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Köszöntő!

2019. május-június

Tisztelettel köszöntöm a Hírnök júniusi számának olvasóit, városunk polgárait.
Nagy esőkkel és rekord meleg napokkal köszöntött reánk a nyár. Más szempontból is különleges ez az év:
jelentős események, fontos döntések jellemzik. Nem olyan, mint a megszokott.
Ennek örülünk, mert terveink megvalósítására inspirál, fejlődésünk kibontakoztatására sarkall. Legfrissebb
számunkban ismét egy rövid áttekintést szeretnék adni városunk sikereiről, küszöbön álló eredményeiről.

N

agy büszkeséggel szeretném bejelenteni, hogy önkormányzatunk megnyerte a Rákóczi út – Vasútállomás
– 4-es út csomópontot összekötő kerékpárút létesítésére kiírt pályázatot. Nagyon sokan várják már, hogy ez a
biztonságos útvonal létrejöjjön. Ezért is dolgoztunk olyan sokat
és nagy körültekintéssel ennek a pályázatnak az előkészítésén, megszerkesztésén, és
amint lehetséges, elkezdjük a megvalósítást. Városunk életében nagy projektnek
számít ez az építkezés: a pályázaton elnyert
összeg 200 millió forint. Az ingázó lakosság részére nagy előrelépést jelent és reményeim szerint jövőre már használhatják
azok, akik a gépkocsi helyett inkább az
egészséges biciklizést és a környezet megóvását választják.
Hasonló gondossággal készítettük a
felszíni csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó pályázatunkat is. Ennek a tervnek a
megvalósítása szorosan összefügg a kerékpárúttal, mivel az egyik működése feltételezi a másik fenntarthatóságát. A pályázat
elbírálás alatt áll, nagyon bízom a sikerben. Mintegy 180 millió forint értékű támogatásról van szó, de a komoly összegnél
fontosabb a minőségi javulás, amelyet ettől várunk.
Egy átfogó, az egész belterületre kiterjedő csapadékvíz-elvezetés koncepciójának terve az előkészítés szakaszában van.
Pályázatot nyújtottunk be a Kávai úti óvoda részbeni felújítására. A születések száma örvendetesen növekszik, az óvodai
férőhelyek száma kevésnek bizonyul. Jelenleg nincs új óvoda
építésére lehetőségünk, de a hosszú távú tervekben célként
szerepel, s addig is nagy szükség van arra, hogy a nagyon rossz
állapotban lévő intézmény használható legyen.
Most már bizonyos, hogy a gyermekek a tanév kezdetén
használatba vehetik a felújított Attila utcai óvodát. A kivitelezés során felmerült problémák/akadályok miatt egy darabig
aggódtunk amiatt, hogy időben sikerül-e befejezni minden
szükséges szakipari munkát. Az önkormányzat határozott
fellépése és a kivitelezésben dolgozó szakemberek gyermekszeretete eredményre vezetett: új, korszerű csoportszobák várják
a kicsinyeket.
Szintén az idei év nagy sikere, hogy megnyertük a Pilisi
Vállalkozói Park létesítésére benyújtott pályázatot. Mindent
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a közel 130 millió

forint értékű fejlesztés megvalósítása az év végére befejeződhessen. Mindenütt felvirágzik a gazdasági élet, ám ahol a vállalkozások számára meg is teremtik a megfelelő infrastruktúrát, ott minőségi foglalkoztatás valósul meg. Meggyőződésem,
hogy a mi városunk gazdasága is egy korábban nem látott
virágzásnak indul a következő években,
és ennek a fellendülésnek a pozitív kihatásait a pilisiek is hamarosan meg fogják
érezni mindennapjaikban.
A nyár önmagában is különösen jó
hangulatot teremt városunkban idén –
hát még ha ehhez tartalmas programok is
társulnak! A ballagás körüli napok vidámsága kisugárzik mindannyiunkra. A nyári
szünidő megkezdődik. Településünkön
több egyház és egyesület is szervez nyári
táborokat, napközi foglalkozásokat. Már
most is sokan készülnek országszerte a
Csilló Lovasiskola rendezésében meghirdetett Szabadidős Lovasverseny és
Juniális rendezvényre. Akik a nyugalmasnak látszó, mégis izgalmakkal teli horgász
sportot szeretik, azoknak élményt kínál a páros horgászverseny. Nagyon örülnék, ha minél többen jönnének el augusztusban a Nyári-Nyáry Muzsika méltán híres rendezvényre.
Biztos, hogy emlékezetes lesz a Pilisi Nép- és Gazdakör által
szervezett szüreti felvonulás és bál is.
A hétköznapok addig is tartogatnak feladatot a város közössége számára. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt
vett Halkó Petyusz kezelésére indított adománygyűjtésben.
Úgy hiszem, eddig példátlan összefogás valósult meg, amely
hozzájárul a kisfiú gyógyulásához. További támogatást a
Takarékszövetkezetben vezetett számlaszámára lehet küldeni:
65100314-37040299.
Az egymás iránti kötődést kifejező összefogás bebizonyította, hogy erős közösség jött létre Pilisen. Szeretném azt hinni,
hogy ebben szerepe van annak a sok kis és nagy erőfeszítésnek,
amelyet az elmúlt négy évben a város fejlődéséért tettünk,
azért, hogy jobb legyen itt élni, dolgozni, művelődni és szórakozni.
Mindenkinek kellemes nyári hónapokat, az üdülőknek balesetmentes utazást és jó pihenést, sok-sok élményt kívánok!
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Idén ismételten igényelhető az iskolakezdési támogatás
Pilis Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. június 1-jei
hatállyal új ellátásként vezette be az iskolakezdési támogatást, mely
2019. július 1. napjától ismételten igényelhető.

A

z önkormányzat a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében évente egy
alkalommal, természetbeni ellátás formájában
iskolakezdési támogatásban részesíti a legalább 12 hónapja pilisi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező általános
iskolai tanulmányokat folytató gyermeket
– kivéve a magántanulókat –, akinek szülője
pilisi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási
hellyel) rendelkezik, feltéve, hogy a családban
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a 142 500 forintot. A megítélt támogatás összege gyermekenként 5000 Ft, mely
összeget a közigazgatási hatósági eljárás során
a költségek átvállalásáról szóló határozattal
a szülő/törvényes képviselő vásárolhatja le
az önkormányzattal szerződésben álló helyi
papír-írószer üzletekben. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: iskolalátogatási igazolás
azon gyermekek esetében, akik nem Pilisre járnak, a szülő/gyermek lakcímkártyájának másolata, valamint a kérelem benyújtását megelőző
hónap nettó jövedelemigazolása.
Fent említett támogatáson kívül egész
évben igényelhető és benyújtható: a helyi
életkezdési, valamint az oltási támogatás,
továbbá a méhen belül fogamzásgátló eszköz támogatása. A helyi életkezdési támogatás: a 2018. január 1-jét követően született,
Pilisen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező gyermek részére nyújtott

Tájékoztatjuk
a Tisztelt
Lakosságot!
2019. július 22. – július 26. között
igazgatási szünet miatt
a Polgármesteri Hivatal

ZÁRVA tart.

Ebben az időszakban a hivatal
kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben
a 06-20-771-04-07 telefonszámon
tart ügyeletet!
A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2019. július 29. (hétfő), ügyfélfogadást
ezen a napon 08:00 – 12:00
és 13:00 – 17:30 óráig tartunk!
Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel,

KÖZÖS ÜGYEINK

dr. SZABÓ GYÖRGY jegyző

egyszeri 10 000 forintos támogatás, feltéve,
ha a kérelmező szülő (törvényes képviselő)
a gyermek születését megelőzően legalább
24 hónapja Pilisen állandó lakcímmel (ennek
hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezik. A
támogatást a gyermek születését követő két
éven belül lehet igényelni, e határidő elmulasztása jogvesztő. A megítélt támogatás az újszülött gyermek részére megnyitott Start értékpapírszámlára kerül utalásra. A kérelemhez
csatolandó dokumentumok: gyermek születési
anyakönyvi kivonata, Start számla megnyitásáról szóló szerződés másolata, szülő/törvényes képviselő és gyermek lakcímkártyájának
fénymásolata, valamint a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelemigazolása.
Az oltási támogatás a rotavírus megbetegedés veszélyének elhárítása céljából beadott
védőoltás költségeihez nyújtott önkormányzati támogatás. A támogatásra jogosult a pilisi lakóhelyen (ennek hiányában tartózkodási
helyen) életvitelszerűen élő 0-6 hónapos korú
gyermek. A kérelmet pilisi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő/törvényes
képviselő nyújthatja be. A megítélt támogatás
közigazgatási hatósági eljárás során hozott,
a védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló
határozat eredeti példányával, valamint a házi
gyermekorvos által kiállított vény átadásával
váltható be az önkormányzattal szerződött
helyi gyógyszertárakban. A kérelemhez csa-

tolandó dokumentumok: a szülő/gyermek lakcímkártyájának másolata, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolása,
valamint a házi gyermekorvos által kiállított
vény a védőoltásra vonatkozóan.
Az önkormányzat az ügyfél kérelmére és a
védőnő javaslatára térítésmentesen biztosítja
a méhen belüli fogamzásgátló eszköz (spirál)
megvásárlását, oly módon, hogy a kérelmező
a jogosultsági feltételek igazolását követően a
részére megállapított támogatást, közigazgatási hatósági eljárás során hozott, a költségek
átvállalásáról szóló határozat eredeti példányával, valamint a nőgyógyász által kiállított
vény vagy szakorvosi igazolás átadásával, az
önkormányzattal szerződött gyógyszertárban
érvényesítheti. A támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az
egy főre jutó havi jövedelem a 142 500 forintot nem haladja meg. A támogatás maximális
mértéke: 15 000 Ft. A kérelem mellékleteként
csatolni szükséges a nőgyógyász által kiállított vényt (igazolást), a családban élőknek
a kérelem benyújtását megelőző havi nettó
jövedelemigazolását, illetve a kérelmező lakcímkártyájának másolatát.
Az igénybejelentéseket formanyomtatvány
benyújtásával lehet megtenni, a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodájában ügyfélfogadási időben, szükség esetén az igénybejelentő
lapot az iroda munkatársai segítenek kitölteni. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az
iskolakezdési támogatás esetében a kérelmek benyújtási ideje 2019. július 1-től 2019.
szeptember 30-ig tart.
HAJNAL CSILLA ✍

