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Sok szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat az immár a veszélyhelyzeti 
korlátozások nélkül beköszöntő nyárban.

Újra szabadon – újra együtt!

éget ért a veszélyhelyzet, igaz, az orvosi rendelőkben, kór-
házakban, más egészségügyi és szociális intézményekben 
még kell maszkot viselni, de a mindennapjainkat újra a 

megszokott napirend és szokások szerint élhetjük. Feléledtek az 
intézmények, egyesületek, klubok. Újra vannak rendezvények, 
hagyományos programok, közösen ünnepelhetünk, és végre elér-
kezett a nyár, hamarosan véget ér a 2021/2022-es tanév és meg-
kezdődik a nyári szünidő.

Rengeteg, a településen szervezett eseményen vettünk részt. Jó volt 
újra együtt lenni a Széchenyi utcai sportpályán és tornateremben 
az Epres Gálán, örömmel néztük a sportbemu-
tatókat, a vetélkedőket és a színpadi fellépőket 
– milyen nagyot nőttek és sokat fejlődtek a 
gyerekek! –, újra aktívak a szülők, szerveznek 
és részt vesznek az iskolai programokon, melye-
ket mindannyian élveztünk. A már hagyomá-
nyos főzőversenyt az intézményben a mindenki 
által szeretett néhai Takácsné Kománovics 
Mónika tiszteletének emlékére ezentúl „Móni  
boszi konyhája” címen fogják megszervezni. 
A következő héten már a Segítünk Alapítvány 
Gubányi Gáláján, a Csepi színpadán láttunk 
színvonalas műsort. Ezúton is szívből gratulá-
lok a szervezőknek, a felkészítő pedagógusok-
nak, a produkciókban szereplő diákoknak és 
a segítő szülőknek a felejthetetlen műsorhoz! 
A tanév végének közeledtével már nagyon várjuk az iskolabúcsúz-
tató ballagásokat és a tanévzáró ünnepélyeket. Idén újra meghívást 
kapnak a felső tagozatos kiváló tanulmányi eredményt elért tanu-
lók és osztályfőnökeik a Polgármesteri Hivatal dísztermébe egy 
közös beszélgetésre, sütidélutánra.

Hosszú idő (több éves kihagyás) után Pilisen is megrendezésre 
került május 25-én a Kihívás Napja. A Pilisi Ifjúsági Klub regiszt-
rált és szervezte, koordinálta a helyi egyesületekkel, klubokkal 
az eseményt. A szorgalommal párosult a kitartás, melynek ered-
ményeként a „Közösségi Kategóriában”, valamint a „Széchenyi 
Kihívásban” is II. helyezést értek el. Június 14-én a közösség 
képviseletében Szabó Tibor meghívást kapott a Budapesten, a 
Corvin Hotelben tartott ünnepélyes díjátadásra és záró ünnepség-
re. Ezúton is gratulálok a klub valamennyi tagjának, szervezőjének 
és a Kihívás Napján részt vevőknek! Bővebb összefoglalót az ese-
ményről és a Pilisi Ifjúsági Klub őszi terveiről az újságban találnak!
A rengeteg közösségi és intézményi program mellett ünnepsé-
get, megemlékezést is tartottunk a Hősök Napja, a Nemzeti 
Összetartozás Emléknapja alkalmából. Ökomenikus istentiszteletet 
szervezett Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Pilis 
újratelepítésének 300 éves évfordulójára. A következő hónapok 
ünnepségeit, eseményeit is szervezzük, melyre várjuk Pilis lakos-
ságát. Hamarosan ismét itt a jubiláló Szüreti Bál és Felvonulás, a 

Városnap és a 300 éves évforduló kapcsán is további meglepetések-
kel készülünk!

A településünkön működő Peikko cég is jubilált, 15 éves születés-
napjukat ünnepelték a Finn Nagykövetségen. A rendezvényen a cég 
valamennyi nemzetközi telephelyének képviseletében megjelentek, 
illetve az együttműködő partnerek mellett mi is meghívást kaptunk 
Alpolgármester úrral. A cég finn tulajdonosa ismertette az elmúlt 
időszakban elért eredményeiket és a jövő terveivel kapcsolatban 
pedig bejelentette a pilisi fejlesztési tervét. A találkozón megerő-
sítettük az önkormányzat együttműködési szándékát, bízunk a 

beruházás mielőbbi megvalósításában, mellyel 
újabb munkahelyek jönnek létre Pilisen.

A testületi munka is zajlik, a szabályzatok felül-
vizsgálata, a rendeletek aktualizálása mellett a 
fejlesztési tervek megvalósítása is folyamatban 
van. Lezárult az óvoda közbeszerzési eljárása, a 
napokban aláírásra kerül a nyertes kivitelezővel 
a szerződés, Alpolgármester úr pedig irányítja a 
járdaépítési programot. Ezekről és más fejlesz-
tésekről bővebben az ő cikkében olvashatnak.

Április és május hónapban megtörtént a DTkH 
által ingyenesen biztosított szelektív hulla-
dék-gyűjtő edényzetek kiosztása is. A kevéssel 
több, mint 4000 darabból 3500 db átadásra 

került lakosainknak. 

Beadott pályázataink befogadásra kerültek, néhányuk már a 
következő szintre lépett. Reméljük, hamarosan újabb sikerekről 
számolhatunk be Önöknek. Lezárult közben néhány projektünk 
is, melyeknek adminisztrációs munkái még folyamatban vannak. 
Májusi döntéseinkről, az aktuális hírekről az újság további oldalain 
olvashatnak még cikkeket.

A hamarosan megkezdődő szünidei vakációra rengeteg táborozási 
lehetőséget hirdetnek a településünkön működő egyházi alapítvá-
nyok, egyesületek, szervezetek a gyermekek biztonságos felügyelete és 
a tartalmas időtöltés érdekében. Szabadon, megkötések nélkül – de 
felelősséggel – választhatunk a nyári programlehetőségek közül! 

Ezúton kívánok mindenkinek élményekkel teli, balesetmentes nyári 
szünidőt! 

„Jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak. (...) Jogod 
van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó 
és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének. 
Becsületesnek, igaznak.” (Wass Albert)

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Az új, „hét csoportszobás óvoda” építésére 
kiírt pályázat végre eredményesen lezárult. 

Az építésre négy cég adott be pályázatot, ame-
lyek közül a legkedvezőbbet a GOMÉP nyújtotta 
be és nyerte el az óvodaépítés közbeszerzési 
eljárását. A szerződés aláírására június 8-án 
került sor. A vállalási összeg bruttó 1 442 653 
963 Ft, a teljesítési véghatáridő 2023. július 31. 
A megkötött szerződést – amely a kivitelezési 
összeg biztosításáról szóló kormányhatározat 
szükséges melléklete – továbbítottuk a döntés-
hozóhoz. Aláírtuk az új óvoda eszközbeszerzés 
szerződéseit is. Egy eszközcsoport esetében, 
ahol nem érkezett ajánlat, új közbeszerzési 
eljárást indítottunk. 

A TOP „Élhető települések” pályázaton elnyert Közösségi kultu-
rális-szabadidőpark közösségi épületének tervezése folyamatban 
van. A 190 négyzetméter alapterületű épület a látogatókat kiszol-
gáló helyiségeket fogadja majd be. A legnagyobb alapterületű az 
előtér-kiállítótér helyiség (36 m2) lesz. Ezzel egybenyithatóan 
34 m2-es szabadtéri színpad létesül, de helyet kap az épületben 
még teakonyha, mosdók és egy pelenkázó is. A tervezett épület 
megfelel a legkorszerűbb energetikai szabványnak (energetikai 
besorolása BB, így a külső hálózatienergia-igénye közel 0), az 
energiaellátást és a terület térvilágításához szükséges villamos- 
energiát napelemek fogják biztosítani. A külső megjelenésében 
igyekszünk Pilis népi építészeti hagyományait megjeleníteni. Húsz 
férőhelyes kerékpártároló és szintén 20 férőhelyes autóparkoló is 
létesül, utóbbi 2db e-töltős és 1 db akadálymentes szabványok-
nak megfelelő férőhelyet is magába foglal. Korcsoportok szerint 
felosztott játék- és edzőtér, valamint egy skate-park is létesül, 
ezek tervezése is rövidesen elkezdődik. Elképzelésünk szerint a 
sportolás és a rekreáció mellett az épület hiánypótló rendezvény-
házként is működtethető lesz. 

A piac fejlesztésére irányuló pályázati anyag elkészült, határidőben 
beadtuk, várjuk az eredményt. A fejlesztési célok között szerepel 
az elárusítócsarnok elhúzható oldalfalakkal való szélmentesítése, 
a szociális épületben új orvosi szoba és mozgássérült WC kerül 
kialakításra. A jelenlegi két árusító épület helyett egy bővíthető, 
több elárusítóhelyiséget tartalmazó épületet tervezünk. Az elárusí-
tóhelyek logisztikai kiszolgálása elválasztásra kerül a vevői terek-
től. Az épület piac felőli oldalán kerülne sor a vevők kiszolgálására. 
Itt új térkőburkolat létesül majd. Az elnyert pályázati összegtől 
függően tervezzük még a vevőparkoló burkolását, kerítésépítést, 
illetve útépítéssel a piactér forgalmi rendjének az átalakítását is. 
A terv további részleteiről pályázatunk elbírálása után, az elnyert 
összeg ismeretében adok tájékoztatást.

