több örömhírről is adhattunk 
Önöknek tájékoztatást, több pályázatunkról érkezett pozitív hír 
és megkaptuk már a támogatói okiratokat is. Dióhéjban csak 
felsorolom ezeket, hiszen a lapban részletesebben is beszámolunk 
róluk. Sikeresen pályáztunk a HAJT-A Csapat közreműködésével 
lezajlott Vidékfejlesztési Leader pályázaton, amelynek segítségével 
tudunk megvásárolni egy MTZ traktort adapterrel, valamint egy 
régi álmunk valósulhat meg a TOP Plusz pályázattal, amellyel 
közel 300 millió Ft értékben szabadidő- és sportparkot építhetünk 
a Gerje-forrásnál. Természetesen megőrizzük a természet értékeit, 
hiszen egy újabb beruházásunk jelentős állomásához értünk, mely-
lyel az idei évben felmérjük a Gerje-forrásnak és környékének teljes 
flóráját és faunáját. Szeretnénk megőrizni az unokáinknak azt az 

őshonos biodiverzitást, amely ezt a környéket jellemzi és az idegen, 
betelepített vagy betelepedett fajok számát csökkenteni, esetlegesen 
más területekre átköltöztetni. 

Jelenleg zajlik a szelektívhulladék-gyűjtő edényzetek osztása. 
Pályázati forrásból biztosítjuk az előfizetéssel bíró lakosok részére 
az ingyenes, 120 literes eszközöket. A szolgáltató munkaerőkapa-
citás-hiánya miatt a hivatal munkatársaival szervezzük az osztást 
pénteki napokon. Május 7-én szombaton 9-17 óráig lesz egy pót-

nap a Vágóhíd utcában. Ezt követően munka-
napokon, ügyfélszolgálaton lehet majd átvenni.

Több pályázaton is indultunk az előző lap-
szám óta, melyek eredményeiről a későbbi 
számainkban tudunk majd beszámolni. 
Szeretnénk, ha nyernénk az egészségfejlesztési 
pályázaton és a piac megújítását eredményező 
tenderen is. Mindkettő nagyon kell a városnak! 

Örömmel számolhatok be Önöknek arról is, 
hogy a városban sikeresen és problémamentesen 
lezajlottak a választások, melyről részleteket 
a lapban olvashatnak. Sajnos, a választásokat 
beárnyékolta a határainkon túl dúló háború, 
sok ártatlan civil ember kényszerült elhagyni 
az otthonát. Magyarország minden települése 
megmozdult, segíteni akart. Tettük ezt mi is. 

A Csepiben és a hivatalban adományokat gyűjtöttünk és elszállítot-
tuk a határra, menekülteket helyeztünk el lakosainknál, valamint 
kialakítottuk a nagyobb hullámban érkezők részére az ellátási 
láncot is. Köszönöm a sok segítséget lakosainknak, ismét bebi-
zonyosodott, hogy a bajban számíthatunk egymásra! Köszönöm 
továbbá a helyi Vöröskeresztnek az adományokat és a városunk-
ban működő vállalkozásoknak, cégeknek – ezen belül is a Peikko 
Hungary Kft.-nek –, hogy több millió forinttal támogatták a hazai 
szervezetek munkáját! Remélem, hogy aki elhagyni kényszerült az 
otthonát és úgy dönt, hogy nem tér vissza szülőföldjére, a máso-
dik – immár választott hazájában – otthonra talál! Kívánom, hogy 
helyzetük mielőbb rendeződjék és mihamarabb záruljon le a két 
ország közötti konfliktus, legyen béke! 

Május a tavasz utolsó hónapja. Legyen ez a háború a vége is, és 
ismét éljünk békében egymás mellett, térjenek vissza a megszokott, 
de biztonságos hétköznapok. Május első vasárnapján ünnepeljük 
meg együtt békében és szeretetben az Anyák napját, az utolsó vasár-
napon pedig a Nemzetközi Gyermeknapot! Ebből az alkalomból 
sok szeretettel köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat, dédnagy-
mamákat, keresztszülőket, nevelőszülőket, valamint a gyermekeket! 
Kívánom, hogy legyen gyönyörű szép időnk és töltsük együtt sze-
retteinkkel, gyermekeinkkel az ünnepeket!

„Ha nincs békénk, az azért van, mert elfelejtettük, hogy egymáshoz 
tartozunk. (…) A béke egy mosollyal kezdődik.” (Teréz anya)

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

W
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Elsőként a folyamatban lévő projektjeink stá-
tusáról számolok be a kedves Olvasóknak. 

A szennyvíztisztító telepen a szalagprés, illetve 
a kihordócsigák telepítése és a járulékos épí-
tőmesteri munkák a hatóság kötelezésének 
megfelelően elkészültek és üzembe helyezésre 
kerültek. A projekt elszámolása is megtörtént. 
Folyamatban van a rendszer vízjogi üzemelteté-
si engedélyének megszerzése és a kibocsátott 
tisztított szennyvíz összetételének vizsgálata. 
Remélhetően ez javuló tendenciát fog mutatni 
a beruházásnak köszönhetően. Április végé-
ig megkezdődik a kerékpárút-projekt műszaki 
átadás-átvételi eljárása, amelyről a következő 
lapszámban adok beszámolót. A Rákóczi és a 
Harang utcák járdaépítésének beszerzési eljárása lezárult, az 
ajánlattételi felhívásra két ajánlat érkezett, nyertese a Sziget 
Szilárd Kft. A nyertes ajánlat bruttó 41 570 814 Ft. A szerződés-
kötésre az áprilisi rendes testületi ülés után fog sor kerülni. 

A városüzemeltető gépparkjának fejlesztésére MTZ892.2 típusú 
traktor és ahhoz illeszthető cserjeirtó adaptert nyert a Leader-
pályázaton városunk. A gépekre a külterületi utak rendben 
tartása miatt pályáztunk (a gépesítés elengedhetetlen a közmun-
kás-létszám csökkenése miatt kiesett kézi munkaerő pótlására). 
A 7 csoportszobás óvoda építésére másodszorra indított közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi határideje április 21-ével lezárult, 
4 ajánlat érkezett, amelyek feldolgozása lapzárta után fejeződik 
be. (A közbeszerzési eljárást rajtunk kívül álló okból, az EKR – 
elektronikus közbeszerzési rendszer – hibája miatt kellett megis-
mételnünk.) Reméljük, ezt követően már nem lesz több akadály 
és megköthető az építési szerződés, amely feltétele az építéshez 
szükséges forrás lehívásának. Az óvodai eszközbeszerzés 4 esz-
közcsoportra lett kiírva, amelyből 3-ra érkezett érvényes ajánlat, 
ezekre szerződni tudunk, a 4.-re új eljárást kell indítanunk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a TOP-pályázatok keretében 
támogatást nyertünk a sport- és rekreációs park létesítésére 
indított pályázaton. A „Közösségi-, kulturális- és szabadidőpark 
kialakítása a Gerje Forrásnál Pilisen” című támogatási kérel-
münket elfogadták és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
299 999 998 Ft támogatást kaptunk. 