KÖZMEGHALLGATÁS
P

ilis Város Önkormányzata 2019. május 30-án 18 órától közmeghallgatást tartott a Csernai
Pál Közösségi Központban négy napirendi ponttal, amelyek a következők voltak:
• Tájékoztatás a település közbiztonsági helyzetének alakulásáról;
• Tájékoztató a jelenleg folyamatban, illetve tervezés alatt lévő beruházásokról;
• A közösségi együttélés szabályainak betartása és betartatása;
• Egyebek.
Zahorecz Sándor, a Monori Rendőrkapitányság vezetője részletes tájékoztatója után válaszolt a lakossági kérdésekre is, majd a 2. napirendi pontban ismertette Hajnal Csilla polgármester a jelenleg folyamatban, illetve tervezés alatt lévő beruházásokat. Részletesen beszámolt a Vállalkozói Park építési állapotáról, a Gesztenyéskert Tagóvoda, Meserét Tagóvoda
bővítéséről és újításáról, a Dózsa György u. 33. sz. épület felújításáról, a Káva–Dabas összekötő
csomóponti út állapotáról. Szó esett a jelenleg futó pályázatok állapotáról, valamint a WIFI 4
EU pályázat lényegéről. A 3. napirendi pont tárgyalása a polgármester asszony bevezetőjével
indult, melynek keretében felhívta a figyelmet a közösségi együttélés alapvető szabályaira a
városi tűzgyújtási szabályokkal összefüggésben. Részletesen ismertette az állattartás szabályait, valamint a fakivágás és a parkolás szabályait, továbbá szólt a közterületi árkok kezelésének, fenntartásának fontosságáról is. Többek között szó esett még a kóbor állatokról, a gyomos
és elhanyagolt ingatlanokról, valamint az illegális hulladéklerakásról is.
Több témát is érintő lakossági kérdések meghallgatása és megvitatása után a képviselő-testület jelenlévő tagjainak és a megjelent lakosoknak megköszönték a részvételt és 20 óra
30 perckor Hajnal Csilla polgármester lezárta a 2019. évi közmeghallgatást.
HCS ✍
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A képviselő-testület munkájáról
A 2019. április 25-i rendes, nyílt képviselő-testületi ülés határozatai:
A képviselő-testület elutasította a 2019.
március 28-án megtartott rendes, nyilvános és
zárt ülésén meghozott önkormányzati (képviselő-testületi) határozatok és rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület tudomásul vette és
elfogadta Zahorecz Sándor, a Monori Rendőrkapitányság vezetője által megküldött, a
Monori Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrse
2018. évi bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta a Pilisi Városüzemeltető Kft. 100%-os
tulajdonosa, Schcwarcz Péter ügyvezető által
megküldött 2019. évi I. negyedéves beszámolóját.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a Rákóczi út
40. sz. alatti ingatlan teljes elektromos hálózatának felújítására a tervezett költséggel,
21.000.000 Ft értékben.
A képviselő-testület, mint a Csernai Pál
Közösségi Központ Nonprofit Kft. 100%os tulajdonosa 4 igen, 2 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett elutasította a Ljubimov
Krisztina ügyvezető által megküldött 2019. évi
I. negyedéves beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján
elfogadta Pilis Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi
ellátására vonatkozó – a határozat mellékletét
képező – átfogó (írásbeli) értékelését. Felkérte
a polgármestert, hogy döntéséről írásban értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztály (székhely: 1135
Budapest, Lehel u. 43-47.) vezetőjét.
A képviselő-testület tudomásul vette és
elfogadta a pilisi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének 2018. évi működése
tapasztalatairól szóló írásbeli beszámolóját.
A képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta a Mezei Őrszolgálat 2018. évi működése
tapasztalatairól szóló írásbeli beszámolót.
A képviselő-testület saját részéről hozzájárult a Pilis, 3220/20 hrsz-ú, 817 m² területű, kivett lakóház, üzlet, udvar ingatlanra a
„beépítési kötelezettség 4 éves időtartamra”
és „elidegenítési tilalom a beépítési kötelezettség elmulasztásából eredő visszavásárlási jog biztosítására” törléséhez. Felkérte a
polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
értesítse.
A képviselő-testület elviekben támogatta a
SIPITO-PARK Kft. kérelmét a Pilis, 026/1 hrsz-ú
földút további fejlesztésére, szilárd burkolattal való ellátására azzal, hogy az önkormányzatot ezzel kapcsolatban semmilyen költség
nem terhelheti és az elkészült munkákat a
fejlesztő SIPITO-PARK Kft. térítésmentesen átadja Pilis Város Önkormányzatának,

annak könyv szerinti értékével. Felkérte a
polgármestert az együttműködési megállapodás előkészítésére, részletesen térjen ki
az együttműködési megállapodás a műszaki
tartalomra és a későbbi középtávú karbantartási munkálatok meghatározására irányuló
egyeztetés lefolytatására.
A képviselő-testület elutasította azon javaslatot, miszerint bízza meg a polgármestert
a Hegykai út tulajdonjogának rendezésével,
hogy az Aranykalász MGTSZ tulajdonából
önkormányzati tulajdon legyen és a Hegykai út
becsült hosszában (600 m) és 3 méter szélességben a Krekács dűlőhöz hasonlóan stabilizált útburkolattal lássa el, melynek fedezete a
2019. évi költségvetési rendelet évi tartalékolt
K513 29 sor PM_PIAC_2018635 számú pályázat fel nem használt összege, 11.000.000 Ft
legyen.
A képviselő-testület megalkotta a 2018. évi
zárszámadásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megtekinthető a www.pilis.hu honlapon.
A 2019. május 29-i rendes, nyílt képviselő-testületi ülés határozatai:
A képviselő-testület elfogadta a 2019. április
25-én megtartott rendes, nyilvános és zárt ülésén meghozott önkormányzati (képviselő-testületi) határozatok és rendeletek végrehajtásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület, mint a 2721 Pilis, Attila
u. 8. szám alatt található Játékország Óvoda
Gesztenyéskert Tagóvodájának tulajdonosa és
egyben a fejlesztés beruházója az építési munkákhoz kapcsolódó műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásával kapcsolatos jegyzőkönyvben foglaltakat jóváhagyólag elfogadta, illetve
tudomásul vette. Felkérte a polgármestert a
jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtására.
A képviselő-testület a 2019. május 26-án
tartott európai parlamenti képviselő-választás
lebonyolításához kötődően, a 2. számú szavazókör szavazóhelyiségének biztosítása céljából 1.200.000 forintot biztosít a Polgármesteri
Hivatal részére – utólagos elszámolás mellett
– Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében meghatározott általános működési tartaléka terhére. Utasította a jegyzőt,
hogy a pénzeszköz felhasználásáról írásban
tájékoztassa a képviselő-testületet. Utasította
a polgármestert, hogy jelezze a biztosító felé
a kárigényt a felelősségbiztosítás terhére,
és vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az
összeg peres eljárásban megtéríthető.
A képviselő-testület elfogadja a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában
és működtetésében álló, pilisi Evangélikus
Szeretetszolgálat, valamint a bölcsődei ellátás 2018. évi működéséről szóló beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta és tudomásul
vette, mint a Pilisi Városüzemeltető Kft. 100%os tulajdonosa, az ügyvezető által megküldött
2018. IV. negyedévi, valamint az éves egysze-

rűsített beszámolót. Engedélyezte a Pilisi
Városüzemeltető Kft. 2018. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezését.
Felkérte a kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az
adózott eredmény felhasználásával a negyedéves beszámolókban tételesen számoljon el.
A képviselő-testület elfogadta és tudomásul
vette, mint a Csernai Pál Közösségi Központ
Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa, az ügyvezető által megküldött 2018. IV. negyedévi,
valamint az éves egyszerűsített beszámolót.
A Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit
Kft. 2018. évi fel nem használt bevételét –
16.152.969 forintot – elvonta, azt az önkormányzat általános működési tartalékába
helyezte.
A képviselő-testület elfogadta és tudomásul
vette a KÉPÜSZ Kft. 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
A képviselő-testület jóváhagyta és elfogadta
a Pilis Városért Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót és a hozzá
kapcsolódó eredmény-kimutatást.
A képviselő-testület pályázatot kívánt
benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett,
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati alcél ab)
70%-os kapacitás-kihasználtságot meghaladó
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) kiírásra.
Fejlesztési célként a pályázat keretén belül az
önkormányzat tulajdonában lévő Pilis, Kávai
út 19. (Hrsz.: 322/1) szám alatti ingatlanon a
Játékország Óvoda – Meserét Tagóvoda tagintézményének a mellékelt műszaki tartalom
szerinti felújítása valósul meg. A projekt tervezett bruttó összköltsége bruttó 30.269.186
Ft. A pályázat keretében igényelt támogatás
összege bruttó 28.755.727 Ft. A projekt megvalósításához szükséges 5% mértékű saját erő
összegét bruttó 1.513.459 Ft összegben határozza meg, melyet a 2019. évi költségvetésben
a felújítási sorra tervezett 10.000.000 forint
terhére biztosítja. A projekt tervezett költségvetése tartalmazza a projekt kötelező műszaki
ellenőri költségét, mely 1.016.000 Ft. Az építésre tervezett költség 29.253.186 Ft.
A képviselő-testület a benyújtandó pályázat
sikeres megvalósításáért, a pályázati összköltségen felüli összegként a 2019. évi költségvetésben a felújítási sorra tervezett 10.000.000
forintot, csökkentve a pályázati saját erő
összegével, azaz 8.486.541 forintot különít
el a Játékország Óvoda – Meserét Tagóvoda
tagintézményének sikeres felújítására, mely
összeg felhasználható a födémszerkezet megerősítése, a homlokzat javítása és színezése,
a csapadékvíz elvezetése, a projektmenedzs-
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menti költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, statikai szakvélemény aktualizálása, tervezői díjak, villámvédelmi hálózat
felülvizsgálata, szakvélemények stb. érdekében. Felhatalmazta a polgármestert a nyertes
pályázat esetén a feladatok előkészítésére, a
munkák megrendelésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület támogatta a határozati
javaslat melléklete szerinti parkoló kialakítását. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
egyeztetésre küldje el a Rewe Magyarország
Ingatlankezelő és -Forgalmazó Kft. képviselői
részére, és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy
a közterület-felügyelet közreműködésével
vizsgáltassa meg a belterületi utakon található kátyúk állapotát azon lista alapján, melyet a
Pilisi Városüzemeltető Kft. készített. A feladatok elvégzését követően kiírt beszerzési eljárás
lebonyolításához és a belterületi utak kátyúzásához bruttó 7.000.000 Ft összeget biztosít
Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének működési tartaléka terhére.
A képviselő-testület eredménytelennek
nyilvánította az „Önkormányzati tulajdonú,
belterületi utak kátyúzása” tárgyú beszerzési
eljárást.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Hidrográd Kft.-vel – a Kossuth
L. u.– Kávai út gyalogos-átkelőhelyhez vezető
járda lesüllyesztése okán – kötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolás
aláírására, majd a számla ajánlati ár szerinti
tartalommal történő kifizetésére azt követően,
hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elkészült munkákat átvette.
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A képviselő-testület támogatta a kérelmet a Pilis 2283 hrsz-ú, saját használatú út
közútként való ingyenesen történő átadását
az önkormányzat részére. A cél elérése érdekében 100.000 forint összeghatárig vállalta
az átadással és az önkormányzati tulajdonba
kerüléssel kapcsolatos költségeket. A támogatás feltétele, hogy az önkormányzattal kötött
településrendezési szerződésben vállalja az
átadással és Pilis Város Önkormányzatának
tulajdonba kerülésével kapcsolatos eljárásban
való közreműködést és a szükséges nyilatkozatok megtételét, az ingyenes átadással kapcsolatos szerződés aláírását.
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Pilis
Város Nemzeti vagyonáról szóló 22/2013.
(VII. 29.) Ök. rendeletben (a továbbiakban:
Rendelet) foglaltak szerint a Pilis/B/1025/54
helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület
ingatlan értékesítésére az ingatlanforgalmi
értékbecslés rendelkezésére állását követő
megjelentetéssel.
A képviselő-testület elfogadta a Pilisi
Játékország Óvoda vezetőjének tájékoztatóját
a Pilisi Játékország Óvodába való beiratkozásról. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) 25. § (7)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a törvényi maximális létszámhatár túllépésére, a
csoportlétszámok 20%-kal történő emelésére
a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan a
fenntartói hozzájárulást megadta.
A képviselő-testület kiadta és jóváhagyta
az általa létrehozott, fenntartásában álló
Pilisi Játékország Óvoda (székhely: 2721 Pilis,
Rákóczi út 42.) részére az Alapító Okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