A Harang utcában elkezdődött a járdaépítés. A kivitelezővel 
kötött szerződés szerinti megvalósítási határidő 2022. szeptem-
ber 30. A kivitelezési munkákat nehezíti (és többlet költséggel 
jár) a járda, illetve az egyes telkek bejáratainak szintbeli illesz-

tése, valamint a telektulajdonosok által ültetett 
és nem gondozott növényzet helyenkénti irtása, 
alakítása, amelyek akadályozzák az építkezést 
és a járdán való közlekedést. Alig kezdődött el 
a munka, máris megszólaltak a szokásos huho-
gók. Megnyugtatásukra üzenem, hogy a járda 
nem kivitelezői hiba miatt, hanem tudatosan 
„hullámos”, ugyanis csak így biztosítható leg-
takarékosabban a meglévő telekbejáratok és a 
járda közötti zökkenőmentes áthaladás. További 
részleteket helyhiány miatt itt nem közlök, de 
egyéb csatornákon várom a felmerült kérdései-
ket. A Harang utcai bemelegítés után elkezdjük a 
Rákóczi úti járdaépítést is, amely jóval összetet-
tebb feladat lesz. Ez a járda a város legnagyobb 

gyalogosforgalmát biztosítja. Ennek az építkezés folyamán való 
kiszolgálása, ugyanakkor a járda melletti beépítettség heterogén 
volta bonyolult egyeztetést kíván a telektulajdonosok, a kivitelező 
és a beruházó önkormányzat között. Nagyon igyekszünk helytáll-
ni, de már jó előre türelmet kérünk a szinte biztosan előforduló 
kellemetlenségekért. A műszaki nehézségek néhány szóban 
összefoglalva: a Rákóczi úton nincs egységes utcafront, két 
egyforma kialakítású telekbejárat, a tetőkről a járdára vezetett 
ereszcsatornák problémáját is most, a járdaépítéssel egyszerre 
kell megoldanunk. Ezek a problémák sok esetben a közterület 
nem szabályos, engedély nélküli használatára vezethetők vissza. 
A járdaépítés mellett még önerőből meg akarjuk építeni a vasút- 
állomással szemben áthelyezett buszmegállóhoz vezető járdát 
és a Rákóczi úti óvodában a KRESZ-park kialakítását is. 

A következő két témáról a következő számban írok majd rész-
letesen: 1. A műszaki specifikáció összeállításával elkezdtük a 
vas-mangán szűrőberendezés tervezésének beszerzési eljárását. 2. 
A másik téma a szennyvízkezelés megoldásának státuszáról szóló 
tájékoztatás lesz. Felhívom a figyelmét azoknak, akik eddig megfi-
zették az ivóvíz, illetve szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulást, nekik 
a hálózatra való rákötési engedélyt kiadja a Polgármesteri Hivatal.

A kerékpárút műszaki átadás-átvételi eljárása április 20-án lezá-
rult. Garanciális körbe tartozóan a kivitelező még az idén elvégzi 
a Rákóczi út útburkolati jeleinek újrafestését és a kerékpárút 
aszfalt-egyenletlenségeinek szükség szerinti javítását. 

A városüzemeltető gépparkjának fejlesztésére az MTZ 892.2 
típusú traktorra a szállítási szerződést megkötöttük, de sajnos itt 
is nem várt akadályok nehezítik a beszerzést. A Ft/Euro árfolyam 
folyamatos változása, illetve a háború miatti bizonytalan szállítá-
si időpont komoly nehézséget jelent.

A közterület használatával kapcsolatos problémás esetek száma 
folyamatosan emelkedik, ezek kezelése és egyes tulajdonosok e 
téren tapasztalható öntörvényű viselkedésének visszaszorítása 
miatt nem tűr halasztást a közterülethasználat szabályozása. Új, 
egységes rendeletet kívánunk alkotni, amely tartalmazza a köz-

Beszámoló az elmúlt 
két hónap eseményeiről
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területen való létesítmény létrehozására, annak tulajdonlására, 
fenntartására, megszüntetésére vonatkozó szabályokat. A képvi-
selő-testület természetesen nem akadályozni, hanem támogatni 
akarja a telektulajdonosok azon törekvését, hogy portájuk előtt 
szép, gondozott közterületet alakítsanak ki. Mindannyiunk érdeke 
a szép, látványos utca, a rendezett településkép. A közterület 
szépítése, a házunk előtti útszakasz csinosítása azonban csak az 
utca összes funkciójának zavartalan biztosítása mellett történ-
het, ez pedig sok esetben korlátot szab szépítési törekvéseinknek. 
Mindennél fontosabb, hogy az utcán, a járdán biztonságosan tud-
junk közlekedni, a különböző ellátóhálózatokhoz való hozzáférés 
mindenki számára könnyen, akadálymentesen biztosított legyen, 
az utakon ne álljon meg a csapadékvíz. A közművek, utcák, járdák 

üzemeltetését, fejlesztését ne akadályozzák a kihelyezett tár-
gyak, a kiültetett növények. Ennek érdekében kérjük, hogy azok a 
tulajdonosok, akik az utcáról a telkükre vezető bejárat létesítését, 
burkolását, az utcafronton növények ültetését, különböző tárgyak 
kihelyezését tervezik, a létesítési engedély beszerzése ügyében 
forduljanak a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához. Itt 
értesülhetnek róla, hogy az utcán tervezett létesítmény milyen 
feltételekkel valósítható meg. 

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

MALA FERENC ✍ alpolgármester

Nyárváró újságcikkünkben először rövi-
den a bizottsági ülés napirendi pont-

jait ismertetném azokkal az olvasóinkkal, 
akik a Mikrodat-rendszerben ezt nem tud-
ják figyelemmel kísérni.
• Javaslat: Pilis Város Önkormányzat 

2021. évi zárszámadásáról szóló rende-
let megalkotására.

• Javaslat: a Csernai Pál Közösségi 
Központ Nonprofit Kft. 2021. évi zárszá-
madásának elfogadására.

• Javaslat: a Csernai Pál Közösségi 
Központ Nonprofit Kft. 2022. évi I. 
negyedéves beszámolójának elfogadá-
sára.

• Javaslat: Pilis Város Önkormányzata 
által 2022. évben szervezendő nyári 
gyermekfelügyelet (táboroztatás) elő-
készítésére és lebonyolítására.
Ez utóbbi napirendi ponthoz kapcsoló-

dóan szeretnék bővebben írni a nyári gyer-
mektáborokról. Önkormányzatunk kép-
viselő-testülete évek óta foglalkozott és 
foglalkozik az iskoláskorú, 7-13 éves gyer-
mekek nyári táboroztatásával, annak meg-
szervezésével. A 2022. évi költségvetésben 
erre a célra 400 000 Ft-ot különített el. 
Megtörtént az igényfelmerés az iskolában, 
elsősorban azokban a családokban nevel-
kedő gyermekek körében, akiknek a szülei 
dolgoznak, tanulnak, vagy tartós betegség 
miatt a gyermek nyári felügyeletét nem 
tudják megoldani. A Kréta-rendszerben 
feltöltött jelentkezési lapon tájékoztatást 
kaptak a szülők a részvételi feltételekről, 
jelentkezési határidőről, a költség befizeté-
séről, valamint arról, hogy a program mini-
mum 10 fő jelentkezése esetén valósulhat 
meg. A jelentkezési határidőig mindössze 
egy fő gyermek részére kérték a nyári gyer-
mekfelügyeletet. Ez a jelentkezői létszám 
nem teszi lehetővé a nyári napközis tábor 
megszervezését.

A Gubányi Károly Általános Iskola diák-
jai azonban nem maradnak ki a táborozási 

lehetőségekből. Az idei nyáron is táboroz-
tat Kánban, két turnusban is Kurucz László 
tanár úr. Szamosfalvi Attila tanár úr nyári 
vándortáborba a Balaton-felvidékre, majd 
Zalaszabarba viszi diákjait egy-egy hétre.

Egyházaink is szerveznek táborokat, 
ezekről a hitoktatóktól és a lelkészektől 
kaphattak és kaphatnak információkat az 
érdeklődők.

A Bizsu-ház idén nyáron folyamatosan 
készíti fel az iskolából elmaradó, alultel-
jesítő, az elvárt iskolai teljesítményhez 

segítségre és támogatásra szoruló tanu-
lókat. A vizsgákra felkészítő foglalkozások 
a nyár folyamán heti rendszerességgel 
fognak zajlani, önkéntesek és pedagógu-
sok irányításával, az evangélikus és refor-
mátus egyház támogatásával. Ezúton is 
köszönjük munkájukat. Érdeklődni a Bizsu 
Közösségi Tér Facebook-oldalán lehet.

Május 25-én a Pilisi Ifjúsági Klub (PIK) 
megszervezte városunkban a Kihívás nap-
ját. A szervezők változatos programok-
kal mozgatták meg az óvodás és iskolás 
gyerekeket, felnőtt csoportokat. A PIK az 
országos versenyben, közösségi kategó-
riában 2. helyezést ért el. Gratulálunk a 
szervezéshez, sok sikert a következő évi 
megmérettetéshez! 

Gyermeknapot ebben az évben a Pilisi 
Labdarúgó Klub, a Pilisi Ifjúsági Klub és a 
Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület 
rendezett május 29-én a sportpályán. 

Sport-, játék és ügyességi vetélkedők, 
ugrálóvár és arcfestés volt a programban. 
Az U8, U9 korosztály 13 csapata 30 mér-
kőzésen mérhette össze futballtudását 
a környező településekről érkező csapa-
tokkal.

Hagyománnyá vált iskolánkban a tanév 
végén megrendezésre kerülő – a Segítünk 
Alapítvány által szervezett – Gála. Ezen az 
eseményen a Szabadság téri és a Kossuth 
úti telephely tanulói adtak műsort. Két 
év kihagyás után a Csepiben került meg-
rendezésre az esemény, amire hatalmas 
volt a szülői érdeklődés. A színházterem 
befogadóképessége miatt két részletben 
került megtartásra május 27-én. Igazi 
színházi élményt nyújtó, igényes műsort 
láthattak a nézők, az emeleten pedig a 
gyerekek és pedagógusok munkáiból nyílt 
kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. 
A Széchenyi utcai telephelyen az Epres 
Alapítvány családi napján vehettek részt 
a gyerekek, szülők és érdeklődő vendégek. 
Hatalmas szervezőmunkával változatos és 
tartalmas programot állítottak össze az ott 
dolgozó pedagógusok. 