Amint az már ismeretes, a gazdaságfejlesztési pályázat kereté-
ben indulni akartunk a helyi gazdasági-ipari park kialakítására 
irányuló pályázaton is. Azonban az anyaggödörben (volt homok-
bánya) megvalósítandó projekt előkészítő munkája során kiderült, 
hogy csak az infrastruktúra kialakításához szükséges forrásigény 
2-2,5-szer meghaladja a pályázható maximális összeget (400 
millió Ft). Ezért váltanunk kellett, új pályázati célnak a piac 
felújítását választottuk. Az ehhez szükséges pályázati anyag elő-
készítését megkezdtük. Természetesen az ipari park létesítésére 
vonatkozó terveinket sem adtuk fel. A Pilisen működő Peikko 

Hungary Kft. céggel megvalósítandó ingatlan-
csere folyamatban van, ezt mielőbb szeretnénk 
befejezni. Jelenleg a csereügylet jogi és pénz-
ügyi-számviteli megvalósítási lehetőségeinek 
feltárásán dolgozunk. Új elem és a város szá-
mára előnyős változás ebben a témában, hogy 
a vállalkozó kisebb területtel is megelégszik, 
mint amennyit eredetileg kért. Az önkormányzat 
tulajdonában így megmaradó mintegy 22 ha terü-
letre befektetőt keresünk és a gazdasági-ipari 
területté való átsorolás után értékesítjük azt. 
A befolyt összeget pályázati önrészek biztosítá-
sára és egyéb kiemelt fejlesztésekre fordítjuk (pl. 
vas-mangántalanító vagy szennyvíztisztító telep 
hidraulikai bővítése). Előkészület alatt áll a TOP-

pályázatok keretében a település egészégügyi infrastruktúrájá-
nak fejlesztése is. Célként jelöltük meg egy új fogorvosi rendelő 
kialakítását a Rákóczi u. 40. épületében. Ehhez a teljes épület 
felújítása szükséges, a tervezők kiválasztása folyamatban van.

A terveinkről:

A járdaépítés befejeztével a Rákóczi úton új parkolóhelyek ter-
vezését, a parkolási, illetve a közterületek használatát szabályzó 
rendeleteink felülvizsgálatát kell mielőbb elvégezni. 

Néhány gondolat a most leginkább égető műszaki problémáin(k)
ról, a víziközmű-hálózatok műszaki, üzemeltetési kérdéseiről:

Új csatlakozás esetén a fejlesztési hozzájárulás megfizetése min-
den esetben kötelező! Tapasztalatom szerint a DAKÖV munkatár-
sai ezzel ellentétes információkat adtak a lakosoknak. Felhívjuk a 
figyelmét minden érdekeltnek, hogy a témában a DAKÖV nem 
illetékes, korrekt tájékoztatást csak a Polgármesteri Hivatalban 
kaphatnak. Teljes egészben fel fogjuk tárni, hogy hol történt 
önkormányzati jóváhagyás. A csatlakozási hozzájárulás meg-
fizetése nélküli rákötések körülményei kivizsgálásra kerülnek, 
és a meg nem fizetett hozzájárulások utólag be lesznek hajtva. 
(Megjegyzem, a bővítési igények megjelenésével, azok műszaki 
vizsgálatakor egyre több, finoman szólva „szabálytalanság vagy 
furcsaság” kerül napvilágra. Néhány ezek közül: magánszemély 
birtokában lévő, a Gerje Forrás Kft. alkalmazottjától vásárolt, a 
szennyvízhálózaton használatos originált csomagolásban lévő 
ISEKI-vákuumszelep, vagy a DAKÖV alkalmazásában lévő dolgo-
zók magáncége által létesített hálózatbővítés, amelynek terve a 
DAKÖV alkalmazottja szerint „egyetlen példány volt, ami elázott 
a pincében”, vagy a tulajdonosi [önkormányzati] engedély nélküli 
illegális hálózatra kötések, hálózatbővítések, és sorolhatnám…) 
Az ügyek kapcsán felmerülő kérdések és válaszok jócskán meg-
haladják az e cikkhez rendelt karakterszámot, ezért a helyhiány 
miatt ezek itt nem tárgyalhatók ki. Mindezek arra utalnak, hogy 
a víziközmű-hálózatok kezelését adminisztrációs szempontból 
is felül kell vizsgálnunk, tiszta és átlátható helyzetet kell e téren 

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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is kialakítani. Nem akarom elkiabálni, de az ivóvízhálózaton 
végzett tervszerű átöblítés eredményesnek tűnik, az ivóvíz 
zavarosodás az utóbbi hónap folyamán nem következett be. 
De az igazi „próba” e téren egy esetleges csőtörés, vagy a 
locsolások időszakában lesz. Ha szükségessé válik a sziva-
csos csőtisztítás, annak forrásoldalát biztosítottuk, ahogy 
már említettük, a Belügyminisztériumtól 30 millió Ft-ot 
kaptunk és erre a célra a saját költségvetésünkben is biz-
tosítottunk ugyancsak harmincmilliót. Tekintettel a hálózati 
specialitásokra (a hiányzó, anno betervezett, de beépítésre 
nem került szakaszoló tolózárak), a csőtisztítás végrehajtá-
sának műszaki tervezése folyamatban van. A vas-mangán-
talanító tervezéséről és a szennyvíztisztító-hálózatra való 
rákötési lehetőségekről a következő számban…

Ennyi fért a tájékoztatóba, esetleges kérdéseiket elektroni-
kus formában várom a megadott elérhetőségeken.

MALA FERENC ✍ alpolgármester

A már megszokottakhoz igazodva szeretnék beszámolni 
a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság munkájáról.

Az utóbbi időszakban a város újratelepítésének 300. évfor-
dulója alkalmából szervezett megemlékezések megszerve-
zésével kapcsolatos egyeztetések jegyében zajlott a bizott-
sági munka. 

Ami már biztosra vehető, az a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és az Evangélikus Egyházközség május 22. 
napján, vasárnap, az evangélikus templomban és templom-
kertben tartandó, istentisztelettel, koszorúzással, meghívott 
vendégekkel és vendégvárással tarkított eseménysoroza-
ta, amelyre a lakosságot szeretettel várják. Ezen felül az 
Evangélikus Egyházközség október 9-én hálaadó isten-
tisztelet tart a 300 év jegyében, melyen Fabiny Tamás, az 
Északi Evangélikus Egyházközség püspöke prédikál. 

Az önkormányzat részéről a városnap keretein belül kerül 
sor a 300. évforduló megemlékezésére, melynek az idő-
pontja szeptember 16-17. Mivel a program még szervezés 
alatt áll, így további részletekről csak a későbbiekben szá-
molhatunk be. 

Ha minden jól alakul, újabb jó hír, hogy településünk a 
Pilisi Ifjúsági Klub aktív szervezésének köszönhetően újra 
csatlakozik a május 25-én megrendezésre kerülő „Kihívás 
napja” országos programsorozathoz, amellyel a testmozgás 
és az egészséges életmód fontosságára kívánja felhívni a 
figyelmet. 

Emellett a Csepi mögött épülő új focipálya jelenlegi állapo-
tát tekinthettük meg, melynek lehetőségét köszönjük a Pilisi 
Labdarúgó Klubnak, és jó sportolást és eredményes műkö-
dést kívánunk a hamarosan elkészülő új, térségi szinten igen 
színvonalas létesítményben.

Hajrá Pilis!
FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság

Elfogadásra került Pilis Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetése, a költségvetési rendelet megalkotásra került. 

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elmúlt havi üléseinek legfon-
tosabb feladata a költségvetés II. fordulós megtárgyalása és ezzel 
összefüggő döntések és javaslatok előkészítése volt. A végleges 
döntést természetesen a képviselő-testület hozta meg, de a részle-
tekbe menő tárgyalások, a költségvetés egyes sorainak tárgyalása 
és módosításai a bizottsági munka keretein belül folytak. 