5

A képviselő-testület, mint a Csernai Pál
Közösségi Központ Nonprofit Kft. és a Pilisi
Városüzemeltető Kft. 100%-os tulajdonosa a
dolgozók részére adható cafetériáról a 2020.
évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalakor kíván dönteni.
A képviselő-testület a 141/2018. (VII.04.)
önkormányzati határozatát visszavonja, és
mint a Csernai Pál Közösségi Központ
Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa a Csernai
Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjává választja meg 2019.
június 1-i hatállyal Fehérváriné Velki Máriát,
Földvárszki Zsuzsannát és Tanyi Tibort.
Felkérte a polgármestert, hogy a Csernai
Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. Alapító
Okiratát készítő ügyvédi irodát haladéktalanul
értesítse a döntésről, hogy a szükséges adminisztratív intézkedéseket elvégezhesse. A felügyelő bizottság tiszteletdíját személyenként
havi bruttó 40.000 Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület az Olasz–Magyar Baráti
Kör részére a 2019. évi testvérvárosi találkozó lebonyolításához 500.000 Ft támogatási
összeget biztosít Pilis Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére.
A képviselő-testület a Pilisi Polgárőr Egyesület részére 2019. évi működésük elősegítésére Pilis Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésében tervezett 800.000 forintot és
a költségvetés általános működési tartalékaiból további 400.000 forintot biztosít. Az összeg
kifizetésére a 2019. december 31-ig érvényes
Együttműködési Megállapodás és a Támogatási
Szerződés aláírását követően kerülhet sor.
TYUKODI-BIHARI ZSUZSANNA ✍
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Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár
és a Móra Kiadó
immáron 15. alkalommal hirdette
meg meseíró pályázatát magyarországi és határon túli
diákok számára.
A 2019-es felhívásra összesen 538 pályázó pályaműve érkezett, három
korcsoportban.
A szakmai zsűri tagjai, Szepes Erika irodalomtörténész
és Bartos Erika író döntöttek a díjazási sorrend felállításáról.
Az ünnepélyes díjátadóra május 31-én, a Központi
Könyvtár palotatermében került sor.
Az első korcsoportban a Gubányi Károly Általános
Iskola 2/a osztályos kisdiákja, Sebők Nóra 157 versenyző
közül a 3. helyezést érte el.
ILLANICZ MÁRTA ✍
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Megújulási hullám: sok kis és nagy lépés Pilis fejlődéséért
N
agy elánnal vágtunk bele az önkormányzati beruházásokba és felújításokba a 2017es évben. A sok munka meg is hozta gyümölcsét: az óvodák éves karbantartási munkái,
iskolák korszerűsítése, részben felújított piac
és egy teljesen új közösségi központ építése – a
többi között ezekkel gazdagodott városunk az
elmúlt években.
A pilisi önkormányzat több, mint 340 millió forintot fordított különböző fejlesztésekre
és beszerzésekre 2017-ben. A szokásos óvodai
felújítások során ebben a ciklusban kiemelt
szerepet kapott a Rákóczi úti tagintézmény
karbantartása, felújítása, és a többi telephelyen is elvégeztük a szükséges karbantartási
feladatokat. Emellett az európai uniós KEHOPprogram keretében korszerűsítettük a Gubányi
Károly Általános Iskola három épületét és a
Kossuth Lajos úti telephelyen a tetőt is felújítottuk. A zöld beruházással hozzájárulunk
városunk, tágabb értelemben regionális környezetünk állapotának javulásához, valamint
a környezetbe jutó üvegházhatású gázok csökkentéséhez. Az önkormányzat megvásárolta a
Kávai úti óvoda melletti telket és a rajta lévő
építményt elbontottuk.
A városi piacon mintegy 2 millió forint értékben történtek fejlesztések. Megvalósult a vízvételi lehetőség kiépítése, az árusok részére az
ideiglenes mérők kialakítása, a piacfelügyelő
iroda felújítása, valamint a csarnok vasszerkezetének festése.

A
E

A felújítások között fontos szerepet szántunk a gyalogosok által gyakran használt
utak rendbe- és biztonságosabbá tételének.
Felújítottuk a Luther tér, a Kossuth Lajos úti
iskola és az evangélikus templom felé vezető
járdát és az ehhez kapcsolódó 4-es csomópontot részben akadálymentesítettük. Megépült
a járda a Széchenyi úti iskola körül ugyanúgy,
ahogyan a Kávai úti óvoda előtti járdaszakasz.
Kis dolognak látszik, mégis biztos örülnek
azok a járókelők, akik a Vásár utca református templom felőli oldalán felújított járdán
közlekednek. Ezen a szakaszokon elvezettük a
csapadékvizet is folyóka kialakításával.
A Krekács-dűlőben megkezdtük egy mintaút
építését, első ütemben 4 544 568 forintot költöttünk útstabilizálásra.
Az olvasni szerető és kulturális programokat
látogató pilisiek számára sokat jelent, hogy
2017-ben sor került a Kármán József Városi

Könyvtár és Közösségi Ház fejlesztésére is. Több, mint 2 millió forint értékben vásároltunk
könyveket és egyéb eszközöket a
könyvtár részére és kicseréltük a
közösségi ház ajtaját.
Városunk számára nagy előrelépés, hogy megvalósult a város 1-es
számú vákuumgépházában található vákuumszivattyú felújítása és
a vákuumtartály cseréje is. A munkálatok során a DAKÖV Kft. kimagasló teljesítményt nyújtott, hiszen Európában
elsőként Pilisen történt vákuumtartály-csere.
Végezetül fontos megemlíteni, hogy 2017ben megkezdődött a Csernai Pál Közösségi
Központ építése. Nagy sikerként könyvelhetjük
el, hogy már a következő évben, 2018 decemberében megkaptuk a működési engedélyt,
és 2019 januárban átadhattuk a kívül-belül
modern, 217 fő befogadására alkalmas rendezvényközpontunkat.
A Pilisen 2017-ben megvalósult fejlesztések
látványosan hozzájárultak városunk fejlődéséhez. A folytatásról, a 2018. évi beruházásokról
következő számunkban adunk áttekintést.
Bár a felsorolt felújítások és fejlesztések
egyenként apróságnak tűnhetnek, mind szerepet játszanak abban, hogy városunk napról
napra szebb és élhetőbb környezetet biztosít
lakosai számára.
H. Cs. ✍

Egyesület beszámolója

gyesületünk élete az utóbbi időben is eseménydús volt. A Pilis Város Önkormányzata
által kiírt pályázaton egyesületünk százezer
forintot nyert el, melyből augusztus első hetében ismét Családi Napot rendezünk.
Tavaly nagy sikere volt ennek a rendezvénynek, ezért úgy gondoltuk, ismét egy hasonló
eseménnyel kedveskedünk a pilisieknek. Az
idén színesebbé és szórakoztatóbbá fogjuk
varázsolni a Családi Napot. Szeretnénk, ha
minél többen eljönnének erre a rendezvényünkre is. Minden családot szeretettel várunk.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzati támogatást.
Másik nagyon fontos eseményre is készülünk, mégpedig egy egyhetes nyári napközis
tábort szervezünk 15 gyermek részére. A tábor
teljesen ingyenes, mert a Tesco pályázatán
elnyert összegből tudjuk finanszírozni.
A programok között szerepelnek: kézműves-foglalkozások, bemutatók, rajzverseny,
kirándulás, lovaglás és az utolsó nap egy fergeteges bulival zárjuk a programot. Köszönjük

Krizsánné Turcsányi Mariannának, a Gubányi
Károly Általános Iskola igazgatónőjének, hogy
segítséget nyújtott az egyesületnek a jelentkezési lapok szétosztásában és beszedésében.
Sajnos, be kell, hogy számoljak egy nem túl
sikeres dologról is. Egyesületünk eléggé nagy
utánajárás után elintézte, hogy egy alapítványon keresztül az élelmiszerbankból kapjunk
kenyeret, pékárut és zöldséget. Sajnos, csak
három alkalommal tudtuk fogadni, mert akik
eljöttek érte, tisztelet a kivételnek, fitymálták
a minőséget. Jelzem, nem romlott, ehetetlen
termékekről volt szó. Ezek után úgy gondoltuk,
hogy ilyesmire, úgy látszik, Pilisen nem igazán
van szükség, és mi ennek nagyon örülünk.
Májusban, a Gyermeknapon ajándékokat vittünk a Pilisi Gyermekotthonba a gyerekeknek.
Banánnal, egy szatyor lufival, cukorkával,
csokival és a Kis Cuki felajánlásából finom
süteményekkel kedveskedtünk a gyerekeknek. Köszönjük a Kis Cuki tulajdonosainak,
Brigittának és Marcinak a felajánlást.