Elérkeztünk a tanév végére, de progra-
munk és feladatunk bőven maradt még. A 
ballagások és a tanévzáró ünnepélyek előt-
tünk állnak. A gyerekek számára június 16-tól 
megkezdődött a nyári szünet. Óvodáinkban 
pedig csak rövid időre zárnak be a kapuk. 

2022. június 20. és 2022. július 15. 
között a Pilisi Játékország Óvoda és 
Gesztenyéskert Tagintézmény ZÁRVA 
tart, nyitás 2022. július 18-án.

2022. július 18. és 2022. augusztus 12. 
között a Pilisi Játékország Óvoda Meserét 
tagintézmény ZÁRVA tart, nyitás 2022. 
augusztus 15-én.

Minden gyermeknek és pedagógusnak 
nagyon jó pihenést, feltöltődést, kellemes 
kikapcsolódást és szép nyarat kívánok!

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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A májusi ülésén az alábbi 13 napirendi 
pontot tárgyalta a bizottság nyílt ülés 

keretében, ezekből néhányról részlete-
sebben is beszámolok.

1) Tájékoztatás Pilis aktuális közbiztonsá-
gi helyzetéről: Kerepeszki Ferenc, a Pilisi 
Rendőrőrs parancsnoka most is, mint 
minden hónapban, tájékoztatott minket 
az előző hónap eseményeiről. Hallhattuk, 
hogy komolyabb bűncselekmény váro-
sunkban nem történt. 

2) Javaslat a „Villamosenergia-köz-
beszerzés 2023-24”, valamint a gáz ener-
gia beszerzés tárgyú eljárásokban dön-
tések meghozatalára: Sajnálatos módon 
két önkormányzati fenntartású intézmény 
gázszerződése is le fog járni az idei évben, 
ezért a beszerzési eljárást el kell kezde-
ni, amelynek a lebonyolítását az IN-Fend 
Energy Kft. egy korábbi szerződés alap-
ján ingyenesen végzi. Sajnálatos módon 
a jelenlegi piaci árakon kalkulálva a prog-
nosztizált többletköltség a két intézmény 
esetében több, mint 15 millió forint lesz 
éves szinten. 

3) Javaslat a Pilisi Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 2021. évi zárszámadásának 
elfogadására. 

4) Javaslat a DAKÖV Kft. 2021. évben vég-
zett feladatellátásáról, működéséről szóló 

beszámoló elfogadására: A bizottság ezt 
a napirendi pontot négy igennel egyhan-
gúlag elfogadta, bár ismételten kértük a 
szolgáltatót, hogy a szolgáltatás minősé-
géről szóló részletes beszámolóját küldje 
meg a testületnek olyan módon, hogy azt 
a júniusi ülésen tárgyalni tudjuk.

5) Javaslat a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. 
évben végzett feladatellátásáról, tevé-
kenységéről szóló beszámoló elfogadá-
sára.

6) Javaslat Pilis Város Önkormányzat 
2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megalkotására.

7) Javaslat a Pilisi Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. 2022. évi I. negyedéves 
beszámoló elfogadására.

8) Javaslat a Pilisi Városüzemeltető NKft. 
által eladott járműveiből befolyt összeg-
ből a járműpark fejlesztésére.

9) Javaslat a Pilis külterület 023/19 
hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képe-
ző ingatlan térítésmentes tulajdonba 
adásával kapcsolatos döntés megho-
zatalára: A József utca és a Sándor 
utca elhanyagolt, rendezetlen, illegá-
lis szemétlerakóként működő terület 
felszámolására, rendezésére született 

javaslat, amihez szeretnénk kérvényezni 
a jelenleg a Magyar Állam tulajdonát 
képező 023/19-es helyrajzi számon nyil-
vántartott „saját használatú út” (műve-
lési ágú terület) ingyenes tulajdonba 
vételét (Pilis Város Önkormányzata szá-
mára).

10) Javaslat ingatlan vásárlási kérelem-
re: Egy önkormányzat tulajdonát képe-
ző ingatlan megvásárlására érkezett be 
kérés. A bizottság hivatalos értékbecslő 
felmérése után a területet pályázat útján 
értékesíteni kívánja.

11) Javaslat beépítés kötelezettség, vala-
mint elidegenítési tilalom bejegyzés tör-
lésére.

12) Javaslat rendezvény megtartása és 
költségmentessége iránti kérelemre.

13) Javaslat a 025/33 hrsz-ú ingatlan 
telekalakítási eljárásának megindításá-
ra: Ez a napirendi pont véleményem 
szerint az egyik legfontosabb pont volt 
az ülésen, hiszen itt a volt homokbá-
nya ipari területté való alakítása indult 
el, azzal, hogy a PEIKKO Magyarország 
Kft.-vel kötött megállapodás alapján 
kimérésre kerül a cserealapot képező 6 
hektáros terület.

 MALA RÉKA ✍ elnök

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

A már megszokottakhoz igazodva szeretnék 
beszámolni a bizottság elmúlt időszak-

ban történt munkájáról, eseményeiről. Egyik 
fő feladatunk a Pilis Város Önkormányzata 
által adományozható díszpolgári cím és az 
adományozható egyéb kitüntetésekről, elis-
merésekről szóló rendelet megalkotása volt. 
Hosszas tárgyalások és előremutató viták 
eredményeképp végre elmondhatjuk, hogy a 
rendelet megalkotásra került, amely a város 
honlapján megtekinthető.

Döntést kezdeményeztünk és hoztunk 
abban a témában, hogy a Vidám Tavasz 
Nyugdíjas Klub térítésmentesen, egyezte-

tett időpontban igénybe vehesse a Csernai 
Pál Közösségi Központ bizonyos termét, 
ezzel támogatva és megköszönve a klub 
közösségért tett munkáját.

Elfogadtuk a Csernai Pál Közösségi 
Központ 2021. évi zárszámadásáról, vala-
mint az I. negyedévben végzett munkájáról 
szóló beszámolókat. 

A Pilis Városért Közalapítvány kuratóri-
umának részletes elnöki beszámolója is 
elfogadásra került, és a jövőbe mutató 
beszélgetést folytattunk a közalapítvány 
elkövetkező terveit illetően.

Az elmúlt időszak szívemnek legkel-
lemesebb rendezvénye a Gubányi 
Károly Általános Iskola által szervezett 
Segítünk Gála volt, amely a CSEPI-ben 
került lebonyolításra. Ezúton szeretném 
megköszönni a tanári karnak, a fellépő 
gyerekeknek és mindazoknak a munká-
ját, akik hozzájárultak ezen színvonalas 
és remek esemény tökéletes lebonyolí-
tásához.

A nyári hónapokra mindenkinek jó pihe-
nést kívánok!
 

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
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Alegutóbbi Hírnök megjelenése és az 
abban foglalt cikkemben leírt vál-

tozásokhoz képest lényeges beszámolni 
valóm szinte alig akad. A megjelenés 
óta eltelt időből három dolgot említenék. 
Az első számomra meglepő, a második 
egy előre tervezett szociális kiadás meg-
valósulása, a harmadik pedig az „örök” 
problémánk, a fogászati szakrendelés 
jövőbeni helyzete.

Önkormányzatunk költségvetésében min-
den évben elkülönítünk egy összeget, ami-
vel azoknak a gyerekeknek szeretnénk 
segíteni, akiknek a szülei szünidőben is 
elfoglaltak, tehát az önkormányzatunk 
által biztosított nyári gyermekfelügyele-
tet (táboroztatást) vennének igénybe. Az 
idén mindez érdeklődés hiányában nem 

jön létre, ugyanis a minimum indító lét-
szám (a rendelet szerint) 10 fő. Egyetlen 
gyermek szülei jelezték érdeklődésüket. 
Bizottságunk megdöbbent, hiszen azt gon-
doljuk, hogy sokkal több a szociális prob-
lémával küzdő gyermekünk, de ezek sze-
rint mi vagyunk tévedésben. Netán valamit 
rosszul érzékelünk?

Szintén a költségvetésünkben előre ter-
vezett 5,5 millió forint szociális tűzifa 
kiadásunk realizálódott. A lényege tömö-
ren, hogy öt érvényes pályázóból az 
Erdőszöv Zrt. nyerte az idei tűzifa tendert. 
A télen is lesz mit elosztani a szociálisan 
rászorulók között…

Hosszú évek óta azon vagyunk, hogy 
végre normalizáljuk Pilis fogászati 

helyzetét. Higgye el a tisztelt olvasó, 
hogy ennek a problémának nem mi 
vagyunk az egyedüli felelősei. Hiába 
állapodunk meg bárkivel is, ha az idők 
folyamán bebizonyosodik, hogy az ered-
ményes munka kölcsönös bizalomra 
alapuló szüksége valahol valakin min-
dig elbukik, csorbát szenved. Most talán 
van remény, hogy végre konstruktív 
és együttműködésre képes orvossal, 
esetleg többel is, meg tudjuk oldani a 
fogászati vonalon sürgető gondjainkat. 
Ez csak bevezetése egy folyamatnak, 
és ígérem, ígérjük, hogy a már kialakult 
konkrétum esetén azonnal beszámo-
lunk a fejleményekről.

BENCZE LÁSZLÓ  
elnök ✍

Szociális,  Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság 

Elkészült az önkormányzat 2021. évi zárszámadása, melyet 
részletesen tárgyaltunk, amelyet a bizottság egyhangúan 

elfogadásra javasolt. A 2021. évi költségvetési bevétel 2 370 128 
479 Ft volt, míg a kiadási oldalon 1 883 228 965 Ft szerepelt. A 
költségvetési maradvány mintegy 486 899 514 Ft, ez a 2021-
ben megkezdett, de 2022-re áthúzódó beruházásoknak lesz a 
fedezete. A Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. és a Csernai Pál 
Közösségi Központ Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója is napi-

rendre került. Mindkét cég esetében megfelelő beszámolót kap-
tunk, így azok elfogadásra kerültek. A CSEPI esetében a 2021. év 
első fele sajnos nem a terveknek megfelelően alakult, így rendez-
vények hiányában szinte csak a bér- és járulékköltségek, valamint 
az épületfenntartás költségei voltak kimutathatók. A második 
félévben már elindultak a rendezvények, de ezek bevételei sem 
tudták fedezni a költségeket. A 2021. évre tervezett, de fel nem 

használt mintegy 3 179 159 Ft támogatási összeg visszakerült az 
önkormányzat költségvetésébe. 

A Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. elöregedő járműparkjából 
az elmúlt hónapokban eladásra kerültek azon járművek, melyek 
már gazdaságosan nem voltak fenntarthatók. Az eladásokból 
befolyt pénz felhasználása a képviselő-testület döntése alapján a 
járműpark fejlesztésére fordítható, melyre javaslat érkezett és ezt 
bizottságunk is tárgyalta. A javaslat alapján a tervezett beszerzé-
sek között szerepel egy MTZ traktorra szerelhető seprőgép 1 135 
730 Ft értékben, valamint egy vizes adapter 206 695 Ft értékben. 
Mindkét eszköz az útjavítási és padkázási munkálatoknál lehet 
hasznos a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében. 
A bizottság mindkét eszköz beszerzését egyhangúan támogatta. 

A bizottság tárgyalta Pilis Város Önkormányzata, a Pilisi 
Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó intézmények, a nemze-
tiségi önkormányzatok, valamint a gazdasági társaságok belső 
ellenőrzéséről szóló éves beszámolókat. A jelentést a belső 
ellenőr készítette, aki súlyos hiányosságot nem talált, a törvényi 
kötelezettségek teljesítése megtörtént, így a bizottság a beszá-
molókat egyhangúan elfogadta, azonban a beszámolóban lévő 
javaslatok és ezzel kapcsolatos feladatok a bizottság júniusi ülé-
sén kerülnek napirendre. 

A bizottság további napirendeket is tárgyalt az áprilisi és májusi 
ülésen, de a fentiek voltak a leginkább említésre méltók. 

Végezetül pedig engedjék meg, hogy a magam és a bizottság 
tagjainak nevében szép és tartalmas nyarat kívánjak.

DEÁK CSABA ✍ elnök

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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Településünkön ismét jeles napot ünnepeltünk. 
Krancz László Lajosnét, született Farsang 

Juliannát 2022. május 27. napján 90. születés-
napja alkalmából köszönthettük az otthonában. 

Ebből a jeles alkalomból Hajnal Csilla polgár-
mester asszony és Pércsiné Dancsok Marianna, 
az Igazgatási Műszaki Iroda munkatársa sze-
mélyes és hivatali jókívánságaik mellett Orbán 
Viktor miniszterelnök személyesen aláírt, gratu-
láló emléklapját is átnyújtották az Ünnepeltnek. 

Krancz László Lajosné 1932. május 27. nap-
ján – katolikus híveknél az Úr napján – Farsang 
Juliannaként látta meg a napvilágot Pilisen, szülei 
ötödik gyermekeként. Édesapja gyári munkás, 

édesanyja háztartásbeli volt. Egyetlen fiútestvérét a háború idején elhurcolták, 
ahonnan sajnos sohasem érkezett haza. 

Fiatalon a munkába járás során ismerte meg élete párját, akivel 1954-ben 
házasságot kötött, s akivel – 65 éven keresztül megtartva a házasságkötéskor tett 
esküjüket – jóban rosszban kitartottak egymás mellett. Szeretett férjét 2019-ben 
veszítette el. 

Házasságából két fia született, László, majd Zoltán, akik négy unokával – Vera, 
Dániel, Diana és Dóra – ajándékozták meg. 

Napjait főzéssel, sütéssel, keresztrejtvényfejtéssel, olvasással, tévénézéssel, 
pasziánsz kártyajátékkal és virágai gondozásával tölti.

Pilis Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal nevében ezúton is kívá-
nunk Julika néninek további boldog éveket családja és szerettei körében.

PÉRCSINÉ DANCSOK MARIANNA ✍

Településünkön az elmúlt időszakban 
jelentősen megszaporodtak a személyi 

és anyagi kárral kapcsolatos tűzesetek. Ezek 
a káresemények nem csak az érintett lako-
sokra, hanem adott esetekben a kivonulást és 
oltást végző katasztrófavédelmi dolgozókra, 
tűzoltókra is jelentős terhet rak. Nem csak 
a véletlen tűzesetek, hanem a szándékosan 
meggyújtott háztartási és egyéb kommuná-
lis hulladék megsemmisítése is okozott már 
jelentős kiterjedésű tüzet településünkön.
A szabadtéri tüzek szempontjából a veszélyt 
egyrészről a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a 
tűz, ugyanakkor fokozott kockázatot jelenthet 
az emberi gondatlanság is, hiszen a szabad-
ban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek 
okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legköny-
nyebben, ha tisztában vagyunk a biztonsá-
gos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival:
• Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve 

ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatáro-
zott esetekben és feltételekkel megengedik;

• Belterületen és külterületen lévő zártker-
ti ingatlan esetén csak abban az esetben 
lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi;

• Az irányított égetés végzésének időpontját, 
kiterjedését, földrajzi koordinátákkal vagy 
helyrajzi számmal megadott helyét a meg-
kezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez 
írásban be kell jelenteni;

• Továbbra is megengedett a kerti grillezés 
és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett;

• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett terüle-
ten akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha 
azt egyébként más jogszabály megengedi;

• Jogszabálytól eltérő tűzgyújtási tevékeny-
ség közigazgatási szankciót von maga után!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok 
alapján megengedett, a következő alapvető 
szabályokat tartsuk be:
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne 

hagyjuk felügyelet nélkül.
• Minden esetben gondoskodjunk megfelelő 

mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkal-

mas kézi szerszám.
• Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 

folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk 
tartani.

• Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

KATASZTRÓFAVÉDELEM ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

SZABADTÉRI TÜZEK90. születésnapot 
köszöntöttünk Városunkban

Változás a fogorvosi alapellátásban
Tájékoztatom Önöket, hogy több-

szöri lakossági panaszbejelentés 
kapcsán az önkormányzat napirendre 
tűzte a 2. és 3. számú fogorvosi körzet-
ben alapellátást biztosító DentoGál Kft. 
működési engedélyének felülvizsgála-
tát. A működési engedélyt 2022. május 
31-én az illetékes hatóság visszavonta. 

Még azon a napon megkérte az 
önkormányzat a működési engedélyt 
a fogorvosi alapellátásra, amely június 
hónapban megérkezik. Az önkormány-
zat törekszik arra, hogy minél hama-
rabb megoldódjon a helyi fogászati 
alapellátás, ezért előzetes megálla-
podást kötött a feladatok ellátására a 
Medicina Dental Bt.-vel. 

Azonban sürgősebb, halaszthatat-
lan feladat volt a két időszak között 
megoldani az akut fogászati ellátást. 
Dr. Poncz Lajos fogszakorvos vállalta 
el ezt a feladatot a Monorierdőn lévő 
rendelőjében. Segítőkészségét ezúton 
is nagyon szépen köszönjük! 

Az ügyeleti ellátás tovább-
ra is Budapesten, a Szentkirályi u. 

40. sz. alatt található Fogászati és 
Szájsebészeti Intézményben történik.

A május végéig megkezdett és folya-
matban lévő, kifizetett ellátás befe-
jezéséről, esetleges megoldásáról az 
alapfeladatot eddig ellátó szolgáltató 
– a DentoGál Kft. – tud felvilágossítást 
adni az alábbi elérhetőségeken:

telefon: +36-20/381-8454; 
e-mail: info@godollofogaszat.hu; 
honlap: https://godollofogaszat.hu/; 
cím: 2100 Gödöllő, Remsey krt. 11. 

Kérem Önöket, hogy mihamarabb 
vegyék fel a kapcsolatot az ellátásuk 
befejezése érdekében!

Célunk, hogy a fogászati alapellátásra 
a 2. és 3. számú körzetben is – pályáz-
tatás után – olyan szolgáltatóval kös-
sük meg a feladatellátási szerződést, 
aki a lakosság megelégedésére hosszú 
távon magas szintű ellátást biztosít.

HAJNAL CSILLA ✍
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Atavasz beköszöntével a Pilisi Játékország Óvoda intézménye-
iben is felpezsdült az élet. A jó idő közeledtével gyermekeink 

egyre több időt töltenek a szabadban, nagy örömmel vették bir-
tokba a sokáig nélkülözött homokozókat, udvari játékszereket, 
gyermekkerteket. Gyermekzsivajtól vált hangossá minden ját-
szóudvar környéke. 

Az óvoda zárt falai is kitárultak. Kezdetét vették a tavaszi 
kirándulások a közeli Gerje tájvédelmi körzetbe, ahol megta-
pasztalhatták a jóságos tavasztündér varázspálcájának nyo-
mait. Megfigyelhették a fák lombkoronájának növekedését, a tó 
környéki élővilág ébredését, magukba szívhatták a rét illatát, 
elgyönyörködhettek a nyíló virágok látványában. Csoportjaink 
mindegyike ellátogatott városunk lovardájába is, megtapasztalva 
a háziállatokkal való együttélés hangulatát. Megismerkedtek az 
állattartás helyszíneivel, eszközeivel a lovak istállójától egészen 
a baromfiudvarig. Igazi élményt jelentett gyermekeinknek a 
lovaglás, lovaskocsikázás, mely még sokáig volt témája a cso-
portokban zajló irányított tevékenységeknek, szerepjátékoknak. 

Óvodánk nevelőtestülete, dolgozói nagy izgalommal készültek 
a leendő óvodások beíratására, mely az előző évekhez hasonlóan 
idén is zökkenőmentesen zajlott le.