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 782 327 903 Ft. 
A helyi adóbevételek a következők szerint lettek tervezve: épít-
ményadó 13 millió Ft, kommunális adó 62 millió Ft, iparűzési adó 
105 millió Ft, talajterhelési díj 500 ezer Ft. A költségvetés kiadási 
oldalán a legnagyobb tételek a város intézményeinek működte-
tésből erednek, úgy mint az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, 
óvoda, könyvtár, ezen felül pedig működési támogatást kell bizto-
sítanunk a Pilisi Városüzemeltető Kft. részére 159 129 217 Ft és 
a Csernai Pál Közösségi Központ részére 42 921 575 Ft összeg-
ben. Az önkormányzat a kiadások között 50 141 254 Ft általános, 
92 289 032 Ft céltartalékot, mindösszesen 142 430 286 Ft tartalé-
kot határozott meg a költségvetésben. 

Fentiek alapján jól kiolvasható, hogy a költségvetés nem enged 
túl nagy mozgásteret a saját erőből történő fejlesztéseknek és 
beruházásoknak, de a lehetőségeinket kihasználva több fejlesztés 
is be van tervezve, melyeket az idei évben meg fogunk valósítani. 
A saját forrásainkon felül viszont továbbra is számítunk Magyarország 
kormányára, mely az elmúlt években rengeteg forrást biztosított 
részünkre, és az új kormány megalakulását követően további 
támogatásokra számíthatunk. Március végén több jó hír is érke-
zett sikeres pályázatainkról. LEADER pályázat keretében nyertünk 
14 300 000 Ft-ot MTZ traktor és egy hozzá kapcsolódó, rézsűkaszá-
ra szerelhető szárzúzó adapterre. Megközelítőleg 300 millió forintot 
nyertünk a Gerje menti rekreációs és szabadidős park létrehozásá-
ra. 30 millió forintos támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól 
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk közbenjárásával az ivó-
vízhálózat üzembiztonságának javítására. 

A bizottság tárgyalt még további napirendeket is, melyek közül 
kiemelném a TOP Plusz 3.3.2-21. pályázatot, mely az egészség-
ügyi és a szociális infrastruktúra fejlesztésének céljából lett kiírva. 
A bizottság a SZEAB szakbizottsággal összhangban arra jutott, 
hogy a volt orvosi rendelő fejlesztésének igénybevételére adjuk be 
a pályázatot, amelynek elnyerése lehetőséget biztosítana az épü-
let korszerűsítésére, így a helyi egészségügyi ellátás bővítésére, a 
szolgáltatási színvonal növelésére. A pályázaton elnyerhető összeg 
százmilliós nagyságrendű. 

Tárgyaltuk az önkormányzati és közintézményi konzorciumi villa-
mosenergia-közbeszerzési napirendet. Pilis város konzorciumveze-
tőként részt vesz az InFend Energy Kft. által szervezett csoportos 
villamosenergia-közbeszerzésen, melynek célja, hogy több önkor-
mányzattal együttműködve jelentősen kedvezőbb feltételekkel jus-
sunk villamosenergiához a következő években. A közbeszerzésen 
való indulásról döntöttünk, így a közbeszerzési eljárás lezárását 
követően a legkedvezőbb árajánlatot adó cégtől fogjuk a villamos- 
energiát vásárolni városunk közvilágításához és intézményeinek 
működtetéséhez a 2023. és 2024. évben. 

DEÁK CSABA ✍ elnök

Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság
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A településfejlesztési bizottság munká-
ját érintő kérdések (úgy, mint a fej-

lesztések, beruházások és a pályázatok 
aktuális státusza) az újságban már több 
helyen kifejtésre kerülnek, ezért úgy dön-
töttem, hogy egy olyan témát szeretnék 
bemutatni, a kedves Olvasónak, ami ugyan 
nem tartozik szorosan a bizottság felada-
tai közé, azonban mégis érdekes lehet a 
lakosoknak.  

Régóta szerettük volna rendeletbe foglal-
ni az önkormányzat által adható díjakat, elis-
meréseket, ezért az áprilisi ülésen megalko-
tásra került a „Pilis Város Önkormányzata 
által adományozható díszpolgári cím és az 
adományozható egyéb kitüntetésekről, elis-
merésekről szóló rendelet”.

Korábban az alábbi címek, elismerések ke- 
rülhettek kiosztásra az Önkormányzat által:

Pilis Város Díszpolgára, Pilis Város 
Kiváló Pedagógusa, Ezüst toll díj (peda-
gógus), Virágos, rendezett udvar, Kiváló 
egészségügyi dolgozó, Kiváló szociális 
dolgozó és Pilis Város Kiválósága (szám-
talan kategóriában).

Ezek a díjak vagy nem voltak érdekesek 
a lakosok számára, ezért nem pályáztak 

elegen azokra, vagy csak bizonyos mun-
kakörökben lehetett a díjakat kiosztani, 
így sokan, akik szintén megérdemelhet-
nék az elismerést azok nem voltak rá 
jogosultak. 

Ezen indokok miatt egy teljesen új kon-
cepciót kidolgozva az alábbi díjak/elisme-
rések kerülnek kiosztásra:
1. Pilis Város Közszolgálatában Végzett 
Munka Elismerése díj.

Ebben az újonnan bevezetésre kerü-
lő kitüntetési formában több elismerést 
ötvöztünk (úgy, mint: Pilis Város Kiváló 
Pedagógusa, Ezüst toll díj, Kiváló egész-
ségügyi dolgozó, Kiváló szociális dolgozó) 
és még ki is bővítettük azt.

Ezt a díjat az a pilisi lakos kaphatja meg, 
aki a település érdekében kiemelkedő szol-
gálatot végzett, lehet az politikai, gazdasági, 
társadalmi, kulturális, egészségügyi vagy 
egyéb közhasznú közéleti tevékenység. 

Az elismerés nem munkakörhöz kötött(!) 
így a közszolgálatért járó díjat megkaphatja 
akár pedagógus, egészségügyi- szociális 
dolgozó, de bármilyen egyéb munkakörben 
tevékenykedő lakos is, aki a közösségért 
kiemelkedő, áldozatos munkát végzett.

2. Pilis Város Díszpolgára
Ez a régóta fennálló díj abban különbö-

zik a Pilis Város Közszolgálatában Végzett 
Munka Elismerésétől, hogy míg az előbbi 
a helyi közösségért végzett munka elis-
merésére szolgál, addig a díszpolgári 
címet olyan Pilisi születésű személy kap-
hatja meg, aki városunk hírnevét öregbí-
ti, történelmileg is maradandót alkotott 
bármilyen témában (politikai, gazdasági, 
társadalmi, kulturális, képzőművészeti, 
sport stb.)

Mindkét díj évente egyszer adományoz-
ható, mindkét díj esetében az oklevél és 
az emlékplakett mellé pénzjutalomban is 
részesülnek a kitüntetettek. 

Mindezek mellett a mindenkori polgár-
mesteri hivatal dísztermében elhelyezésre 
kerül egy márványtábla, amely a díjazottak 
nevét méltón módon örökíti meg az utókor 
számára, valódi értékeket felmutatva.

Azt gondoljuk, hogy ez a két valóban 
nívós elismerési forma méltó lesz ahhoz a 
tevékenységhez, ami kapcsán az kiosztásra 
került és amivel a jutalmazott kivívta a köz 
tiszteletét.

 MALA RÉKA ✍ elnök

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Pilis Város Önkormányzatának szociá-
lis bizottsága és képviselő-testülete a 

szociális tárgyú rendeleteit felülvizsgálta. 
Az igénybe nem vett támogatásokat meg-
szűntette. Ezzel egyidejűleg új jogosult-
ságokkal bővítette az ellátásokhoz való 
hozzáférések lehetőségeit. 

2022. március 1. napjától rokkantsági 
ellátásban részesülő 45-64. életév közötti 
lakosok is igényelhetik a gyógyszertámo-
gatást, ha:

– a családban az egy főre jutó havi jöve-
delem a 119 700 forintot; 

– egyedülálló esetében a 175 275 Ft-ot 
nem haladja meg.