Ugyancsak a nyár folyamán a Ma-Tesz
Alapítvány felajánlásában 5 hátrányos helyzetű gyermek mehet nyaralni augusztus első
hetében Kisecsetre. Itt még nem teljes a létszám, de reméljük, ki tudjuk választani azokat
a gyerekeket, akik elmehetnek nyaralni.
Egyesületünk elkészítette és benyújtotta a
tavalyi Családi Napról az elszámolást, amit az
önkormányzat elfogadott.
A kötelező éves beszámolónkat is beadtuk
a NAV-hoz. Külön köszönet ezért Jákfalviné
Kalmár Ágnesnek, aki önzetlenül segített
ebben az egyesületnek.
Állandó szponzorunk és segítőnk már több
mint másfél éve Mala Jánosné (Editke), aki
tavaly és az idén is helyet ad nekünk a napközis táborra és a Családi Napra is. Nagyon
köszönjük.
Jó érzés, hogy Pilisen ennyi segítőkész ember
él, akik úgy érzik, azzal, hogy segítenek az egyesületünknek, egy jó ügy mellé állnak. Köszönjük.
TURI SÁNDORNÉ elnök ✍ CÉL Egyesület
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Könyvtárosnap Pilisen
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest megyei szervezete
az éves szakmai találkozójának, a Könyvtárosnapnak helyszínéül
idén könyvtárunkat kérte fel, melyet nagy örömmel fogadtunk el.
A szakmai konferenciával összekötött ünnepségre a megye szinte
minden könyvtárából érkeztek kollégák és a helyi vendégeinkkel
együtt mintegy 150 fő vett részt az eseményen június 12-én, a
Csernai Pál Közösségi Központban.
A színpadon folytatódott az ünnepi műsor, meghallgathattuk LehoczkiLénárd Valentina és Gajda Marcell szavalatát, majd Borbély Tamás és
a pilisi származású Kovács István alkotta duó, a Barber&Smith színvonalas koncertje aratott nagy sikert a nézők soraiban. A zenés blokk
után egy videóban bemutattuk könyvtárunkat, Pilist és történelmét,
végül pedig vendégeink megismerkedhettek a helyi értékeket bemutató
Települési Értéktárral is.
A kávészünetben a jelenlévők beszélgethettek Insperger Patríciával, a
Digitális Jóléti Pont Hálózat regionális vezetőjével az új DJP-pontok feladatairól, lehetőségeiről és a könyvtárakban dolgozó mentorok továbbképzési és pályázati lehetőségeiről.
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rendezvényt Malik Tamásné, a könyvtár vezetője nyitotta meg és
köszöntötte a jelenlévőket. Külön üdvözölte Kottász Árpádné Ica
nénit, aki 43 évig volt könyvtárunk vezetője. Ezt követően Bazsóné
Megyes Klára, a PEMEKSZ titkára, a rendezvény egyik főszervezője szólt
a szakma jelenlévő tagjaihoz, majd Hajnal Csilla, Pilis polgármestere
üdvözölte a könyvtárosokat. Beszédében hangsúlyozta a szakma fontosságát és a könyvtárunknak a helyi kulturális életben betöltött fontos
szerepét. Őt Baranyi Ferenc követte a felszólalók sorában. Városunk
szülötte egy igazi video-különlegességgel készült az alkalomra. A levetített felvételen egy 1982-ben, a Magyar Televízió által készített, a pilisi
Városi Könyvtárban a költővel és művész barátaival lezajlott író–olvasó-találkozó volt látható. Ezután Koglerné Hernádi Ágnes vette át a szót
mint a PEMEKSZ új elnöke, aki a szakmai feladatokról és a megújulás
lehetőségeiről beszélt.
A Pest Megyei Könyvtárosok Vándorbotjának ünnepi átadására a beszédek után került sor, melyet a biatorbágyi könyvtár igazgatója, Uzonyi
Edit adott át Malik Tamásnénak, aki rákötötte a Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Ház szalagját. A Vándorbotot egy évig őrzi majd
könyvtárunk, melyre nagyon büszkék vagyunk.

A szünet után könyvbemutatók következtek: Podhorányi Zsolt „Dámák
a Kastélyban” című kötetét – melyben egy fejezetet szentel a pilisi
Beleznay–Nyáry kastélynak is – maga szerző mutatta be, majd Baranyi
Ferenc „Nyáregyháza, hasonlítok rád még én?” című kötetét Kaiser
László, a Hungarovox Kiadó vezetője ismertette, míg az „Alkonyati
Zsoltár – 25 vers, 25 kép” című kötetét Nádori Attila, a Kossuth Kiadó
könyvkiadási igazgatója és Markovics Ferenc fotóművész ajánlotta a
jelenlévők figyelmébe. A délelőtt másik ünnepi pillanata a Téka-díjak
átadása volt, ahol azokat a kollégákat részesítették elismerésben, akik
25 éve dolgoznak a szakmában.
Ezután elbúcsúztatták a leköszönő PEMEKSZ vezetőségi tagokat, Hajdú
Ágnest és Péterfi Ritát. Ebéd után néhány újító könyvtári gyakorlatról
hallhattunk előadást Mirzától, majd Erdélyi László és Gengeliczki Tibor
muzsikájával zártuk a szakmai napot.
A délután folyamán fakultatív program keretében Pilis nevezetes épületeit látogattuk meg. A mintegy 30 fős csapat látogatást tett a Beleznay–
Nyáry-kastélyban, a katolikus, a református és az evangélikus templomban, és megismerkedhettek könyvtárunkkal is.
Igyekeztünk a nap jelentőségéhez méltó programot összeállítani, közösen a szakmai szervezet vezetőivel. Reméljük, mindenki jól érezte
magát, és új, értékes tapasztalatokkal, élményekkel, tudással gazdagodva tértek haza.
Minden vendégünk emlékül egy a 2in1 Műhely által készített kerámia
virágot vihetett haza, melyen ez az idézet állt Babits Mihálytól:

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember,
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
Szeretnénk nagyon nagy köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formában segítették munkánkat – akik szerencsére nagyon sokan
voltak –, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg!
OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍
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PEDAGÓGUSNAP

SEGÍTÜNK GÁLA

„A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell.
A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma,
a vállalkozás fegyverzete”, írta Németh László.

A Gubányi Károly Általános Iskola Kossuth Lajos úti és Szabadság téri
telephelyének ünnepi gálaműsorát, a Segítünk gálát május 18-án 14 órai
kezdettel rendeztük meg a Csernai Pál Közösségi Központban.