A zöld jeles napokra is nagy hangsúlyt helyeztek óvodapeda-
gógusaink, így a Víz világnapjának (március 22.), a Föld napjának 
(április 22.), a Madarak és fák napjának (május 10.) megszervezé-
se kiemelt odafigyeléssel történt. A változatos tevékenységek jó 
lehetőséget biztosítottak a csoportban dolgozó pedagógusainknak 
gyermekeink környezettudatos magatartásának megalapozására, a 
már meglévő ismeretek elmélyítésére. Ami azért is bír nagy jelen-
tőséggel óvodáink számára, hiszen háromszoros Zöld Óvoda cím 
tulajdonosaként idén célul tűztük ki az „Örökös Zöld Óvoda” titulus 
elnyerését. A pályázataink kidolgozása már folyamatban van, ami-
hez az előírt zöld kritériumok szem előtt tartása elengedhetetlen. 
A csoportos kirándulások szervezésénél is erre törekedtünk, az úti-
célul kiválasztott Planetárium mellett a közeli állatkertek sokszínű 
és élménnyel teli programot biztosítottak óvodásainknak. 

Május első hétvégéje különösen fontos minden gyermek és 
édesanya számára. Az édesanyák köszöntésére nagy szeretettel 

készültünk mi is valamennyi csoportunkban. Énekekkel, versek-
kel és saját készítésű kis ajándékokkal, különleges anyák napi 
dekorációval igyekeztünk felejthetetlenné tenni ezt a különleges 
napot, délutánt. Nagy örömünkre szolgált, hogy az édesanyák és 
nagymamák mellett sok édesapa és keresztszülő is megtisztelt 
minket jelenlétükkel.

Május utolsó pénteke számos meglepetést tartogatott a Pilisi 
Játékország Óvoda kisgyermekeinek. A Gyermeknapon – hagyo-
mányainkhoz híven – idén is rendkívül mozgalmas délelőttel 
leptük meg csoportjainkat. Mókás, önfeledt játékra, versengésre 
adott lehetőséget minden intézményünk több színtéren is. A 
délelőtt megkoronázása az udvarokon felállított ugrálóvárak és 
az ajándékul kapott buborékfújók voltak, melyeket alapítványaink 
támogatásával biztosítottunk óvodásainknak.

Nagycsoportosaink ballagtatása meghatározó alkalom óvoda-
pedagógusaink, dolgozóink számára, hiszen egy szép korszak 
lezárását jelentő rendkívüli esemény ez, nemcsak az iskolába 
készülő ovisoknak, hanem az óvodától búcsúzó családoknak is. 
Az óvodától való elköszönés, a jókívánságokkal és apró ajándé-
kokkal, emlékekkel megtömött tarisznya átadása fontos minden 
elballagó nagycsoportosunk számára.

A nyári óvodai élet sokszínű játéklehetőséget kínál a gyerme-
keknek. Törekszünk minél több időt eltölteni a szabadban – az 
egészséges életvitel szemléletének betartásával.

Minden pilisi lakosnak jó pihenést, élményekkel teli nyarat 
kívánunk!

ÓVODÁINK NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA:

– 2022. június 20.–2022. július 15. Pilisi Játékország Óvoda és 
Gesztenyéskert Tagintézmény 

– Nyitás: 2022. július 18.

– 2022. július 18.–2022. augusztus 12. Pilisi Játékország Óvoda 
Meserét Tagintézmény

– Nyitás: 2022. augusztus 15.

KOTYINSZKINÉ FÖLDVÁRSZKI ERIKA ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Városi rendezvények

Óvodai hírek
„Itt a tavasz, tudod-e? Leheletét érzed-e? Virágszájjal rád nevet virágszagú kikelet…” 

(Gazdag Erzsi: Itt a tavasz)

Hősök Napja

2022. május 29-én, 9:30-kor a Hősök Napja 
alkalmából megemlékezést tartottunk az 
evangélikus templomkertben található, 
a világháborúk áldozatainak tiszteletére 
állított emlékműnél. Beszédet mondott 
és koszorút helyezett el az emlékműnél 
Hajnal Csilla polgármester asszony és 
Szabó Zoltán, a Szent László Hadosztály 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület alelnö-
ke. Köszönjük a Pilisi Zenész Egyesületnek 
és a Szent László Hadosztály Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tagjainak a 

közreműködést, Rabi Anitának a konferá-
lást, valamint a pilisi evangélikus gyüleke-
zetnek a helyszín biztosítását. Köszönjük a 
pilisieknek, hogy jelenlétükkel megtisztel-
ték a rendezvényt.

Trianon

2022. június 4-én, 16:30-kor, a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából megem-
lékezést tartottunk a Trianoni emlékmű-
nél. Beszédet mondott Hajnal Csilla pol-
gármester asszony. A műsorban Juhász 
Gyula „Trianon” című versét Borbély 

Mihály, Radnóti- és Kaleidoszkóp-díjas 
versmondó előadásában hallgathattuk 
meg. Hajnal Csilla polgármester asszony 
és Mala Ferenc alpolgármester úr mel-
lett a megjelent pilisi lakosok is elhe-
lyeztek egy-egy mécsest az emlékműnél. 
Köszönjük a Pilisi Zenész Egyesületnek, 
Borbély Mihálynak a műsorban való köz-
reműködést, valamint Lehoczki-Lénárd 
Valentinának a konferálást. Köszönjük 
a megemlékezőknek, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték a rendezvényt.

HCs ✍
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Május és június hónapban is változatos programok és jobbnál 
jobb új könyvek várták olvasóinkat a Városi Könyvtárban.

Április 29-én és május 6-án nagy sikerű előadást tartott Pilis volt 
polgármesterének, Gubányi Károlynak és családjának életéről 
Szabó Márton. A nagy érdeklődéssel kísért estéken a Gubányi 
család hagyatékőrzője számos érdekességet osztott meg a famí-
lia kalandos, sajnos tragédiáktól sem mentes történetéről.

Május 13-án, a Gubányi Károly életét bemutató előadássoroza-
tunk második előadásán, dr. Gáspár János, a Magyar Közlekedési 
Közművelődési Alapítvány elnöke mutatta be a világutazó mérnök 
munkásságát idehaza és a nagyvilágban. A személyes élmények-
kel tarkított beszámoló összefüggéseiben láttatta a pilisi világ-
utazó mérnök munkásságának jelentőségét, a mai közlekedési 
kultúrára gyakorolt hatásait. A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével dr. Domaniczky Endre, volt ausztrál-magyar konzul, akinek 
szerkesztésében és személyes kutatásaival kiegészítve idén újra 
kiadásra került Gubányi Károly „Ausztrália” című könyve. 

Május 27-én fantasztikus kulináris és kulturális élményben volt 
része azoknak, akik részt vettek a „Nagyanyáink konyhájából/ 
Takto varila starká” című, a Pest megyei szlovák ajkú települések 
hagyományos ételeit bemutató kétnyelvű szakácskönyv bemuta-
tóján. Vendégeink voltak a könyv szerzője, Aszódi Csaba András, 
a Pestvidéki Szlovák Kulturális Régió vezetője, valamint Lukics 
Gábor fotográfus, a kiadványban szereplő ételek fényképeinek 
készítője. Rengeteg személyes történetet osztottak meg velünk a 
könyv készítése kapcsán, és a pilisi ételek bemutatása mellett a 

környező települések ételeit, hagyományait is megismerhettük. A 
kötetlen hangulatú, rengeteg humorral és nosztalgiával, múltidé-
zéssel fűszerezett est méltó befejezése volt a hagyományos pilisi 
sós és édes ételek kóstolója. Köszönjük a Pilisi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat vezetőjének, Sedró János elnöknek, Pintér Erzsébet 
elnökhelyettesnek, a Barátság Nyugdíjas Klub vezetőjének, Simó 
Istvánné Marika néninek és klubtagjainak, a Vidám Tavasz Klub 
vezetőjének, Vrabecz Ani néniek és klubtagjainak, Földvárszki 
Zsuzsannának és Paulovicz Pálné Manyi néninek a segítségét a 
rendezvény lebonyolításában és a finom ételek elkészítésében. 

Sajnos az est végén elbúcsúztunk Oroszné Fehér Edit kolléga-
nőnktől, aki 5 évig volt a könyvtár munkatársa. Köszönjük a minő-
ségi, kiváló munkát, amelyet a könyvtár és Pilis város kulturális 
életébe hozott. Sok sikert kívánunk az új munkahelyén! 

Mindhárom rendezvénnyel könyvtárunk csatlakozott a 
„Pilis300” városi eseménysorozathoz.

Folytatódtak az Ablak Galéria kiállításai is. Májusban Nagy 
Barbara kézműves alkotásai voltak láthatóak „A makramé vál-
tozatos világa” címmel. Júniusban pedig Csákány László pilisi 
hobbi faesztergályos kézműves kiállítása látható „Kedvtelésem” 
címmel a könyvtár rendhagyó kiállítóterében. Július hónapban 
Gerhátné Gál Mária különleges natúrmontázs kőzetőrlemény 
képeiből nyílik kiállítás az Ablak Galériában. 

Május hónapban folytatódtak tematikus gyermekfoglalkozása-
ink is. A Madarak és Fák Napja alkalmából óvodás csoportokat és 
alsós kisiskolásokat fogadtunk a könyvtárban, ahol Szűcs Klára 
kolléganőnk vezetésével játékos formában ismerkedtek meg a 
legkisebbek a madarakkal, fákkal és a könyvtárral.

Gyermeknap alkalmából különleges dekorációt kapott a 
Gyermekkönyvtár kirakata is. Kati Virág – Sáránné Kerepeszki 
Kati – gyermeki mesevilágot idéző, mosolygós kiállítását május 
24-e és június 20-a között tekinthették meg az érdeklődők. 

Folytatódik a jótékonysági könyvvásárunk a Segítünk, a Gubányi 
Károly Általános Iskola Alapítványa javára. A könyvek 100-500 Ft 
közötti áron vásárolhatók meg a könyvtár nyitva tartási idejében. 