Továbbá a kérelmezőnek a kérelem 
benyújtása előtt legalább 60 hónapja beje-
lentett pilisi lakóhellyel vagy tényleges pili-
si tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Továbbra is biztosított a 65. év feletti lakos 
számára a gyógyszertámogatás, azzal, hogy 
az egyedülálló személyek esetében a jöve-
delemhatár 159 600-ról 175 275 forintra 
módosult. Továbbra is biztosított és 2022. 
március 1. napjától új jogosultsági körrel 
(fogyatékossági támogatásban vagy rok-
kantsági ellátásban részesülő 45-64. életév 
közötti lakosokkal) kibővült ellátási forma 

maradt a vitamintámogatás. A támogatás 
jogosultsági és igénybevételi feltételei teljes 
egészében megegyeznek a gyógyszertámo-
gatás előzőekben ismertetett feltételeivel.

Változás a korábbi szabályozáshoz 
képest, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatás esetében a támoga-
tott hónapok száma 12 hónapról 5 hónapra 
csökkent. A támogatás a tüzelési szezon-
hoz igazodva – november 1-től március 
31-ig – kerül megállapításra. A kérelmek 
benyújtására szeptember 1. és október 31. 
között van lehetőség, azzal, hogy a támo-
gatás utalását gáz- vagy villany-költségek 
csökkentéshez lehet kérni. Víz-csatorna 
költségek csökkentéséhez a támogatás a 
továbbiakban már nem kérhető. 

Aki a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez nyújtott tele-
pülési támogatásban részesül, az tüzelő 
kérelmet már nem nyújthat be és fordítva, 
aki tüzelőt kap, az a lakhatáshoz szüksé-
ges támogatással már nem élhet. Így az 
ügyfél dönti el, hogy melyik támogatási 
forma a legmegfelelőbb számára.

Szintén változás a korábbi szabályozási 
anyaghoz képest, hogy az oltási támoga-

tás esetében az egy főre jutó jövedelem-
határ 228 000-ről 199 500-ra forintra 
módosult. A temetési segély esetében a 
segély mértéke a helyben szokásos leg-
olcsóbb temetés költségeihez igazodik. 
A koporsós temetés esetén a támogatás 
50 000-ről 55 340 forintra, a hamvasz-
tásos temetés esetén 35 000-ről 36 580 
forintra emelkedett.

Márciusban döntöttünk arról is, hogy 
április hónap folyamán egyszeri termé-
szetbeni támogatásban (utalványban) 
részesítjük azokat, akik 2022. január 1. 
és 2022. március 31. napja között egy-
szeri gyógyszertámogatás vagy felnőttek 
részére vitamin komplex megvásárlásá-
hoz kérelmét nyújtottak be és kérelmük 
kedvező elbírálásban részesült. A támo-
gatás mértéke: egyedülálló személy ese-
tében: 15 000 -Ft/fő, kapcsolatban (házas-
társ/élettárs) élő személyek esetében: 
10 000 Ft/fő. A támogatásra az ügyfél 
adott évben kizárólag egy alkalommal és 
jogcímen jogosult, a rendelet értelmében a 
megítélt támogatáson felül további támo-
gatásra (utalványra) már nem jogosult.

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Szociális,  Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság 
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Megszólalnak a „légvédelmi szirénák”!

Mi jellemzi 2022-ben a ta- 
vaszt? Az érzelmek hullám-

zása, öröm, rettenet, félelem, 
büszkeség, bizakodás…

A Gubányi Károly Általános 
Iskola Kossuth telephelyének 
tanulói színvonalas ünnepi műsor-
ral járultak hozzá ahhoz, hogy 
városunk méltóképp ünnepel-
hessen március 15-én. Köszönjük 
nekik és az őket felkészítő pedagó-
gusoknak, büszkék vagyunk rájuk!

Rettenettel, félelemmel és 
aggódással töltötte el sokunkat 
a hír, amikor szomszédunkat, Ukrajnát 
megtámadta az orosz hadsereg. A háború 
elől menekülő, hazánk területére érkező 
családokat segítőkész civilek, civil szer-
vezetek fogadták és látták el adomá-
nyokkal, szállással, szükség esetén orvo-
si segítséggel, gyógyszerrel, segítették 
az utazásban. Iskolánk pedagógusai és 
tanulói is ki akarták fejezni szolidaritá-
sukat és segíteni akartak, elsősorban a 
menekült gyermekeken, ezért felhívással 
éltek a szülők felé egy adománygyűjtő 
sütivásárra. Az iskola életében eddig még 
nem tapasztalt, példaértékű megmoz-
dulás történt, amelynek eredményeként 
213 000 Ft adományt gyűjtöttek össze 
a Kossuth telephely tanulói, szüleik és 
nagyszüleik segítségével, amit ezúton is 
köszönünk. Az adományt Kotyinszkiné 
Gajdos Szilviának, a BIZSU-ház segítő 
munkatársának adták át a gyerekek. Az 
Ökomenikus Szeretetszolgálat Pilisen a 
BIZSU-házban eddig két több gyerme-
kes menekült családot fogadott be, szál-
lást és ellátást biztosítva. Iskolánk pedig 
oktatást és befogadó gyermekközösséget 
biztosított.

Az idei tavasz az óvodai intézményünk-
ben is változást hozott. Orbán Péterné az 

intézmény vezetője bejelentette nyugdíjba 
vonulásának szándékát, amit a képvise-
lő-testület elfogadott, és nyugdíjas éve-
ihez erőt, egészséget és hosszú boldog 
éveket kívánt. Az intézmény vezetését 
jelenleg Molnárné Polgár Judit intéz-
ményvezető-helyettes látja el. 

Elfogadta a testület a 2022/2023. neve-
lési évre kiírt óvodai beiratkozás időpontja-
it, valamint a maximális csoportlétszámok 
20%-kal való emelését. A beiratkozásról, 
ami május 9-én, 10-én és 11-én lesz, 
bővebb információt az óvoda és a város 
honlapján, valamint a közösségi oldalai-
kon is olvashatnak az érintett korosztály-
ba tartozó gyermekek szülei. 

2022. május 11-én szerdán délelőtt 10 órakor csökkentett üzemű, úgynevezett 
„morgató” próbát hajtanak végre Pilisen a lakossági riasztórendszeren, ame-
lyeket a köznyelv gyakran csak „légvédelmi sziréna” néven emleget. 

A Belügyminisztérium egy országos kiterjedésű lakossági riasztórendszert üzemel-
tet. A folyamatos üzembiztonság fenntartása és ellenőrzése érdekében a rendsze-
ren időnként technikai próbát hajtanak végre. A lakosoknak nincs teendőjük a 
szirénák megszólalásakor, és legfőképpen ne ijedjenek meg! 

A 2022/2023. tanítási évre szóló iskolai 
beiratkozás 2022. április 21-én és április 
22-én volt. Az iskola honlapján – gubanyi.
hu – tájékozódhattak a részletekről a leen-
dő első osztályos tanulók szülei.

Bizakodunk abban, hogy a következő 
lapszám megjelenése idején már BÉKE 
lesz Ukrajnában, hazatérhetnek az elme-
nekült családok, és egy boldog, békés nyár 
köszönt mindannyiunkra.

A gyermekrajzok iskolánk tanulóinak 
gondolatait és érzéseit tükrözik a hábo-
rúról, valamint képeket láthatnak a süti-
vásárról.

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt Lakosok! Tisztelt Választópolgárok!