Ő

szinte tisztelet mindazoknak, akik vállalják ezt a szolgálatot! Őszinte
tisztelet a pedagógusoknak!
1951-ben született meg a döntés, hogy június első vasárnapja
Pedagógusnap legyen. Hagyományosan ekkor köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat.
Pilis Város Önkormányzata mindig is nagy odafigyeléssel és tisztelettel tekint a nevelésben, oktatásban dolgozók munkájára. Ennek az
odafigyelésnek, tiszteletnek az egyik jele, megnyilvánulása a Pilis Város
Kiváló Pedagógusa díj is és az Ezüst toll díj, amit olyan személyeknek ítél
oda a képviselő-testület, akik a pilisi közoktatásban kiemelkedő munkát
végeznek, huzamosan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a gyermekek
harmonikus személyiség-formálásában, a nevelő-oktató munkában, vagy
éppen a pedagógiai gyakorlatot segítő technikai feladatok ellátásában.
Ebben az évben június 3-án, 17 órakor, a Csernai Pál Közösségi Központ
nagytermében került sor ünnepélyes keretek között a szakmai elismerések átadására.
Az ünnepségen Hajnal Csilla polgármester asszony és Farkas Zoltán,
a Monor Tankerületi Központ szakmai igazgató-helyettese méltatta
a pedagógusok munkáját. A szülők nevében Csík Enikő köszöntötte a
pedagógusokat.
Pilis Város Kiváló Pedagógusa díjat Pálné Bánszki Ágnes kapta, aki a
Pilisi Játékország Óvoda óvodapedagógusa.
Pálné Bánszki Ágnes 1979. szeptember 1-jétől dolgozik a Pilisi
Játékország óvodában. Nemcsak az óvodapedagógiai munkában, a gyermekek szeretet teljes nevelésében, hanem az intézményben működő
munkaközösségeknek is folyamatosan aktív tagja. A nehezen nevelhető
gyermekek felzárkóztatását, sikeres szocializációját megkönnyíti toleranciájával. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat komplexen, felelősséggel látja el évek óta. Felismeri a gyermekek egyéni képességeit, a
tehetséges gyermekeket szeretettel, sok munkával terelgeti a megfelelő
irányba. Sokoldalúsága megmutatkozik az általa szervezett programokban. Folyamatosan vállalja a gyakornok óvodapedagógusok, pedagógiai
asszisztensek, illetve dajkák vizsgára való felkészítését. Mindig a teljességre, tökéletességre törekszik és erre neveli a gyermekeket is. Természetes
harmónia és hivatástudat jellemzi mindennapjait. A gyermekekkel és
szülőkkel rendkívül jó a kapcsolata, ugyanez jellemzi a kollégáival való
viszonyát is. Pozitív gondolkodásmódja, állandó jókedve átlendíti a nehézségeken, fiatalos lendülete példaként szolgálhat a gyakornok kollégák
számára is. Idén szeptember 1-jén lesz 40 éve, hogy a Pilisi Játékország
Óvodában az élete részeként, elhivatottan dolgozik.
Ezüst Toll díj kitüntető címet kapta Jansik Ildikó.
Jansik Ildikó 1993-ban végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskola oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógia tanár szakán. A főiskolai éveket megszakítva fél évet töltött az
Egyesült Királyságban, ahol megalapozta angol nyelvtudását. Elvégezve
az Evangélikus Kántorképzőt, a Pilisi Evangélikus Gyülekezet főállású
kántora lett, ahol 18 évig szolgált és felnőtt, ifjúsági és gyermekkórust
vezetett. Angoltudásának köszönhetően 1991-ben kezdett dolgozni a
Pilisi I. számú Általános Iskolában. Munkáját magas fokú pedagógiai
felkészültség jellemzi. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, melynek
köszönhetően 2009-ben angol nyelv és irodalom szakos tanár diplomát szerzett, 2019-ben Pedagógus 2. fokozatba minősült. Energikus,
meghatározó személyisége a tantestületnek. Kiemelkedő szervezőképességével segíti az iskola szabadidős programjainak összeállítását
és lebonyolítását. Személyes példamutatásával ösztönzi kollégáit az
eredményesebb, hatékonyabb munkára. A zene fontos szerepet tölt be
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életében, mely a mai napig megjelenik mindennapjaiban. Az Evangélikus
Gyülekezet Izsóp énekkarának vezetése mellett az angolórák jó hangulatát is megalapozza csodálatos hangjával és zongorajátékával. A gyerekek szívesen csatlakoznak hozzá, így az általa vezette alkalmi kórusok
sok iskolai rendezvény színvonalát emelték már.
Osztályfőnökként fontosnak tartja a rászoruló tanulók esélyegyenlőségének megteremtését, ennek érdekében keresi a különböző kirándulási,
táboroztatási programokat, támogatási lehetőségeket. Lelkiismeretes
munkája, emberi tulajdonságai miatt javasolták kitüntetését.
Az év végén távozó Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly
Általános Iskola igazgatójának méltatása sem maradhatott el.
Krizsánné Turcsányi Marianna a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán 1992-ben végzett matematika-fizika szakos tanárként. Friss
diplomásként a pilisi Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolában
helyezkedett el, ahol a tanítás mellett a diákönkormányzat patronálása,
rendezvények szervezése, osztályfőnökség, minőségbiztosítás szerepelt
feladatai között. 2006. augusztus 20-án áthelyezéssel került a pilisi
Általános Iskola és Művészetoktatási Intézménybe. Itt már két éve a TIOKpályázat kompetencia alapú programcsomag bevezetésén dolgoztak.
A program tesztelő tanára lett matematikából, amely új módszertan
kipróbálására adott lehetőséget. Matematika és fizika szakos tanárként
igyekezett a gyerekek képességeinek megfelelően tervezni óráit. 2008-ban
a régi és új munkahelyét összevonták, ekkor a felső tagozat munkaközösségének vezetőjévé vált. Lendületessége, rátermettsége következtében már
a következő tanévben a felsős telephely igazgatóhelyettese lett. Elvégezte
a szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógia és
Pszichológia Tanszékének közoktatási és vezetői szakát. 2013. szeptember
elsejétől megbízott intézményvezető, majd 2014. szeptemberétől intézményvezető lett. Feladata az iskola törvényes működésének megteremtése, az anyagi háttér biztosítása. Új irányokat határozott meg.
Intézményvezetőként magas fokú szakmaisága nagymértékben hozzájárult intézményünk eredményes munkájához. Jókedve, töretlen optimizmusa, lendületessége új irányt adott az iskolának.
A kitüntetések átadását követően a polgármester asszony köszöntötte
az idén kerek évfordulós pedagógusokat is. 25 éves jubiláló nem volt ebben
az évben, így megemlékeztek a 40 éve diplomázottakról.
40 éve szerzett pedagógusi diplomát Sedró Károlyné és Tóth Irma Mária.
50 éve szerzett diplomát Cselényi Mária, Mészáros Lászlóné és
Pálinkásné Zentai Beatrix. Idén 80. életévét tölti be Pártai Pálné.
Az ünnepségen megjelentek közül két pedagógusnak a polgármester
által felajánlott rekreációs ajándék került kisorsolásra.
Az elismerések után került sor az ünnepi műsorra. A program első
felében a Zeneiskola tanítványai léptek fel Hacheleva Ludmilla felkészítésével és vezénylétével. Őket követte egy új formáció, Gengeliczki
Tibor, Sóvári Tamás és Szemerecki Imre közös fellépése.
Az ünnepség után egy kis vendéglátás várta a jelenlévő pedagógusokat.
Az aktív pedagógusoknak hivatásukhoz sok sikert és türelmet, a nyugdíjasoknak pedig boldog, tartalmas nyugdíjas éveket kíván Pilis Város
Önkormányzata és a Csernai Pál Közösségi Központ.
LJUBIMOV KRISZTINA ✍

két részletben lezajlott eseményen az alsó
és felső tagozat tanulói és pedagógusai
léptek fel óriási sikerrel. Öröm volt nézni a
rengeteg tehetséges gyermeket és tanáraikat, akik remek hangulatot teremtettek magas
színvonalú műsoraikkal. A szünetben jótékonysági süti- és szendvicsvásár várta a vendégeket
a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat jóvoltából, az iskola technikai személyzetének és tanárainak közreműködésével. Az
alapítvány pultjánál is jótékonysági vásárt tartottunk, melynek bevételét Halkó Petyusznak
ajánlottunk fel, akinek gyógyulásáért Scherer
Péter Jászai Mari-díjas színművész video-üzenetben kért segítséget a pilisiektől. Az iskola
alsó tagozata a helyszínen is adománygyűjtést
szervezett Petyusz és családja részére.
Az iskola két kiállítással is készült a jeles
eseményre, a Díszteremben a Gubányi ARTkert
Alkotó Tér és Műhely, Petró Zsuzsanna tanárnő és diákjainak munkáiból álló, vásárral
egybekötött kiállítása vonzott népes számú
érdeklődőt, valamint a Robotika-szakkörösök
jóvoltából, Gálné Turi Katalin és Kasa Tibor
tanárok vezetésével láthattunk egy különleges
robotika bemutatót.
A szünet után kisorsoltuk a támogatóink
által felajánlott nyereményeket, majd az „1%
díj”-akat is átadtuk, mellyel alapítványunkat és
az iskolánkat kiemelkedő mértékben támoga-

tó pedagógusoknak, magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek köszöntük meg a segítséget.
Idei kitüntetettjeink: Gajdáné Petőfalvi
Anita, Fehér Zoltán, Böbe Hagyományőrző
Boltja, akik vállalkozóként és magánemberként is sok segítséget nyújtottak, LehoczkiLénárd Valentina, aki kiemelkedő szakmai
munkája mellett kreatív ötleteivel az alapítvány rendezvényeinek állandó aktív szervezője és segítője. Ezzel a díjjal köszöntük meg
Krizsánné Turcsányi Mariannak és Krizsán
Jánosnak is az iskoláért végzett odaadó és
önzetlen munkáját.
A délután zárásaként az iskola bábcsoportja Szamosfalvi Attila tanár úr vezetésével és
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Jansik Ildikó zenei közreműködésével egy
rendhagyó előadással búcsúztatta az intézmény távozó vezetőjét és párját, akik együtt
sok éven át irányították és viselték gondját
iskolánknak. Az előadás legmeghatóbb pillanata az volt, mikor az iskola tanári énekkara
felvonult a színpad elé és közösen énekeltek
egy búcsúdalt. A közönség álló tapssal tisztelgett a távozó igazgató asszony előtt.
Az eseményen befolyt összeggel a Gubányi
Károly Általános Iskola Kossuth Lajos úti és
Szabadság téri telephelyeit támogatjuk.
Köszönetet mondunk a Csernai Pál Közösségi Központ dolgozóinak a helyszínért,
a szülőknek a felajánlott süteményekért, a
diákönkormányzatnak, a pedagógusoknak,
a technikai személyzetnek és minden fellépő gyermeknek, és mindenkinek, aki eljött
a rendezvényünkre és jelenlétével hozzájárult annak sikeréhez.
OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍ a kuratórium elnöke

Horze szabadidős lovasverseny Pilisen
A

Horze-sorozat legutóbbi fordulójára Pilisen, a Csilló Lovardában
került sor. A hagyományosan május első szombatjára kiírt versenyre
szép számban neveztek a lovasok futószáras, ügyességi, díjlovas és díjugrató kategóriákra. Az időjárás nem kedvezett a rendezőknek, hiszen a
rendezvényt megelőző napokban egyre zordabbá vált az időjárás.
A verseny napján a szakadó eső ellenére folyamatosan érkeztek a
lószállítók. Esőkabátban, esernyővel vagy bármilyen védőfelszerelés
nélkül jöttek-mentek a lovasok, csapatok és érdeklődők.
Az időjárás kihívást jelentett nem pusztán a rendezőknek, hanem a
versenyzőknek is, de mint tudjuk, a lovas ember nem riad meg a nehezített körülményektől. S valóban: a lovasok nem hátráltak meg, folytatták a megmérettetést. A versenybíróságban Bálint Gábor, Kempelen
Judit és Széplaki Pál láttak el felelős pozíciót, s Pali bácsit idézve: „Mi
lehetne a gond? Csak esik az eső.”
A szabadidőlovasok elegánsan és jól képzett lovakkal érkeztek a
versenyre, s valódi sportolóként szerepeltek. Kiegyensúlyozott lovaglásokat láthattunk, felkészült lovasokkal.
A futószáras versenyszámot Kalina Rebeka nyerte a Csilló Lovas
Egyesület lovasaként. A D1 kezdő kategóriát Takács Zsófia (Csilló LE),
a D1 haladó kategóriát Major Csenge (Csilló LE), a D1 18+ kategóriát

Koblencz Andrea (Csilló LE). A Szadi 1 programban Szaller Hanna, a
Szadi 3 és E8 REV kategóriában Nyitrai Petra, míg az E8 REV felkészítő
kategóriában Pákh-Kovács Alina nyerte el az első helyért járó díjat.
A díjugratók között az 50-60 cm magasságon Pál Hanna (Ceglédi
Lovaskör SE), 60-70 centiméteren Grósz Fanni (Magyar Lovas
Szabadidősport Szövetség), 70- 80 cm/REV Kerekes Kármen (Magyar
Lovas Szabadidősport Szövetség), a 60-70 cm/REV felkészítő kategóriában Berkes Léna (Ceglédi Lovaskör SE), 80-90 cm-en Kerekes Kármen
(MLSZSZ) vehette át az első helyért járó ajándéktárgyat.
Az ügyességi kategóriákban a kezdő, 10 év alatti versenyszámban
Kiss Levente (Nyársapáti Csiló Lovas SE), a kezdő, 10 év feletti versenyszámban Kamasz Dorina (Ceglédi Lovaskör SE), haladó kategóriában Róka Rebeka (Nyársapáti Csiló Lovas SE) és nehéz kategóriában
Kerekes Kármen (MLSZSZ) lovagoltak az első helyre.
Ezúton is gratulálunk a győztes és helyezett lovasoknak!
Köszönjük a Horze Lovasáruháznak a rengeteg felajánlást, mellyel
hozzájárult a hagyományőrző rendezvényhez, így minden helyezett
lovas ajándékokkal térhetett haza.
Kívánunk minden lovasnak jó lovakat, sikeres versenyszezont és
rengeteg Horze-ajándékot!
CSILLÓ RITA ✍
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Uram, jó nekünk itt lenni!