Június 24-én, 18.00 órai kezdettel Könyvtári esték előa-
dássorozatunk következő alkalmára kerül sor a Könyvtár 
Olvasótermében. Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi előadását 
hallgathatjuk meg Bethlen Gábor életéről. 

Lukácsy Zoltán falugazdász péntekenként 8.00-12.00 között 
továbbra is ügyfélfogadást tart nálunk! Információ és bejelentke-
zés +3670-477-3546

A könyvtárban működő DJP Pont idén is ingyenes számítógép-
használatot biztosít az álláskeresőknek. Lehetőség van továbbá 
terítés ellenében nyomtatásra és fénymásolásra is. 

Könyvtári szolgáltatásainkról, programjainkról információt kap-
hatnak elérhetőségeinken, a 06-29-498-851 telefonszámon, az 
info@kjvk.hu email címen, vagy a www.kjvk.hu weboldalon.

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a könyvtár 2022. július 
4-31. között leltár miatt zárva tart!

Minden Kedves Olvasónknak, Látogatónknak kellemes pihenést 
és szép nyarat kívánunk!

MALIK ZSUZSANNA ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Könyvtári hírek
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„Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget két év kény-
szerű szünet után ismét az alapítványi gálánkon!” Ezekkel 

a szavakkal nyitotta meg Járai Beatrix igazgató 2022 tavaszán a 
Gubányi Károly Általános Iskola két alapítványi gáláját is, azzal 
a valódi örömmel, hogy végre ismét nyithatunk, összefoghatunk 
és közösen tehetünk az iskoláért. Mindhárom telephely dolgozói, 
pedagógusai, a város képviselői, az iskola állandó és lelkes támo-
gatói és kiemelten a szülők és családok megmutatták, hogy a 
valódi összefogásból valódi segítség lesz. Hiszen egy alapítványi 
rendezvénynek elsősorban az a célja, hogy a jegyek megvásárlá-
sával az alapítvány bevételhez jusson. Azt visszaforgatva lesz mód 
az iskolában zajló munka támogatására, a tanulók jutalmazására, 
a közösségi programok megsegítésére.

A tavaszi gálaidőszakot a Széchenyi telephely nyitotta, ahol 
május 21-én, szombaton került megrendezésre az egésznapos 
„Epres Gála” programsorozat. A három helyszínen egyszerre zajló 
színes kínálat természetesen nem csak úgy magától lett, hanem 
köszönhető volt a rendkívül alapos előkészületnek, valamint a 
széles támogatói körnek. A „Gubavásárlás” után a szülőket, csa-
ládokat, tanulókat és érdeklődőket különböző sport- és táncren-
dezvények, rendőrkutya- és vakvezetőkutya-bemutató, sakkver-
seny, ügyességi játékok, zenészek, zsákbamacska, arcfestés és 
kézműves foglalkozások várták. Külön meg kell említeni Krizbai 
Teca fellépését, aki bármilyen dalt eljátszott és elénekelt, amit 
a közönség kért. A nap fénypontja pedig a délelőtt kezdődő főző-
verseny eredménye volt: ebédre – néhány „Guba” ellenében – a 
bográcsokban frissen készült paprikás krumpli várta a vendégeket. 
Napkezdő köszöntésében Hajnal Csilla polgármester asszony 
külön megemlékezett a tavalyi tanévben váratlanul és fiatalon 
elhunyt kollégánkról, Takácsné Mónikáról, hiszen a főzőverseny a 
„Móni boszi konyhája” nevet rá emlékezve kapta.

A gálák sorát a Szabadság téri és Kossuth úti telephelyek közös 
„Segítünk Gála” nagyszabású fellépéssorozata követte a Csernai 
Pál Közösségi Központban május 27-én. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a négyórás műsorfolyamban két külön blokkban 
adtak elő a felső és az alsó tagozatos tanulók, ahol mindkét rész-

Az alapítvány a NAV értesítése szerint és alapján 2021-ben 
288 986 Ft értékben kapott SZJA 1%-os felajánlást. Az 

összeggel 2022-ben kell elszámolni az adóhatóságnak. Az SZJA 
1% terhére az alapítvány 2021-ben 88 400 Ft-tal támogatott 
hátrányos helyzetű, tehetséges diákokat, díjazott kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulókat, hozzájárult iskolai rendezvé-
nyek, versenyek szervezéséhez, díjazásához. 280 000 Ft érték-
ben adott át technikai eszközöket az iskolában folyó oktatási 
tevékenység segítésének, fejlesztésének céljából. Működésre 
felhasznált összeg 53 471 Ft.

Az alapítvány vagyona 2021-ben 24 000 forinttal emelkedett.
A kuratórium elnöke és tagjai a feladataikat társadalmi megbíza-

tásban látják el, miként a három kuratóriumi tag is, tehát részükre 
nem került kifizetésre semmilyen személyi jellegű juttatás.

Az alapítvány mindig törekedett és törekszik arra, hogy a kapott 
bevételeket az alapítói célok elérése érdekében használja fel. Így 
a működési költségek mértékét is folyamatosan alacsony szinten 
tartja.

ben telt ház várta a fellépőket. A három év kihagyás után nem 
volt olyan könnyű dolgunk, hiszen csak aki már részt vett iskolai 
szintű rendezvények megszervezésében tudja igazán, mi minden-
re kell ilyenkor gondolni. Mégis, megerősítő élményként éltük 
meg, hogy milyen hamar visszazökkentünk az ún. „gálamódba”! 
Hálásak vagyunk az összefogásért és támogatásért, aminek 
köszönhetően végül minden terv szerint sikerült. Az eredmény 
magáért beszélt: kétszáz körüli tanuló huszonnégy különböző 
műsorszámban mutatta meg, hogy mire is képes, ha készülnek, 
dolgoznak, gyakorolnak. A produkciók nem csak színvonalasok, 
hanem izgalmasan sokfélék is voltak: az egyéni próza-, vers- és 
táncbemutatók mellett számos, nagyobb csoportot vagy egész 
osztályt megmozgató előadást is láthattunk különböző műfajok-
ban. Csak felsorolás jelleggel: angol és magyar nyelvű énekek, 
tánccal és dramaturgiával gazdagítva; hagyományos magyar, 
hagyományos cigány és zumba táncok komoly koreográfiákkal; 
három szórakoztató színdarab, amelyeknél csak azt bántuk, hogy 
miért nem hosszabbak; egy interaktív bábelőadás és végül az 
alsós pedagógusok meglepetés fellépése, amely természetesen 
kitörő sikerrel járt. 

A szünetekben iskolánk, valamint a Bizsu ház tanulóinak rajza-
it, művészeti alkotásait, ezen kívül néhány pedagógus munkáját 
bemutató kiállítást lehetett megtekinteni. A látogatók a szülők 
által küldött süteményekből fogyaszthattak a gazdagon terített 
büfében, melynek bevétele szintén az alapítványt támogatta. 

Olyan felemelő volt megtapasztalni, hogy a világjárvány nem 
hagyott maradandó nyomot iskolai közösségeinkben: szülők, nagy-
szülők, érdeklődők, támogatók, nyugdíjas pedagógusok, képvise-
lő-testületi tagok, ma már felnőtt – egykori – diákok mind szívesen 
jöttek és szívesen adakoztak jegyvásárlással, süteménysütéssel, 
jelenléttel. Ez nem csak a Covid alatt kiürült alapítványi kasszának 
tett jót, hanem mindenkinek, mert az iskola mindenkié, az iskola 
sorsa fontos kell, hogy legyen mindenkinek. 

Köszönet az érdeklődésért, támogatásért, közös munkáért, 
közös sikerekért!

ITTZÉS SZILVIA pedagógus ✍

Alapítványunk 2021-ben az alábbi alapcél szerinti tevékenysé-
get végezte.

Alapítványunk díjazásban részesítette azokat az iskolánkba járó 
tehetséges gyerekeket, akik kiemelkedő tanulmányi, kulturális és 
sporteredményeket értek el. („Év Tanulója-díj” 4. és 8 évfolyamon 
3 kategóriában.)

A Gubányi Károly Általános Iskolával, a Kármán József Városi 
Könyvtárral és Közösségi Házzal, valamint a XIII. kerület Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal összefogva részt vett az V. Baranyi 
Ferenc online szavalóverseny szervezésében. Különdíjban része-
sítette a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szavalókat. A Covid 19 
járvány miatt sajnos 2021-ben a hagyománynak számító jóté-
konysági rendezvényünket, a Segítünk Gálát nem tudtuk meg-
rendezni. Kieső bevételeink pótlására azonban online karácsonyi 
jótékonysági vásárt hirdettünk közösségi összefogással. 

Köszönjük minden felajánlónak, segítőnek, támogatónak a 
munkánk végzéséhez nyújtott segítségét!

a Segítünk Alapítvány kuratóriuma ✍

MOZAIK

Gálaszezon a Gubányiban 

Segítünk Alapítvány

Közös öröm és köszönet

Beszámoló a 2021-es évről
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J únius 2-án, 17:00 órakor Pedagógusnapi ünnepséget tar-
tottunk a Csernai Pál Közösségi Központ színháztermében. 

A közel 90 főnyi ünnepeltet és a meghívott vendégeket Malik 
Tamásné, a Kármán József Városi Könyvtár vezetője köszöntöt-
te. A köszöntő után Hajnal Csilla polgármester asszony mondta 
el ünnepi beszédét. A szülőket Szűcs-Malik Nóra, egykori diák, 
most két kisgyermek édesanyja köszöntötte. Megható szavai 
után az ünnepi műsorban hallhattuk Keszthelyi Mangó Gabriella 
„Köszönöm” című versét Danó Erik, a Gubányi Károly Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának előadásában, valamint Réti Eszter 
Boglárkát, aki csodálatos fuvolaelőadásával elvarázsolta egykori 
iskolájának pedagógusait. Boglárka a zenei tanulmányait 2009-
ben, Pilisen kezdte meg Stuber Zoltán és Hacheleva Ludmilla 
kezei alatt, majd 2017-től a Bartók Béla Konzervatóriumban, 
a Zeneakadémia gyakorlóiskolájában folytatta tanulmányait. 
2021-ben felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol dr. Romos Zsolt 
többszörös Artisjus-díjas professzornál tanulhat. Boglárka idén 
tavasszal az olaszországi Torino mellett megrendezett nemzet-
közi versenyen 1. díjat vehetett át. A következő tanév második 
szemeszterére ösztöndíjjal a grazi Kunstuniversität fuvola szaká-
ra nyert felvételt. 