Választási tájékoztatás

2022. április 3. napján településünkön zökkenőmen-
tesen, rendkívüli esemény nélkül lezajlott az 

országgyűlési képviselők 2022. évi választása, melyért ezúton is 
köszönettel tartozok minden választott és jelölő szervezetek által 
megbízott szavazatszámláló bizottsági tagnak, jegyzőkönyvveze-
tőknek és a lebonyolításban résztvevő minden segítőnek, továbbá 
az urnákhoz járuló választópolgároknak a fegyelmezettségükért.

Pilis szavazóköreiben az országgyűlési képviselők 2022. évi 
választásán, a választás napján a választásra jogosult 9389 fő 
választópolgárból 5799 fő jelent meg, mely települési szinten 
eddig még nem tapasztalt, 61,76%-os részvételt eredménye-
zett. Összehasonlításképpen 2018-ban megtartott országgyűlési 
választáson a névjegyzékben szereplő 9254 fő választópolgárból 
5503 fő járult az urnákhoz, akkor a részvétel 59,46%-os volt.

Forrás: https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/orszaggyules-osszetetele       
Dr. Szabó György HVI vezető ✍

Sorszám Szavazóhelyiség Választópolgárok Megjelent  Nem jelent meg
  száma

1. Pilis, 001. számú szavazókör 1148 603 (52,53%) 545 (47,47%)

2. Pilis, 002. számú szavazókör 1210 836 (69,09%) 374 (30,91%)

3. Pilis, 003. számú szavazókör 1036 723 (69,79%) 313 (30,21%)

4. Pilis, 004. számú szavazókör 1123 782 (69,63%) 341 (30,37%)

5. Pilis, 005. számú szavazókör 1175 734 (62,47%) 441 (37,53%)

6. Pilis, 006. számú szavazókör 1190 648 (54,45%) 542 (45,55%)

7. Pilis, 007. számú szavazókör 1157 658 (56,87%) 499 (43,13%)

8. Pilis, 008. számú szavazókör 681 409 (60,06%) 272 (39,94%)

9. Pilis, 009. számú szavazókör 669 406 (60,69%) 263 (39,31%)

Pilis szavazóköreire bontott részvételi adatok:

Az Országgyűlés összetétele:

Mandátumok
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Tisztelt Pilisi Lakosok!

Tisztelettel meghívjuk Önöket és kedves családjukat a 2022. május 22-én (vasárnap) 15:00 órakor kezdődő ökumeni-
kus istentiszteletre, amely a szlovák nemzetiség településünkre történő betelepítésének 300. évfordulója alkalmából 

kerül megrendezésre.

Helyszín: pilisi evangélikus templom

Közreműködik: Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, valamint az Evangélikus Egyház. A megemlékezésen részt 
vesznek a helyi egyházi gyülekezet vezető papjai, valamint a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület kétnyelvű énekcsoportja.
Az istentisztelet befejezése után koszorúzásra kerül sor a templomkertben az őseink emlékére állított kopjafáknál. Ezután a 
megemlékező közösséget az evangélikus gyülekezeti házban vendégül látjuk egy kötetlen beszélgetés keretén belül.

Minden őseink emlékét őrző, tisztelő lakost nagy szeretettel várunk.

Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata nevében
SEDRÓ JÁNOS ✍ elnök

A szekció alakuló ülése 2022 júni-
us 1-jén, szerdán 17 órától lesz a 

dunaharaszti József Attila Művelődési 
Házban. (2330 Dunaharaszti, Táncsics 
Mihály út 2. Telefon: +3624/531-070)

Előzmény: 2016-ban Szegeden mega-
lakítottuk a Magyar Magánfőzők Pálinka 
Egyesületét, azzal a céllal, hogy képvi-
seljük a pálinkát otthon készítők érde-
keit, és tájékoztatást adjunk, hogyan 
kell minőségi pálinkát otthon előállí-
tani. (Gyümölcsfeldolgozás, cefrézés, 
lepárlás.) Sajnos a jelenlegi pálinka tör-
vény értelmében a magánfőző otthon 
nem pálinkát állít elő, hanem párlatot. 
(Feltételezem, hogy ez neked sem szim-
patikus!) A pálinka hungarikum és ennek 
megfelelően kell azt előállítani, úgy, 
hogy még a külföldről érkező állampolgár is ezt a hungarikumot 
csak dicsérni tudja. 

A közép-magyarországi pálinka szekció alakuló közgyűlésén 
megválasztjuk az elnökséget, és meghatározzuk a további fel-
adatokat, teendőket. Az elnökség 5 főből állna, úgy, hogy egy 
elnökségi tag lenne Pest megye északi, déli, keleti, nyugati és 
egy Pest megye közepéről. Olyan elnökségi tagokat választunk, 
akiket a saját régiójukban többen ismernek és elismerik az álta-
luk készített nedű minőségét. Az elnökségi tagságra a jelölést 
az alakuló közgyűlésen részt vevő saját maga is megteheti, nem 
szükséges más magánfőző általi jelölés. Megválasztanánk még 
egy felügyelő-bizottságot is. A szekció önállóan gazdálkodna, 
és az országos egyesületbe a tagdíjak 15%-át utalná át. (A 
létrehozandó szekció bankszámlájáról.) A megalakult Magyar 

Magánfőzők Pálinka Egyesületének 
Közép-Magyarországi Szekciója nemzet-
közi pálinkaversenyeket szervezne min-
den évben. Az első ezek sorában már 
2022-ben, Dunaharasztin megrendezés-
re kerül, amelynek eredményhirdetése 
október 15-én lesz. (Ennek részese és 
résztvevője te is leszel.) Az eseményre 
meghívjuk a Kárpát-medencében létre-
jött 10 pálinka lovagrendet, az agrár-
minisztert, a Pálinka Nemzeti Tanács 
elnökét, ezenkívül a támogatást nyúj-
tó Dunaharaszti polgármesterét és a 
megyei közgyűlés vezetőjét. 

Az eredményhirdetést megelőzően 
előadások lesznek a gyümölcsterme-
lésről, a cefrézésről, a lepárlásról és a 
jelenlegi pálinka törvényről. Az előadás 

keretében a NAV jövedéki osztályának elnöke eloszlatja azt a tév-
hitet, hogyha egy magánfőző egy egyesület tagjává válik, akkor 
őt – a régebbi megnevezéssel élve – a fináncok felkeresik. 

Tisztelt magánfőző! A fentebb írtakból is kiderül, hogy neked 
is ennek az egyesület tagjává kell válnod, a te elképzelésedet is 
képviselni kell. (Itt a helyed!) Fontos, hogy kellő taglétszámmal 
tudjuk képviselni a magánfőzőket.

A szekció megalakulásán való részvételt és az egyesületbe 
való belépési igényt kérlek jelezd a következő elérhetőségek egyi-
kén 2022 május 20-ig: e-mail-cím: danko.epgep@pr.hu Telefon 
06-70-417 5434 (Ne feledkezz meg erről, ezért rögtön jelezd a 
részvételed!)

Dankó Géza
a Magyar Magánfőzők Pálinka Lovagrend ceremóniamestere 

KÖZÖS ÜGYEINK

Meghívó

Tisztelt pálinkát készítő magánfőző!
Értesítem (értesítelek otthon minőségi pálinkát előállító magánfőző), hogy 2022 június 1-jén megalakul 

a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének közép-magyarországi szekciója. 
Ennek a szekciónak Önnek is a tagjává kell válnia! Engedd meg, hogy a továbbiakban tegeződjünk.

Pálinka Egyesület  

Magyar Magánfőzők
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A jó idő beköszöntével, a járvány fokozatos elcsendesedésé-
vel, az életünk visszatérni látszik a normalitás medrébe. 

A könyvtári programok, foglalkozásaink is sokasodnak, melyek 
már korlátozás nélkül látogathatóak.