PÜNKÖSD UTÁN

LELKÉSZIKTATÁS PILISEN

„... ahogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (Apostolok cselekedetei 2,4)

Kettős lelkésziktatásnak örülhettek mindazok, akik június 2-án a pilisi
evangélikus templomban összegyűltek. Kárnyáczki Eszter és
Szöllősi István Sándor mint házastársak, szolgatársak és munkatársak
álltak egymás mellett az oltárnál.

F

abiny Tamás püspök úr prédikációjában
hangsúlyozta, hogy a pilisi evangélikus
gyülekezetben nagy hagyománya van a lelkész
házaspárok szolgálatának. Eszternek és SzISnek egymást kiegészítve és egymást támogatva
kell a gyülekezetet vezetnie. A püspök úr a
gyülekezeti élet négyes egységére hívta fel a
figyelmet: koinonia, liturgia, diakonia, martüria.
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res-helyettese és Lázárné Skorka Katalin
mezőberényi lelkész végezték.
Az iktatás után a beiktatott lelkészek igehirdetése következett „Péter ekkor megszólalt,
és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt
lenni!” (Mt 17,4) hangzott a meghívón is szereplő igében. A lelkész házaspár párhuzamba
állította Jézus és a tanítványok, valamint a

Orsolya presbiter asszony, Sándor Sára és
Sándor Nóra köszöntötték a lelkészeket.
Az istentisztelet után a gyülekezet udvarán lévő szeretetvendégséggel folytatódott az
ünnepi alkalom a gyülekezet vendéglátása és
vendégszeretete mellett.
KÁRNYÁCZKI ESZTER ✍

ünkösd után? Volt olyan ünnep, hogy Pünkösd?
Egyáltalán az miről szól? Mit jelent? A három
nagy keresztyén ünnep közül –karácsony, nagypéntek-húsvét, pünkösd – ez az ünnep, ami a
legtávolabb áll a mai kor emberétől. Erről tudják a
legkevesebben, hogy mit is ünneplünk ilyenkor, ez
érinti meg legkevésbé az embereket.
Pedig ez a nap az, ami éppen arról szól, Isten
hogyan gyakorolt hatást erre a világra. Hogyan
érintett meg Szentlelkén keresztül embereket
Jeruzsálemben, és hogyan hittek egyre többen
Benne, miként terjedt el a Jézus Krisztusban való
hit a világon. Ennek a napnak köszönhető, hogy
egyáltalán még van keresztyénség ma is, hogy
több ezer év óta jelen van ebben a világban. Mégis,
kicsit olyan, mintha ez az ünnep nem lenne. Mint
ha nem vennénk tudomást róla. Azon kívül, hogy
van még egy hosszú hétvégénk az év során. Annak
ellenére, hogy korábban rengeteg népszokás is
kapcsolódott ehhez az ünnephez, mint például a
pünkösdikirály-választás. Ez benne volt a nép életgyakorlatában. A szokásokat néhány helyen gyakorolják, ám az ünnep egyházi eredetéről a keresztyén hitüket gyakorló embereken kívül kevesen
tudnak, és nem is akarnak foglakozni vele.

Trianoni megemlékezés
2
Koinonia – közösség. Közösség Istennel és
közösség a gyülekezettel, hiszen csak együtt
lehet igazán átélni az evangélium üzenetét és
az Isten szeretetét.
Liturgia – közszolgálat. A gyülekezeti élet
legfontosabb helyszíne az istentisztelet.
Püspök úr felhívta a lelkészek figyelmét, hogy
nagyon fontos feladatuk Isten igéinek magyarázata, a szentségek kiszolgáltatása, a közös
ünneplés. Biztatta őket, hogy a régi és az új
hagyományokat bártan használják, hogy az Ige
minél több embert szólítson meg.
Diakonia – szeretetszolgálat. A pilisi evangélikus gyülekezetben nem idegen ez a fajta
szolgálat, hiszen intézményi keretek, idősek és
kisgyermekek között is végzik. De a gyülekezetnek is ki kell vennie a részét ebben a szolgálatban, hogy minden ember részesülhessen az
Isten szeretetében.
Martüria – tanúságtétel. Tanúnak lenni a
gyülekezetben és a városban. Hitelesen élni, és
hirdetni az evangéliumot.
Az iktatást Győri Péter Benjámin, a DélPest Megyei Egyházmegye esperese, Németh
Mihály, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye espe-

lelkészek és a gyülekezet kapcsolatát. Akkor
érezhetjük át, hogy jó nekünk itt lenni, ha maga
Jézus Krisztus áll az életünk és a gyülekezetünk központjában is. (A teljes igehirdetés
a gyülekezet blogján olvasható, http://pilisievgyul.blogspot.com)
Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet
nagy múltra visszatekintő, Jansik Ildikó vezette IZSÓP ének- és zenekara két énekkel is
szolgált.
Az istentisztelet utáni ünnepi közgyűlésen a köszöntések hangzottak el: Győri Péter
Benjámin esperes úr, Keveházi László, Krámer
György és Pángyánszky Ágnes volt lelkészek,
Jukka Reinikainen vezető lelkész úr és Anneli
Parkkonen felügyelő asszony a finnországi
kontiolahti testvérgyülekezet képviseletében,
Vető István, a mentorgyülekezetek – Cinkota
és Hévízgyörk – képviseletében, Hajnal Csilla
Pilis város polgármestere, Bárdossy Tamás,
a Dél-Pest Megyei Egyházmegye felügyelője
köszöntötte a most beiktatott lelkészeket.
A pilisi gyülekezet részéről a gyülekezet
felnőtt énekkara Keveházi Márta vezetésével,
Malya Ágnes felügyelő asszony, Sárané Bathó

019. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján tartottunk megemlékezést.
Az Országgyűlés 9 évvel ezelőtt törvényt
fogadott el és kinyilvánította, hogy „a több
állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme."

a Szózatot. A Gubányi Károly Általános Iskola
tanulója, Nagyidai Lili előadta Juhász Gyula
Trianon című művét.
A polgármester asszony és Sáránné
Kerepeszki Katalin, az Oktatási-, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke elhelyezték a koszorút
és az első mécsest a trianoni emlékműnél, majd
őket a megemlékezésen résztvevők követték s
egy-egy mécses elhelyezésével hajtottak fejet,
tiszteletüket leróva az emlékműnél.
Köszönjük az evangélikus egyháznak, hogy
ezen megemlékezés tiszteletére külön megkondultak a harangok.

Ez talán a mi hibánk is, keresztyén embereké,
mert hiányzik az a bátorság belőlünk, ami az első
keresztyénekben meg volt, és amit egyébként
a Lélek adni tud, és adni akar. Nem képviseljük
elég hitelesen Jézus Krisztust és a mennyei Atyát
ebben a világban. De a mai kor emberének felelőssége is ez, aki nem akar tudomást venni a Lélek
jelenlétéről, és nem engedi, hogy az életében, a
szívében, jelen legyen a Szentlélek.
Hála Istennek, hogy ennek a bátortalanságnak
vagy közönynek ellenére Isten ma is engedi az
Ő Lelkét munkálkodni, akár tudomást veszünk
róla, akár nem. Pünkösd ünnepének hatása ma
is valóság lehet. Valójában nem Pünkösd után
vagyunk, hanem ennek az ünnepnek a hatása
állandóan ott lehet az életünkben. Hogyan? A
fenti kiemelt igeszakasz arról szól, hogy az addig
Jézus Krisztusról hallgató és bátortalan tanítványok, miután a Szentlélek rájuk szállt, elkezdtek
szólni a Megváltóról. A Lélek hatására megváltozott a szívük és megváltozott a beszédük is.
Amióta a Lélek különleges módon eljött ebbe
a világba, azóta az emberek beszéde Istenről és
az emberek beszéde egymással megváltozhat.
Tudjuk, hogy a beszéd, az, hogy miként kommunikálunk egymással, mennyire fontos. Tudunk-e
jót vagy rosszat mondani a másiknak? Tudunk-e
Istenről szólni és tudunk-e Istenhez szólni, imádkozni? Pünkösd ünnepe most arról gondolkodtat el bennünket, hogyan beszélgetünk Istennel,
Istenről, és hogyan beszélgetünk egymással.
Figyelnünk kell erre, mert sokszor végig sem gondoljuk, mennyi minden rosszat okozhat egy viccesnek szánt, de bántó szó. Mennyi bajt okozhat
egy pletyka. Mennyi sebet ejthet egy szeretetlenül elmondott kritika, még akkor is, ha az jogos.
Istennek mennyire fáj, ha csak panaszkodunk neki,
de hálát adni nem tudunk.
Pünkösdkor alkalmunk van arra, hogy végiggondoljuk, mi van a szavaink mögött. A Szentlélek, ha
kérjük rá, ha várjuk Tőle, ha engedjük Neki, akkor
átalakíthatja az egész gondolkodásunkat, és így
átalakíthatja szavainkat. Amikor ez megtörténik,
akkor más lesz körülöttünk a világ, más lesz a
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hangulat. Ahol nem a rosszindulatú szavak kapnak helyet, ahol arra törekednek az emberek, hogy
Jézus Krisztusra figyelve, Tőle tanulva szóljanak
egymáshoz, szeretettel és akár vigasztalással,
ott igenis megváltozik minden. Erre szeretnénk
igyekezni gyülekezetünkben, és talán nem állítok
valótlant, amikor ezt mondom, hogy erre szeretnének igyekezni a többi gyülekezetben is. Amikor
megtörténik, akkor ennek hatása megjelenik a
családokban is, a településünkön, munkahelyen,
környezetünkben. Ott, ahol nem feltétlen tudják,
mit jelent: Pünkösd. Akkor nem csak tudni fognak
arról, hogy van egy ilyen ünnep, de megtapasztalják, átélik jelenlétét. Azt kívánom, hogy így
legyen mindennapok pünkösdje az olvasók életében. Éljünk úgy, hogy tudatosan figyelünk szavainkra, mondatainkra. Figyelünk arra, mit mondunk Istennek, mit mondunk a másik embernek.
Éljünk azzal lehetőséggel, amit Isten kínál: nem
a magunk indulata szerint, hanem a Lélek által,
szeretettel lehet egymáshoz szólnunk.
WISINGER DÁNIEL ✍ lelkipásztor
Idén is lesz gyermektáborunk, ahová várjuk a gyermekeket. Érdeklődni a hirdetményen található
telefonszámon vagy a lelkészi hivatalban lehet.