Az ünnepi műsor után következett a jubiláló pedagógusok 
köszöntése. Az emléklapokat és a virágot Hajnal Csilla polgár-

Orbán Péter Pálné, Piroska 
2012-től dolgozik a Pilisi Játékország Óvodában, melynek 2017-óta 
vezetője. 1997-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerez-
te meg alapdiplomáját. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán minőségügyi szakértőként, 2008-ban 
az Eszterházy Károly Főiskolán tanügyigazgatási szakértőként, 
2010-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vezető óvodape-
dagógusként szakvizsgázott. Tudatosan készült a vezetői pozíció 
betöltésére, helyzettől függően volt egyszerre pedagógus, mentor, 
menedzser, iránymutató vezető. Korunk kihívásaihoz igazodva 
szem előtt tartotta a gyermekek, az alkalmazottak, a partnerek, 
a szülők érdekeit. Innovatív személyiségét jellemzi a folyamatos 
megújulásra való igény szakmai munkájának minden területén. Az 
intézmény alapdokumentumainak átdolgozását a meghatározott 
normáknak megfelelően, a jogszabályi környezettel összhangban, 
új szellemiségben, a mai kor igényeinek megfelelően koordinál-
ta. 2017-ben a vezetői kinevezésével egyidejűleg elkezdődött a 
Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert tagintézményének fel-
újítása, bővítése. Ezzel többszörösen összetett feladat hárult rá. 
A tervezésben és a megvalósítás folyamatában is aktívan részt 
vállalt, valamint az óvoda szakmai működését is sikeresen bizto-
sította. Vezetői munkásságát sok pozitív eredmény és siker kíséri. 
Munkáját empátiával, odaadással és nagy felelősséggel végzi. 
Piroska 40 év pedagógusi munka után 2022. szeptember 1-től 
nyugdíjba vonul. Pilis Város Önkormányzata képviselő-testülete és 
a Pilisi Játékország Óvoda valamennyi dolgozója nevében tartal-
mas, szép nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk! 

Biró Ibolya Judit
1980 óta a Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusa. Biró 
Ibolya, Ibi néni, 1980-ban az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán 
biológia-mezőgazdasági ismeret és gyakorlat szakán, majd 1996-
ban a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola 
háztartásökonómia-életvitel szakán szerzett diplomát.

Magas fokú pedagógiai felkészültség jellemzi, szakmai ismerete-
it folyamatosan bővítette. Rendszeresen szervezett tanulmányi 
kirándulásokat, táborokat és igényes szabadidős programokat. 
Ötleteivel, aktív részvételével hozzájárult az iskolai rendezvények 
sikeres megvalósításához. A tantestület megbecsült tagja. 

Munkaközösség-vezetőként hosszú évek óta irányítja és ösz-
tönözi kollégáit is az eredményesebb, hatékonyabb munkára. 
Kiemelkedő módszertani kultúrájával, céltudatos pedagógiai tevé-
kenységével sikeresen neveli, oktatja diákjait. Tanítványait évek 
óta kollégáival közösen készíti a Bólyai természettudományos csa-
patversenyekre, akik azon sikeresen szerepelnek. Diákjai lelkesen 
vesznek részt a levelező versenyeken és pályázatokon. 

Osztályfőnökként mindig a gyermekek minél mélyebb megis-
merését, személyiségük sokoldalú fejlesztését tartja fontosnak. 
Figyelmet fordít a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartásra, 
figyelemmel kíséri és segíti a hátrányos helyzetű, nehezen kezelhe-
tő gyerekeket. Eredményes pedagógiai munkájának elismeréséül 
2012-ben Pilis Város Kiváló Pedagógusa címet kapta.

Az iskola és a város vezetésével szoros összhangban tevékeny-
kedik. 2019 novembere óta Pilis Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének tagja, a Köznevelési és Ifjúsági Bizottság elnöke, 
így nem csak saját intézményének, hanem a város óvodáinak ügyét 
is a szívén viseli.

A pedagógusok érdekképviseletében több évtizede dolgozik, 
munkája elismeréséül 2016-ban ezüst, 2018-ban az Eötvös József 
emlékérem arany fokozatát kapta meg. Szakmai munkáját megbíz-
hatóság, nagyfokú gyermekközpontúság jellemzi.

Pilis Város Önkormányzat képviselő-testülete és a Gubányi 
Károly Általános Iskola valamennyi dolgozója nevében tartalmas, 
szép nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk szerető családja 
körében! Kívánjuk, hogy élvezd ki mindazt, amit az élet kínál a jövőd 
számára, hisz – Gerrit Deems szavait idézve – „A nyugdíj épp azt a 
lehetőséget teremti meg, hogy az ember járhassa a maga útját, és 
tovább fejlődhessen.”

mester asszony és Biró Ibolya képviselő asszony, a Köznevelési 
és Ifjúsági Bizottság elnöke nyújtotta át. Negyvenéves jubileumi 
köszöntésben részesült Csillóné Gál Zsuzsanna, Farkasné Fiel 
Hedvig, Malata Zsuzsanna és Némethné Kovács Sarolta, akik 
40 éve a Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusai. Szintén 
40 éves jubiláló Szegedi Brigitta és Várkonyi Ferencné, a Pilisi 
Játékország Óvoda óvodapedagógusai, valamint 40 éve szerez-
te diplomáját Pálné Bánszki Ágnes óvodapedagógus. A jubiláló 
pedagógusok után köszöntöttük a nyugállományba vonuló Orbán 
Péter Pálnét, a Pilisi Játékország Óvoda intézményvezetőjét (aki 
sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen), valamint a 47 év 
pedagógusi munka után nyugdíjba vonuló Biró Ibolya Juditot, a 
Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusát. 

A köszöntések után kisorsoltunk vendégeink között egy 10 000 
forintos könyvutalványt, majd mindenkit az előtérbe invitáltuk, 
ahol az Autóscsárda munkatársai finom falatokkal várták az 
ünnepelteket és a meghívott vendégeket. Búcsúzóul a kijáratnál 
minden kedves ünnepeltnek egy szál rózsával és egy emléklappal 
kedveskedtünk.

Nagy szeretettel gratulálunk a jubilálóknak és köszönjük vala-
mennyi pedagógusunk áldozatos munkáját! 

MALIK ZSUZSANNA ✍

MOZAIK

Pedagógusnapi ünnepség

Nyugdíjba vonuló kollégák életútja
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Az elmúlt hetekben történt
Eljárás indult egy pilisi lakos feljelentése alapján ismeretlen tet-
tes ellen, akinek április 23-a és 24-e között a pilisi MÁV-állomás 
területén található kerékpártárolóból lakatlevágás módszerével 
eltulajdonították 26"-os, férfi, fehér színű kerékpárját. 

Egy korábbi ügyben feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, 
miszerint 2021 őszén a pilisi MÁV-állomásról ellopott egy lezárt 
kerékpárt. A rendőrök azonosították az elkövetőt, akit a napokban 
elfogtak majd gyanúsítottként hallgatták ki, vele szemben lopás 
miatt indult eljárás. 

Pilis, Homoki szőlő dűlőből állítottak elő a rendőrök április 
13-án egy 33 éves férfit, aki pénzbüntetés meg nem fizetése miatt 
köröztek. 

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a 
Pilisi Rendőrőrs munkatársaival közösen május 19-én Pilisen, a 
Kávai úton úgynevezett „finn módszeres” közlekedésbiztonsági 
akciót hajtottak végre az ittas járművezetők forgalomból történő 
kiszűrésére.

A pilisi Gubányi Károly Általános Iskola által szervezett családi 
napon a Pilisi Rendőrőrs állománya is részt vett május 21-én. 
A gyerekek megnézhették a rendőrök egyenruháját, felszerelé-
seit, megismerkedhettek a szolgálati járművel, valamint rendőr- 
kutyás bemutatót is megtekinthettek.

Jelen vagyunk a közösségi médiában is, ha még nem tette, 
látogasson el a Monori Rendőrkapitányság Facebook-oldalára 
(Monor Városi Balesetmegelőzés), ahol nem csak bűn- és ba- 
leset-megelőzési tanácsaink olvashatóak, hanem friss bűnügyek-
ről, programokról, pályázati lehetőségekről, toborzásról is érte-
sülhetnek. Lájkolja, kövesse oldalunkat!

Ha rendőri segítségre van szüksége, hívja bármikor 
a „járőr mobilt” a +3620/771-0411 számon, vagy 
munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, 
a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-es tele-
fonszámon, vagy tárcsázza a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámot!

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

KEREPESZKI FERENC r. alezredes a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka ✍

A pandémia miatti két felemás év után programok, tornák, 
edzések, meccsek egymás után! Micsoda öröm!

Április 24-én a Pilisi LK szervezésében, az Albertirsai SE és 
a Tápiószelei SE részvételével emlékeztünk meg a közelmúlt-
ban elhunyt egykori klubtagunkról – szurkolónkról –, Merényi 
Györgyről, aki Albertirsán és Pilisen is sokat tett a labdarúgásért.
Május 1-jén felnőtt kispályás labdarúgó tornát rendeztünk amatőr 
csapatok részvételével. A hangulat rendkívül jó volt. A győzelmet 
a Stílus csapata szerezte meg. Gratulálunk!