Az Ablak Galériában áprilisban egy fiatal tehetség, Erdős-Tóth 
Barbara mutatta be alkotásait. Otthoni és esküvői dekorációit 
kézi hímzéssel készíti, fára. Barbara a MOME textiltervező szakán 
végzett, gyermekkora óta érdeklik a különböző kézművestechni-
kák, különösen a hímzés és ezen belül is a keresztszemes hímzés. 
„Öltések közt az idő” című kiállítása szemet, szívet, lelket me- 
lengető élményt kínál mindenkinek. Májusban szintén egy fiatal 
hölgy, Nagy Barbara Makramégyöngy érkezik hozzánk kézműves 
ékszereivel és makramé lakberendezési tárgyaival, júniusban 
pedig Csákány László egyedi, fából készített dísz- és használati 
tárgyai láthatóak a kiállítótérben.

Április első hetében két megtisztelő felkérést is kapott könyvtá-
runk vezetője. Április 5-én a Gubányi Károly Általános Iskola alsó 
tagozatán rendezett szépolvasó verseny zsűrizésében vett részt, 
április 7-én pedig az albertirsai Városi Szavalóverseny döntnöke-
inek munkáját segítette.

A Magyar Költészet Napja alkalmából könyvtárunk vendége 
Bognár Anna költőnő, irodalomtörténész-italianista volt. A kötet-
len hangulatú találkozásra 2022. április 8-án, 18 órai kezdettel 
került sor, a városi könyvtár zsúfolásig megtelt Olvasótermében. 
Anna többek között mesélt az életében meghatározó szerepet 
betöltő költészet szeretetéről, az olaszországi élményekről, a 
humor megjelenésének fontosságáról a mindennapokban.

Április 11-én és 12-én az általános iskola alsó tagozatos tanulói 
érkeztek húsvéti foglalkozásra a könyvtárba. Szűcs Klára kol- 
leganőnk vezetésével játékos keretek között ismerkedtek az 
ünnephez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal.

Folytatódik Jótékonysági Könyvvásárunk, a „Segítünk” a Gubányi 
Károly Általános Iskola javára. Továbbra is várjuk a könyvfelaján-
lásokat, nagyon hálásak vagyunk az eddigiekért, és köszönjük 
mindenkinek, aki eddig vásárlásával támogatta az alapítványt.

Könyvtári Esték előadássorozatunk három eseménye is csat-
lakozik a Pilis újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából 
szervezett városi megemlékezések sorához. Április 29-én 18 
órakor egy, a Gubányi családot bemutató előadássorozat első 
részeként Szabó Márton, a Gubányi család hagyatékőrzője, Pilis 

volt polgármestere mesélt a Pilis életében meghatározó szerepet 
játszó család történetéről. Május 13-án pedig dr. Gáspár János, a 
Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány elnöke mutatja 
be Gubányi Károly itthoni és külhoni munkásságát.

Május 27-én a „Nagyanyáink konyhájából” című hagyományos, tót 
ételeket bemutató szakácskönyv szerzője, Aszódi Csaba András, 
a Pestvidéki Szlovák Kulturális Régió vezetője, valamint a köny-
vet illusztráló fotók készítője, Lukics Gábor fotográfus érkezik 
hozzánk egy rendhagyó könyvbemutatóra. Az értékes kötetben 
8 pilisi recept is helyet kapott, elkészültében a Pilisi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat is jelentős részt vállalt. 

A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek! 
Regisztrálni a könyvtár elérhetőségein lehet.

A könyvtárban működő DJP Pont idén is ingyenes számítógéphasz-
nálatot biztosít az álláskeresőknek. Lehetőség van továbbá – térí-
tés ellenében – nyomtatásra és fénymásolásra is a DJP Ponton.

Lukácsy Zoltán falugazdász minden pénteken 8-12 óra között 
tart ügyfélfogadást a könyvtárban. Bejelentkezés és információ: 
06 70/477 3546 telefonszámon.

Könyvtári szolgáltatásainkról, programjainkról további informá-
ciót kaphatnak elérhetőségeinken, a 06-29-498-851, 06-20-771-
0387 telefonszámokon, az info@kjvk.hu e-mail címen, vagy a 
www.kjvk.hu weboldalon.

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Tavaszi programok a könyvtárban
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Pilis Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetisé-
gi nevelést folytató óvodája nincs.

A beiratkozáshoz Pilis város honlapjáról letölthető, vagy 
az óvodában beszerezhető, a „JELENTKEZÉSI LAP”.

A gyermek beíratásához közös szülői felügyelet mellett mind-
két szülő jelenléte szükséges.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya);
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványát (lakcímkártya);
– a gyermek TAJ-kártyáját;
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
– igazolást a védőnőtől arról, hogy a gyermek a kötelező oltásait 

megkapta;
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a 

gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumo-
kat, szakértői véleményeket;

– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló doku-
mentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a 
szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

– amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van és ezért 
kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor 
a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazo-
lását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési 
évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, 
GYED, GYES stb.), ha igen, akkor mettől meddig;

– nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a 
gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító enge-
délyének bemutatása.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül ille-
tékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve 
az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

A jelen Hirdetmény az óvodában, a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján kifüggesztve, valamint Pilis város honlapján, a www.
pilis.hu oldalon kerül meghirdetésre, amelyet a képviselő-testü-
let 90/2022. (III.24.) sz. határozatával fogadott el. 

MOLNÁRNÉ POLGÁR JUDIT ✍

A hosszú, szürke téli napok végéhez közeledve útjára indult a 
tavasz. Az ébredező természet, a hívogató madárcsicsergés 

felpezsdítette a Pilisi Játékország Óvoda csemetéinek életét is. 
Kezdetét vették a tavaszi programjaink, a kirándulások, a lovag-
lások, a tavaszi ünnepekre, hagyományokra való készülődések. 
Gyermekeink mindennapi tevékenységeinek színesítése, szer-
vezése mellett már gondolunk leendő óvodásainkra is, akiknek 
beíratása a tavaszi időszakban a következőképpen valósul meg. 

HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA

Pilis városában a következő időpontokban történik:

2022. május 9. 8.00-16.00 óra között
2022. május 10. 8.00-16.00 óra között
2022. május 11. 8.00-16 00 óra között

A beíratás helye: 
Pilisi Játékország Óvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 
2022. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvo-
dai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A szülő tárgyév április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján 
a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, a kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvo-
dai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körül-
ményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 
kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető 
ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelme-
zett jog gyakorlásáról. (2011. évi CXC. tv. 8. §) 

A kijelölt szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járási Hivatala (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78.). 

A kérelmeket postai úton tudja a szülő elküldeni a kérelmező 
adataival és a gyermekének adataival, elérhetőségének feltűnte-
tésével, valamint a területi védőnő vagy az óvodavezető vélemé-
nyének kikérésével és megküldésével. 

A kérelmeket a pilisi kirendeltségen (2721 Pilis, Dózsa György 
út 2.) is leadhatják személyesen, ügyfélfogadási időben.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) 
pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodaköteles gyermek külföldre távozásának bejelentése az 
Oktatási Hivatal számára a következő linken érhető el az Oktatási 
Hivatal honlapján: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_beje-
lentese 

A nyilatkozatot a szülő köteles bemutatni az óvodai intézmény 
részére!

A nevelési év első napja 2022. szeptember 1., utolsó napja 
2023. augusztus 31.

Integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekeket az 
alapító okiratuk szerint az óvoda nevelhet. 

A Pilisi Játékország Óvoda intézményvezetője, Orbán Péterné 
40 éves közalkalmazotti jogviszony letöltése után nyugdíj-

ba vonul, pályázata lejár. Helyettese, Molnárné Polgár Judit 
2022. május 1-től megbízással látja el a vezetői feladatokat.