Végezetül részlet Juhász Gyula Trianon című
művéből:

A 99.évfordulón beszédet mondott Hajnal
Csilla polgármester, a Pilisi Zenész Egyesület
kíséretében elénekeltük többek között a
magyar Himnuszt és székely Himnuszt, végül

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz."
FIEBER SZILVIA ✍

Az idei Pünkösd alkalmával tíz fiatal tett konfirmációs fogadalmat gyülekezetünkben, ők láthatóak a képen. Balról jobbra: Jusztin Ádám, Ujlaki Zsombor, Kolár Botond, Barnai Szabina, Mári
Lőrinc teológushallgató, Wisinger Dániel lelkipásztor, Dálnoki Nicol, Tóth Barnabás, Gulyás
Dominik, Kovács Erik Péter, Bencze Bátor és Mári Menyhért.
Isten áldása legyen életükön!
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z esős napok után gyönyörű, napfényes
reggelre ébredtünk május 26-án vasárnap,
a hivatalos Gyermeknapon. Bíztunk benne,
hogy a jó idő vendégünk marad egész napra.
12 órakor már elkezdték az árusok felépíteni
az árusító helyeiket, felállítani az ugrálóvárat
és az eurobungee-t a Csernai Pál Közösségi
Központ területén, ahol idén megrendezésre
került a városi Gyermeknap. A kilátogatók az
épület színháztermében kísérhették figyelemmel a fellépőket, az előtérben a TS Gastro
ingyen kínálta az egészséges falatkákat, italokat. A Barátság Nyugdíjasklub és a Vidám
Tavasz Klub képviselői finom süteményekkel
érkeztek, melyeket szintén az előtérben kínáltak. A foglalkoztatóteremben kézműves-foglalkozás volt Fekete-Kádár Nóra vezetésével,
az itt készített ékszereket vagy más remekműveket hazavihették a gyerekek.
A színházteremben 14 órakor nyitotta meg
Hajnal Csilla polgármester asszony a rendezvényt. A megnyitó után sorban léptek fel a
tánccsoportok, az épület hangos volt a jó zenétől és a nézők tapsától. Háromszor, három
formációban léptek fel a Dance Fan táncosai
Kis Fanni vezetésével, közben vendégünk volt

a Kill The Beat két táncosa (Balogh Melinda és
barátnője), fellépett a Pilisi Zenész Egyesület
Mazsorettcsoportja. 16 órai kezdettel a
Portéka Színpad bábjátékos előadása következett Fekete cilinder címmel, majd egy újabb
táncbemutató volt soron, a R3D One tánciskola előadásában Orosz András vezetésével.
Ellátogatott hozzánk Budapestről a SzkiTon
Productions, akik fellépési díj nélkül vállalták
a pilisi gyerekek szórakoztatását. Az előadásuk
zárta a színpadi produkciókat, miközben kint a
parkolóban és a parkban zajlott az élet. Nagyon
sok gyerek vette igénybe a Pilisi Vállakozások
Egyesülete által megrendelt ugrálóvárat, így
a gyerekek ingyen csúszkálhattak,
ugrálhattak. Hasonlóan nagy sikere volt az eurobungee-nak, amelyen
több gumiszőnyegen ugrálhattak egyszerre. A Pilisi Rendőrőrs jóvoltából
megnézhették a gyerekek a rendőrségi autót belülről, ajándékokat kaptak, ezen kívül tesztet tölthettek ki,
kifestőt színezhettek az autó mellett
felállított asztalon. A parkban népi
fajátékok voltak kihelyezve, melyek
között találhattak ügyességi, egyen-

Könyvtári hírek
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ájus 4-én és június 1-jén a Tár-Sas Kör alkalmain továbbfejlesztettük saját társasjátékunkat. A tervezés mellett természetesen
játékra is jutott idő Fehér Viktor játékmester vezetésével. Legközelebb
július 6-án és augusztus 3-án társasozhatunk a könyvtárban, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt várunk!
Május 9-én, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete által szervezett véradás volt a közösségi házban. A felhívásra 63 fő jelentkezett,
és ötvenen sikeresen tudtak vért adni. A véradók között üdvözölhettünk
hat első véradót, ami külön öröm a szervezők számára. Helyi támogatóinknak és a Csilla Kertészetnek köszönhetően minden véradónak egy
szép cserepes virággal mi is megköszönhettük önzetlen segítségüket.
Legközelebb augusztus 8-án lesz véradás Pilisen, ahová minden segíteni
tudót nagyon várunk!
Az Ablak Galériában tavasszal is folytatódtak helyi művészeink, alkotóink kiállításai. Májusban „Kortalan alkotások” címmel Karáth József

2019. május-június

súlyi, dobálós játékokat is a gyerekek, majd
választhattak, hogy melyiket kedvelik jobban.
Az árusok sem panaszkodhattak, volt, ahol
sorba kellett állni, hogy a gyerekek megkapják
a kedvenc játékukat, lufijukat, édességüket
vagy italukat.
Nem feledkezhetünk meg a támogatókról, akiknek a segítségével létrejöhetett a
Városi Gyermeknap. Köszönjük Pilis Város
Önkormányzatának, a TS Gastro Kft.-nek, a
Pilisi Vállalkozások Egyesületének, a SzkiTon
Productions-nak. Mi, a Csernai Pál Közösségi
Központ dolgozói mindent megtettünk, hogy
egy nagyon jó hangulatú, problémamentes,
szórakoztató délutánnal ajándékozzuk meg a
hozzánk kilátogató gyerekeket és szüleiket.
BARNA ÉVA ✍ szervező

különleges horgolt alkotásait mutattuk be, júniusban pedig Krausz
Mihályné vegyes technikáival készült, újrahasznosított kézműves munkáit láthatják „Szivárvány” címmel a kiállítótérben. Júliusban Csetneki
Marika hímzett terítőiből lesz kiállítás, augusztusban pedig Benkó Ildikó
kézműves alkotásait mutatjuk be az Ablak Galériában.

Május 26-án Hősök Napja alkalmából koszorúzással egybekötött városi
megemlékezést tartottunk az evangélikus templom kertjében található
háborús emlékműnél. Beszédet mondott és az emlékműnél koszorút
helyezett el Hajnal Csilla polgármester asszony és Szabó Zoltán, a
Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület alelnöke. A
műsorban közreműködött a Pilisi Zenész Egyesület.
Májusban elkezdődött felnőtt vintage kézműves-foglalkozásunk
Lehoczki-Lénárd Valentina vezetésével. Első alkalommal gyönyörű
faládákat és kulcstartókat készítettünk dekupázs technikával. A kézműves-foglalkozásokat heti rendszerességgel igyekszünk szervezni,
melyekre a maximális csoportlétszám eléréséig lehet jelentkezni a
könyvtárban.
A Könyvtári Esték-előadássorozat soron következő alkalmára május
31-én 18 órai kezdettel került sor a Városi Könyvtár Olvasótermében,
ahol dr. Rugonfalvi Kiss Csaba előadását hallgathattuk meg IV. Béla,
Magna Hungaria és a tatárok címmel.
Intézményünk csatlakozott a Digitális Jólét Programhoz, melynek
keretében elindítottuk a 65 éven felüliek számára az ingyenes számítógépes- és internet-használati tanfolyamot. A program 3 csoporttal indul
május és június hónapban, összesen 26 fővel.
Idén is folyamatosan érkeznek könyvújdonságok, aktuális folyóiratok
könyvtárunkba. A könyvtári tagság ingyenes a helyi lakosok számára.
Várjuk régi és új olvasóinkat egész nyáron!
Programjainkról, újdonságainkról további felvilágosítást kaphatnak
a 06-29-498-851 telefonszámon, az info@kjvk.hu e-mail-címen, a www.
kjvk.hu oldalon, valamint a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi
Ház Facebook-oldalán.
Mindenkit sok szeretettel várunk a Könyvtárba!
MALIK TAMÁSNÉ ✍ intézményvezető

www.pilis.hu
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Rendőrségi hírek
Az elmúlt hónapokban a Pilisen történő eseményekről szeretnék ízelítőt adni.

E

gy személyautóval közlekedő, monorierdői férfit május 22-én, az
éjszakai órákban igazoltattak kollégáim Pilis egyik utcájában.
Az ellenőrzés során a sofőr és két utasa viselkedése láthatóan zavart
volt, ezért a járőrök a férfiakkal szemben drog-gyorstesztet alkalmaztak,
amely pozitív eredményt mutatott. A 22 éves férfit és két társát a járőrök
elfogták és előállították a Monori Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük a további eljárást – szabadlábon
hagyásuk mellett – a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya
folytatja le kábítószer-birtoklás vétségének elkövetése miatt.
A Pilisi Rendőrőrs járőrei egy 26 éves férfit fogtak el május 18-án
délután a pilisi MÁV állomáson. Az egyenruhások megállapították, hogy
ellene a Pesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot adott ki. A
körözött személyt a járőrök a Monori Rendőrkapitányságra előállították.
Kollégáim arról informálódtak, hogy egy körözött nő tartózkodik
egy pilisi ingatlanban. A járőrök május 11-én, a délelőtti órákban igazoltatták a 32 éves, helyi ideiglenes tartózkodással rendelkező lakost,
akiről megállapították, hogy a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága, a
BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysága, a BRFK Központi Szabálysértési
Előkészítő Osztálya, valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság is kőrözi.
A nővel szemben összesen öt elfogatóparancs volt érvényben. A pilisi
rendőrök elfogták a 32 éves nőt és Monori Rendőrkapitányságra előállították.
A Pilisi Rendőrőrs munkatársai a Csernai Pál Közösségi Központnál
május 26-án megrendezésre kerülő gyermeknap alkalmából játékos feladatokkal hívták fel a gyermekek figyelmét a bűnmegelőzés fontossá-