Lengyel Zoltán elnök: Május 27-én az új létesítményben 
tartottuk meg a közgyűlést. Délutántól meg lehetett tekinteni 
az épületet, az öltözőket és természetesen a kész műfüves és 
alakulóban lévő füves pályát. Nagy tetszést aratott! Legidősebb 
szurkolónkat köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. Egész 
Pest megye ismeri Sárika nénit, aki 14 éves kora óta jár ki a hazai 
és idegenbeli mérkőzésekre! Másnap a mérkőzésen a kezdőrúgás 
is őt illette. Isten éltesse sokáig! Örvendetes, hogy új tagok csat-
lakoztak a régi táborhoz. Várjuk továbbra is a futballkedvelőket!

Kerepeszki Zoltán: Az U7, U9 és U11 korosztályainkkal az 
MLSZ Bozsik-fesztiválok és -tornák mindegyikén részt vettünk 
Cegléden. Az U13, U16 és U19 csapatainknak a Pest-megyei 
bajnokságok véget értek. Az U13 és az U16 csapatunk a középme-
zőnyben végzett, az U19 gárdánk pedig megnyerte a tavaszi baj-
nokságot! (Pest megye, III. osztály, felsőház, dél-keleti csoport).

Ismét megrendeztük a hagyományos gyermeknapi kupát május 
29-én az U8 és az U9 korosztályban. A tornán idén 12 csapat vett 
részt. A kedvezőtlen időjárás ellenére csodás hangulat volt. 

Nyáron 2 tábort szervezünk a gyerekeknek, a következő sze-
zonra pedig a felkészülést augusztusban kezdjük meg.

Miklósvári János: Sajnos ez a tavaszi szezon nem úgy sikerült, 
ahogy elterveztük. Szerettünk volna dobogón vagy a környékén 
végezni, de végül a 8. helyet szereztük meg. Azt gondolom, extra tel-
jesítménnyel sikerült volna előrébb végezni, de sajnos ez a realitás. 
Sokkal, de sokkal többet kell tenni játékosaimnak, nem elég csak 
elmenni a meccsekre és majd lesz valami. Ebben rengeteget kell 
fejlődnünk! Szeretném megköszönni az egész évet a vezetőségnek, 
Patakfalvi Gyurinak, Mackó Palinak, Fábián Bélának, Merényi Andinak 
és minden szurkolónak, különösen azoknak, akik közel állnak a csa-
pathoz! Gratulálok az ifistáinknak a bajnoki címhez. Hajrá Pilis!

a Pilisi LK vezetősége ✍

Bencze Kálmánné született Varga Sára május 22-én 
ünnepelte 90. születésnapját. Sárika néni 14 éves kora 

óta rajong a fociért, és valamennyi hazai felnőtt és utánpót-
lás meccsen szurkol a Pilisi Labdarúgó Klub csapatainak. 
A megyei felnőtt csapatot is mindig elkíséri az idegenben 
lejátszott meccsekre. A PLK idei hazai utolsó, záró, megyei 
I. osztályú mérkőzésen felkérték a kezdőrúgásra, melyet a 
tiszteletére készített 90-es mezben örömmel végzett el.

Ezúton is nagyon nagy szeretettel köszöntjük és kívánunk 
további jó egészséget és örömökben gazdag hosszú életet.

Találkozzunk még sokszor a pályán, további jó szurkolást 
kívánunk!

HAJNAL CSILLA ✍

MOZAIK

RENDŐRSÉGI HÍREKFOCI HÍREK

90 éves vezérszurkoló 
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A Pilisi Ifjúsági Klub munkájáról
Tisztelt Olvasók! Örömmel számolunk be a Pilisi Ifjúsági Klub életéről, programjairól és jövőbeli 

eseményeiről, amelyre szeretettel várjuk a helyi fiatalokat! 
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másodközlése kizárólag a szerkesztőség engedélyével történhet.

Aközelmúltban rendezték meg az orszá-
gos „Kihívás napja” elnevezésű sport-

programot, melyhez közösség kategóriában 
csatlakozott klubunk is. Városunkban több 
intézmény, civil szervezet és baráti társaság 
is jelentkezett, hogy együtt elevenítsük fel a 
régmúlt hagyományt. A rendezvény Pilisen 
több, mint 1000 embert mozgatott meg. 
Akadályversenyek, éjszakai fáklyás futás, 
gerinckímélő torna, tánc, karatebemutató és 

foci szerepelt a programsorozatban. Végeredményben a Pilisi 
Ifjúsági Klub lett 45 jelentkező szervezet közül Magyarország 
második legsportosabb közössége! A remek hangulat, a 
mosolyok és a sok-sok támogatás megerősítette bennünk, hogy 
ez egy fontos kezdeményezés Pilis számára, így minden évben be 
fogjuk illeszteni programjaink sorába. 

Egyben szeretnénk megköszönni minden segítő szervező munká-
ját, hogy velünk együtt népszerűsítették a sportolás fontosságát és 
örömét. Gubányi Károly Általános Iskola, Pilisi Játékország Óvoda, 
Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület, Anita papír-írószer bolt, 
Sellő gerinctorna klub, Kis Fanni és Dance Fan táncstúdió, Pilisi 

Rendőrőrs, Csordás Norina és Csordás Benjámin 
karatebemutatója, Dion Pékség, Pilisi Labdarúgó 
Klub, Kiút Egyesület, Pilis Város Önkormányzat, 
pingpongos csapat, Falka Team.

Az ifjúsági klub nyitott hely, mely szeretettel 
várja Pilis fiataljait legtöbbször ingyenes prog-
ramjaira. Minden csütörtökön 16 órától klub- 
délután a Csernai Pál Közösségi Központban, 
ahol különböző témákról beszélgetünk, játszunk, 
vagy éppen kirándulunk. A foglalkozások korha-
tár nélkül látogathatóak.

Amennyiben több információt szeretne megtudni a délutánról, 
érdeklődhet az ifiklub Facebook-oldalán, illetve a www.pikifi.hu 
weboldalon.

Minden év október második hétvégéjén rendezik meg a „72 óra 
kompromisszum nélkül” elnevezésű háromnapos önkéntes ifjú-
sági akciót, amelyben a klub már 6 éve vesz részt vesz. A prog-
ram mottója: „Több vagy, ha adsz!”. Ezúton is szeretettel várjuk 
intézmények, civil szervezetek jelentkezését az október 6-a és 
9-e között zajló hétvégére. Jelentkezni és érdeklődni az ifiklub.
egyesulet@gmail.com címen lehet.

SZABÓ TIBOR ✍ PIK elnök
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A szabadtéri tüzek megelőzése közös érdekünk!

Anagy kiterjedésű gaz- és avartüzek felszámolása, illetve a 
szabálytalanul – nem megfelelő időben, a szükséges védelmi 

intézkedések hiánya, a lakóingatlanok udvarán, létesítmények 
szabad terein – történő égetés olyan indokolatlan tűzoltói igénybe-
vételt jelent, mely más helyszínen történő, ténylegesen emberi 
életet veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket. 

Az ebből adódó vonulási időveszteség súlyos anyagi kárt, leg-
főképpen azonban akár emberi életet is követelhet!

A tűzesetek megelőzése érdekében az alábbiakat – jogkövető 
magatartással –, KÉRJÜK, TARTSÁK be!
– a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingat-

lan-nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően 
szükséges tartani;

– a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásított terület, erdő 
stb. területek vegetációja gondozott legyen;

– amennyiben szükséges, kérvényezzék a művelési ág megváltoz-
tatását;

– a termőföldnek vagy annak egy részének más célú hasznosítása 
eseténben az engedélyeztetés lefolytatása kötelező;

– már az év első két hónapjában a száraz vegetáció kaszálása, a 
termőföld rendbetétele történjen meg, mivel ha gondozatlan, 
akkor potenciális tűzveszélyt jelent a száraz, aszályos időben.

Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig 
hatályosak maradhatnak a meglévő és még hatályos régi önkor-
mányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növényter- 
mesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterüle-
ten lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos! Ez azt jelenti, hogy ahol van önkormány-
zati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis 
ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni 
a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, 
akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.

Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási 
tilalom idején is megengedett a szalonnasütés, a bográcsozás saját 
belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehe-
tővé teszik, a szükséges védelmi intézkedések megtétele, vagyis a 
tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a 
tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- 
és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, 
és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet 
okozhat, pl. a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal – meg kell szüntetni.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdő-
gazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi 
helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a 
www.erdotuz.hu weboldalon. 

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az 
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felso-
rolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti 
fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az inter-
aktív erdőtérképen találhat további információkat.

Irányított égetés: Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg 
erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg a területen, 
amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan  
tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő terüle-
ten irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének 

időpontját, kiterjedését, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és 
veszély esetén azt azonnal el kell oltani. A tevékenység csak úgy 
végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen, és a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírá-
sait maradéktalanul be kell tartani.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell 
vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal – meg kell szüntetni.

Betakarítási munkák: A kalászos termény betakarítását a közút 
és a vasútvonal mentén kell először elvégezni, és a learatott kalá-
szos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter 
távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles 
védőszántást kell alkalmazni.

Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek 
vezetőfülkéiben is tilos.

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető 
anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A 
dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfe-
lelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló 
elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anya-

gok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy 
forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter;

b) egyéb építményektől legalább 100 méter;
c) vasúti vágányoktól – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – 

legalább 100 méter;
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter;
e) a nagyfeszültségű, föld feletti villamosvezetéktől a legfelső 

villamosvezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de lega-
lább 20 méter 

 tűztávolságot kell tartani.
A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- 

kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 

1 db 21A és 113B jelölésű tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és 
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvé-
delmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető 
elvégezte. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés meg-
kezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és a munka-
végzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és a 
szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető 
anyagtól szükség esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, 
gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng hasz-
nálatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, 
szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. A kazalo-
zást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, 
hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási 
veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhul-
lott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb 
munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a 
kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulla-
déktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság 
nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az 
arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség ✍
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