Ügyintézésre továbbiakban is szerdai napokon van lehető-
ség 8:00–12:00 óra között, valamint a 06-29/696-350 és 
06-29/498-153 telefonszámokon kérhetnek tájékoztatást fel-
merülő problémák esetén.

PJÓ ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Ovis hírek

TÁJÉKOZTATÓ

„Süni Samut odújából
kicsalta a kikelet:

– Jó, hogy megjött már a tavasz,
kezdtem unni a telet! 

(Szalai Borbála: Süni Samu)
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2022. márciusának utolsó napja szép és ünnepi volt 
városunk egyik legnagyobb közintézményének, a 

Pilisi Gyermekotthonnak az életében. 
Az intézményünk dolgozói és gyermekei, a fenntartó a SZGYF 

Pest Megyei Kirendeltségének igazgatója, dr. Pitzné Heinczinger 
Mónika, a kirendeltség munkatársai, a Pest megyei és a fővárosi 
gyermekvédelmi és szociális intézmények kép-
viseletében megjelent igazgatók, valamint a 
városunk képviseletében megjent polgármester 
asszony, Hajnal Csilla mind a nyugdíjba vonuló 
és felmentési idejét kezdő Kröpfl Mihályné 
igazgató asszonyt köszöntötték, ünnepelték. 

A Pilisi Gyermekotthon és elődei 1948 óta 
működnek a kastélyban, tehát 74 éve, és ennek 
közel kétharmadában, lassan 49 éve Kröpfl 
Mihályné végig az intézmény munkatársa volt! 
Azok közül, akik e sorokat olvassák, sokan 
kevesebb életévet mondhatnak magukénak, 
mint ahány esztendő óta az ünnepelt életének 
egyik fő szereplője az „Inti”, ahogyan néha ő 
emlegeti munkahelyét. 

1973. szeptember 1-je óta dolgozott intézmé-
nyünkben. Amikor munkába állt, még magas 
kerítések és nagy vaskapu mögött éltek a 
gyerekek, akik az egyenkék melegítőjükről voltak ismertek az 
akkor még faluban. Hosszú pályafutása alatt végigjárta a ranglét-
rát, volt gyermekfelügyelő, nevelő 1973-1975-ig, tanár 1975-től 
1995-ig, gyermekotthoni igazgató-helyettes 1995 és 1997 között, 
igazgató 1997-től napjainkig. Közben gyógypedagógusi diplomát 
szerzett 1978-ban és 1999-ben szakvizsgázott mint közoktatási 
vezető. Munkáját számos elismerésben is részesítették. 1987-ben 
miniszteri dicséretet, majd 2003-ban Arany Katedra-díjat kapott, 
2007-ben Éltes Mátyás-díj kitüntetésben részesült.

Vezetőként végigvitte a gyermekotthon modernizálását és 
átalakulását, a pilisi lakásotthonok megnyitását, az oldalszár-

A Csernai Pál Közösségi Központ sikeres hónapokat tudhat 
maga mögött a 2022-es évben. Év eleje óta törekszünk arra, 

hogy minél változatosabb, színesebb, több korosztályt is megszó-
lító programokat tudjunk nyújtani a lakosoknak és a környékbeli 
településeknek.

Hatalmas sikert hoztak a Dumaszínház előadói, így továbbra 
is szeretnénk repertoárunkon tartani őket. Februárban Rubint 

Réka tornáztatta meg közönségünket, ahol kitehettük volna a 
„megtelt” táblát. Színházi előadásaink sem maradtak „vastaps” 
nélkül, amelyekben többek között Fésűs Nellyt és Nyári Diát is 
láthatta a közönség. A közösségi központ több sikeres mulat-
ságnak is otthon adott a 2022-es báli szezonban, melynek sajnos 
már vége, de megígérjük, hogy látogatóink továbbra sem marad-
nak szórakozási lehetőség nélkül. A Köszönjük, Magyarország! 
program keretein belül igyekszünk minél több ingyenes előadást 
biztosítani látogatóinknak, melyből májusban sem lesz hiány. 
Az előadásokról Facebook-oldalunkon informálódhatnak.

Március óta az Autóscsárda vezetői üzemeltetik büfénket, így 
már esküvők, családi- és céges rendezvények teljeskörű catering 
igényeit is ki tudjuk szolgálni.

Az elkövetkező hetekben, hónapokban sem hagyjuk programok 
nélkül a nagyérdeműt, érkezik hozzánk többek között A nagy 
Ho-Ho-Ho Horgász, a Brémai Muzsikusok és Kovács András 
Péter. Ezekről a programokról bővebb információt Facebook-
oldalunkon vagy elérhetőségeink egyikén találhatnak.

BERZÉKY ANIKÓ ✍

nyakban található lakóegységek műemléki kialakítását, az iskola 
funkciójának bővítését, az óvodai csoport megnyitását, az állami 
átvételt, a gyömrői és ceglédi lakásotthonok intézményhez csa-
tolását. 

A hosszú évek alatt óriási változásokon ment át a régi Inti, 
amely jelenleg 3 városban működő, elismert, többcélú gyer-

mekvédelmi intézmény, amely most közel 150 
embernek ad munkát. 

Az elköszönő igazgató asszonyunk személyes 
hozzáállásának köszönhetjük, hogy az „Intézet” 
ahogy ma még mindig emlegetik a városban, 
amellett, hogy az egyik legnagyobb munkálta-
tó, fontos kulturális színtér, nyitott intézmény, 
amely tudja, hogy Pilis legpatinásabb épületét 
használni nem kiváltság, hanem szolgálat, így 
mindig készek vagyunk az együttműködésre.

Két évtizede a város egyik legrangosabb zenei 
eseményének, a Nyári-Nyáry Muzsikának a kas-
tély udvara az állandó otthona, mindig részt 
vettünk az olasz testvérvárosi kapcsolat prog-
ramjaiban, valamint végül, de nem utolsósorban 
jórészt támogatásának köszönhetően gyerme-
keink és kollégáink számos olyan csodálatos 
műsort, színházi produkciót hoztak létre, amely 

messze-messze vitte hírnevünket! 
Kröpfl Mihályné közel fél évszázadot adott nekünk az életéből, 

egy olyan hosszú gyermekvédelmi pályafutást mondhat magá-
énak, ami mindenképpen elismerésre méltó a mai világunkban. 

Most azonban itt az idő, hogy elengedjük, visszaadjuk szerette-
inek, családjának, akik mindennél fontosabbak számára! Adjunk 
neki időt a pihenésre, kikapcsolódásra, hogy több ideje jusson 
azokra a dolgokra, amelyeket szívesen végez. 

Nagy szeretettel kívánunk neki békés, szeretetben, egészség-
ben gazdag, tartalmas nyugdíjas éveket!

a Pilisi Gyermekotthon vezetősége ✍

MOZAIK

Felpezsdült az élet a Csepiben

EGY ÉLET A GYERMEKEKÉRT
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Az elmúlt hetekben történt: 

Pilis Krekácsdűlőnél fogták el a rendőrök 2022. március 20-án 
16 óra körül azt a 33 éves helyi férfit, aki annak ellenére vezette 
személygépkocsiját, hogy a Fővárosi Törvényszék 2025. március 
15-ig a járművezetéstől jogerősen eltiltotta. Azt is megállapítot-
ták, hogy a férfit a Pesti Központi Kerületi Bíróság okirathamisítás 
miatt körözi.

Egy pilisi ingatlan kerítését rongálta meg egyelőre ismeretlen 
tettes 2022. január 30-án éjszaka. A kár 300 000 Ft volt. A tettest 
a rendőrök azonosították, elfogták, kihallgatásán nem tett val-
lomást. A lakásán lefoglalt festékszórót, illetve az elkövetéskor 
használt ruháját bizonyítékként lefoglalták.

Ott vagyunk a közösségi médiában is, ha még nem tette, láto-
gasson el a Monori Rendőrkapitányság Facebook-oldalára (Monor 
Városi Balesetmegelőzés), ahol nem csak bűn- és baleset- 

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendel-

kezései szerint a közegészségügyi, állat- 
egészségügyi és állatvédelmi előírások-
nak megfelelő körülmények között tart-
ható állat. 

Az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségle-
teinek megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni.

Az állattartónak gondoskodnia kell az 
állat igényeinek megfelelő rendszeres, de 
legalább napi egyszeri ellenőrzéséről, az 
állat megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról, szökésé-
nek megakadályozásáról.

A megkötve tartott vagy mozgásában 
egyéb módon korlátozott állat számára is 
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a 
sérülésmentes mozgás lehetőségét.

A szabadban tartott állatok számára 
– azok természetes viselkedését is figye-
lembe véve – biztosítani kell olyan terüle-
tet, illetve létesítményt, ahol azok veszély 
esetén, valamint az időjárás káros hatása-
ival és az egészségre ártalmas hatásokkal 
szemben védelmet találnak.

Az állandóan zárt körülmények között 
tartott állat számára az állattartó köteles 
az állat szükségleteihez igazodó, megfele-
lő mozgásteret biztosítani.

Az állatok elhelyezésére szolgáló és 
tartásukkal kapcsolatos épületek vagy 
más építmények létesítéséhez az építés-
ügyi hatóság engedélye szükséges.

tethessen. Közterületen ebet csak pórá-
zon lehet vezetni. Közterületen ebet csak 
olyan személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására képes.
A kutya tulajdonosának évente kötelező 
veszettség elleni védőoltást a kutyának 
beadatni, valamint az ebet transzponder-
rel megjelöltetni.

Aki tevékenységével vagy mulasztá-
sával az állatok védelmére, kíméletére 
vonatkozó jogszabály vagy hatósági hatá-
rozat előírását megsérti, vagy annak nem 
tesz eleget, magatartásának súlyához, 
ismétlődéséhez, és különösen az állatnak 
okozott sérelem jellegéhez, időtartamá-
hoz igazodó mértékű állatvédelmi bírságot 
köteles fizetni.

A határidőre meg nem fizetett állat-
védelmi bírság adók módjára behaj-
tandó köztartozás.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas 
lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 
7. napjától a korábbi 15 000 Ft helyett, 
75 000 Ft-ban határozza meg az állatvé-
delmi bírság alapösszegét. A bírság össze-
gét a különféle cselekmények esetére elő-
írt szorzószám alapján kell megállapítani.

(Így például, ha valaki az állat szökésé-
nek megakadályozásáról nem, vagy nem 
megfelelően gondoskodott, egyéb körül-
mény hiányában 6-os szorzószámot kell 
alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75 000 
= 450 000 Ft lesz a korábbi 6×15 000 = 
90 000 Ft helyett.).

HATÓSÁGI IRODA ✍

Tilos az állatot:
– kínozni;
– emberre vagy állatra uszítani, 

illetőleg állatviadalra idomítani;
– kényszertakarmányozásra fogni, 

kivéve az egészségügyi megfon-
tolásból való kényszerű táplálás 
esetét;

– a kíméletét nem biztosító módon 
mozgatni és szállítani, elhelyezni;

– a teljesítőképességét felismerhe-
tően meghaladó teljesítményre 
kényszeríteni;

– természetellenes és önpusztító 
tevékenységre szoktatni;

– elűzni;
– elhagyni;
– kitenni;
– állatot a nemi vágy kielégítésére 

irányuló cselekmény során fel-
használni.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Korm. rendelet szabályai alapján a kutya-
tartás főbb szabályai a következők:

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, 
közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy-
testű ebet 20 m2-nél kisebb terü-
leten tartósan, a kistestű ebet 4 
m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb 
eszközzel tartósan kikötve tartani.

Közterületen az eb tulajdonosának bizto-
sítania kell, hogy az eb sem más állatot, 
sem embert harapásával ne veszélyez-

megelőzési tanácsaink olvashatóak, hanem friss bűnügyekről, 
programokról, pályázati lehetőségekről, toborzásról is értesül-
hetnek. 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 telefonszámot!

Pilis település körzeti megbízottja 2022. február 1-jétől Szabó 
Tamás r. őrmester. Elérhetősége: +3620-228-1511, foga-
dóórát minden hónap első csütörtökén 14 és 16 óra között tart 
a rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

MOZAIK

RENDŐRSÉGI HÍREK

Tájékoztató az állattartás helyi szabályairól
A lakossági panaszok alapján célszerű áttekinteni az állatok tartására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.
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FOCI HÍREK

A tavasz meghozta a fűnek a friss zöld színt, és ezzel együtt 
nagy élet lett a labdarúgópályákon. Csodálatos látni, ahogy 

egyszerre több korosztály mintegy 50 labdarúgó-palántája fut, 
szökdell, labdát vezet, játszik. Reméljük, életre szólóan megsze-
retik a mozgást, és amellett barátságok szövődnek a csapattár-
sak között.

Csetneki János alelnök: A beruházás új lendületet kapott. 
Átadták a világítást is, melyek korszerű ledes lámpatestekkel 
vannak fölszerelve. Reméljük, sok örömet okoz majd az új komp-
lexum labdarúgóinknak és a nekik szurkolóknak.

Kerepeszki Zoltán utánpótlás szakosztályvezető: Utánpótlás 
hírek: A tavaszi szezont újult erővel kezdték gyermek és ifjúsá-
gi csapataink. Minden korosztállyal már szabadtéren edzünk, 
a füves sportpályánk mellett már kipróbálták a fiatalok az új 
műfüves pályát is! Az U7, az U9 és az U11-es korosztályos csa-
patainknak elindult a Bozsik-program, a gyerekek hétvégenként a 
Ceglédi VSE által szervezett programokon szerepelnek. Az U13, 
az U16 és az U19-es gárdáinknak pedig beindultak a Pest megyei 
tavaszi bajnokságok.

Miklósvári János, az I. csapat játékosedzője: Nem indult zök-
kenőmentesen ez az év, hiszen rengeteg sérülés, betegség hát-
ráltatott eddig minket. Talán most kezdenek ezek a játékosok 
kiegyenesedni és erőben visszajönni! Ez viszont lehetőséget adott 
a fiatal, saját nevelésű játékosainknak, akik megmutatták, hogy 
a jövőben lehet velük számolni. Küzdünk, harcolunk a harmadik 
helyért, nagyon szeretnénk ott végezni a dobogón, ezért mindent 
megtesz az egész csapat edzéseken és a bajnoki meccseken is. 
Hajrá Pilis!

A Pilisi Labdarúgó Klub és az Albertirsa SE április 24-én egész 
napos labdarúgóeseménnyel emlékezett meg egykori tagjáról és 
szurkolójáról, id. Merényi Györgyről.

Május 1-jén felnőtt kispályás labdarúgótornát rendeztünk. 
A pandémia miatt két év kimaradt, ezért nagy érdeklődés övezte 
az eseményt.

Várunk mindenkit a korosztályok mérkőzéseire és a tornákra 
egyaránt. Kérjük, kövessék honlapunkon és Facebook-oldalunkon 
a bejegyzéseket.

Csak a Pilis, csak a Pilis, hej, hej, hej!

A tabella 2022. április 8-án:
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