J

únius lévén véget ért a tavaszi idény és ezzel
a 2018/2019-es bajnokság. Ideje összegzést
írni az elmúlt hónapok történéseiről.
Május 25-én nagyszabású gyereknapi tornát
rendeztünk. Az U8-as és U9-es korosztályból is
10-10 csapat vett részt. Nagyon jó hangulatban
telt el az idő. A A Pilis U8-ból Kerek Lóci, az
U9-esből Makó Levente lett csapata legjobbja.
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gára és a 112-es segélyhívó helyes használatára vonatkozóan. Az érdeklődők részére a rendezvényen felállított bűnmegelőzési ponton lehetőséget
biztosítottunk a rendőrautó, illetve szolgálati felszerelésink megtekintésére is.
A nyár beköszöntével a közúti forgalom is megnő, ezért ebben az
időszakban különösen figyelmesen kell közlekedni! Fordítsanak figyelmet a kerékpár és a robogó használat előtti átvizsgálására, műszaki
állapotának és a szükséges pótalkatrészek ellenőrzésére, beszerzésére!
A megfelelő kivilágítás nélkülözhetetlen minden oldalról (első-hátsó
lámpa és fényvisszaverő prizma, első küllőn fényvisszaverő prizma,
hátsó lámpa), élénk színű öltözékben és megfelelő védőfelszereléssel
sokat tehetünk a balesetek megelőzéséért. A motorkerékpárra, robogóra, kerékpárra vonatkozó közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez!
Fontos, hogy hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek,
úgyhogy Önök is tegyenek meg minden maguktól telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve segítsék az idős
állampolgárokat és legyenek figyelemmel a gyerekekre is!
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérem
Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőrmobilt” a 06-20/7710411 mobiltelefonszámon vagy munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt
a 06-29/610-532-es, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a
06-29/410-726, illetve a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Pilis város körzeti megbízottjának, Gulyás Gergő r. őrmesternek az
elérhetősége: 06-20/228-1511
Fogadóórája minden hónap első csütörtökén 14.00-16.00 között
kerül megtartásra a rendőrőrs épületében.
KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

FOCI HÍREK
U19: 3. helyen végeztek a bajnokságban, Szabó
Dávid második lett a góllövőlistán.
II. csapatunk fiatal, saját nevelésű játékosai
ragyogóan szerepeltek a Megye III-ban, harmadik helyen zárták a bajnokságot.
A záróbankett után várja őket a
jól megérdemelt pihenés.
I. csapatunk az 5. helyen végzett, mindössze egyetlen győzelemmel elmaradva a II. helyről.
Gratulálunk nekik a nagyon erős,
NB-s színvonalú bajnokságban
nyújtott teljesítményükhöz.
Zsolnai Róbert második helyen
végzett e bajnokság góllövő-versenyében.

Május 24-én Közgyűlést tartott a Pilisi
Labdarúgó Klub. Zuber Gyula elnök és Kicska
László Tamás alelnök előzőleg lemondott.
Nagyon köszönjük a több éven át tartó munkájukat. Ebben a helyzetben új vezetőséget
kellett választani. A szavazatok az alábbiak
szerint alakultak:
ELNÖKSÉG
elnök: Lengyel Zoltán
alelnök: Csetneki János
titkár: Polgár István
I. szakosztályvezető: Patakfalvy György
II. szakosztályvezető: Kerepeszki Zoltán
III. szakosztályvezető: Haluszka István
I. technikai edző: Fábián Béla
II. technikai edző: Kicska Tamás Bálint
elnökségi tag: Gyöngyösi Károly
elnökségi tag: Beregszászi Ferenc
számvizsgáló bizottság: Csikós János;
Halgas Ferenc; Kicska László Tamás;
Turcsán Zsolt; Zuber Gyula.
Jó munkát kívánunk mindannyiuknak!

A már hagyománnyá vált Grassroots fociés sporttábor az U7, U9, U11 és U13 korosztályok számára idén is megrendezésre
került június 17-21 között.
Az U11-es és az U13-as korosztályaink részt
vesznek a Fehmarn Cup nemzetközi futballtornán Németországban június 27-30. között.
U16: 5. helyen végeztek a bajnokságban.

Az utolsó forduló előtt a játékosok megköszönték Zuber Gyula elnök eddigi áldozatos munkáját, valamint Kiss Jenő (Jenci) és Gál Károly
(Kajla bá') egész éves támogatását.
Minden sportbarátunknak, szponzorunknak
köszönjük az egész éves támogatást. Jó pihenést kívánunk a nyárra.
Csak a Pilis, Csak a Pilis, Hej!
A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍

HÍRNÖK

2019. május-június

A

z idei immár az ötödik Pilisi Borzengés volt
a sorban, amelyet a Pilisi Hegyeki Pincesor
Egyesület szervezett az Agrárminisztérium
Hungaricum Bizottságának és Pilis Város Önkormányzatának támogatásával. A rendezvény
fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter volt.
A programot dr. Gál László, az egyesület
elnöke nyitotta meg, majd Hajnal Csilla Pilis
polgármester asszonya mondta el köszöntő
szavait. A délután folyamán a színpadon helyi
fellépők mutatkoztak be, így láthattuk-hallhattuk Erdélyi Lászlónak és Barátainak népi
muzsikálását, a Vidám Tavasz Klub ünnepi
műsorát, a Pilisi Zenész Egyesület koncertjét,
a Barátság Nyugdíjas Klub nótázását, valamint
az Elvis és Barátai zenés műsorát. Ez idő alatt
a pincesoron a Dankó Rádió kollégái élő kívánságműsorral várták a vendégeket.

A rendezvényekről készített bővebb, képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu és Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály

V. PILISI BORZENGÉS

Délután „Csendül a nóta, száll a muzsika…”
címmel a Dankó Rádió sztárjai zenés gálaműsorát láthatta a közönség Tarnai Kiss László,
Budai Beatrix, Dócs Péter, Kalina Enikő, Tarnai
Marcell László és Gengeliczki Tibor (Göne) közreműködésével.
Az est sztárfellépője Szűcs Judith énekesnő
volt, aki fergeteges hangulatot teremtett a
tombolahúzás előtt, melynek fődíja Haluszka
Péter egy pincebelsőt ábrázoló festménye volt.
Az éjszaka folyamán a Hipp-Hopp zenekar
húzta a talpalávalót egészen hajnalig.
Köszönjük minden fellépőnek, támogatóinknak, segítőinknek, hogy munkájukkal hozzájárultak ennek a szép és sikeres rendezvénynek
a létrejöttéhez.
Jövőre újra találkozunk a Pincesoron!
PHPE ✍

HÍRNÖK

www.pilis.hu

90. születésnapot köszöntöttünk

U

rbán Istvánné 2019. május
19-én ünnepelte 90. születésnapját. E jeles nap alkalmából
otthonában köszöntöttük Boldogh
Tamás kollégámmal Ilonka nénit,
akinek átadtuk Orbán Viktor
miniszterelnök úr aláírt gratuláló
emléklapját. Minden születésnap
nagy esemény az ember életében,
de még különlegesebb az ünnep,
ha egy kerek évszámhoz érünk.
Ilonka néni ebben az évben egy igazán szép, kerek számhoz érkezett.
Bathó Ilona 1929. május 19-én
született Pilisen, elvált szülők
gyermekeként. Urbán Istvánnal
kötött házasságából egy fiúgyermek született, akit sajnos nagyon hamar
elveszítettek. Férje 1997-ben elhunyt, azóta özvegyként él örökbefogadott fiával. Teljes életet él, süt-főz rendszeresen.
Nem csak a konyhában tevékenykedik, hanem mindennapos a virágoskert gondozása. Szereti a kerti munkát, gyakran jár a piacra is.
A Pilisi Református gyülekezet tagja, rendszeresen látogatja az istentiszteleteket, nagyon büszke arra, hogy születésnapja alkalmából a
gyülekezet lelkipásztora is felköszöntötte!
Szerencsére 90 éves korára is meg tudta őrizni szellemi-fizikai frissességét és érdeklődését a környezetében történő dolgok iránt. További
boldog éveket kívánunk Ilonka néninek!
HAJNAL CSILLA ✍

KÖSZ EGYESÜLET HÍREI

A

MŰHELYÜNK KIZÁRÓLAG BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DOLGOZIK,
IDŐPONTOT TELEFONON LEHET VELÜNK EGYEZTETNI!

z elmúlt hónapokban sem tétlenkedett egyesületünk. Márciusban
indultunk az OTP Önkéntes pályázatán, melyen 107.000 forintot
nyertünk. A pályázaton nyert összegből 20 gyerkőcöt viszünk június
22-én a Csodák palotájába. Március 23-án 20 fő önkéntessel részt
vettünk a helyi Te szedd! akcióban, csapataink a Gerje környékét és
a telep egy részét tették rendbe. Nagypénteken jótékonysági főzést
szerveztünk, melynek keretében 88 adag ételt készítettünk időseknek
és nagycsaládosoknak. Az ebéd mellé süteményeket és játékokat is csomagoltunk. Május 18-án 10 kisgyereket vittünk el a Csernai központba a
Süsü-előadásra gyermeknap alkalmából. Június 1-jén csikkszedést szerveztünk, sajnos a részvétel nem volt magas, pedig még nyereményjátékot is hirdettünk, de így is eredményes volt, mert ha csak 1 zsák csikkel
kevesebb van az utcán, már megérte. Június 5-én kaptuk az értesítést,
hogy a Tesco-pályázatunk bekerült a 2. fordulóba, ami azt jelenti, hogy
100.000 forintot már biztosan nyertünk, de még esélyünk van a 200.000
Ft és a 400.000 Ft pályázati összegre is. Ahhoz, hogy a legmagasabb
összeget megnyerjük, minden pilisi segítségére szükségünk van. Június
17-től 1 hónapon át lehet ránk szavazni a pilisi, monori, üllői, vecsési és
gyömrői Tescóban. Kérjük, hogy ebben az egy hónapban, ha lehet, inkább
a Tescóban vásároljanak, fizetéskor kérjék el a zsetont a pénztárostól,
majd dobják be a Közösen Összefogva Szolgálunk (KÖSZ) Egyesület gyűjtőedényébe. A Tesco-pályázati összegből egy ifjúsági parkot szeretnénk
kialakítani raklap-bútorokkal, és a kis tesókra is gondolva egy mezítlábas ösvénnyel. Július 13-án szombat reggel közösségi reggelit szervezünk a Csernai központba, ahol a résztvevőknek egy reggeli mellett
lesz lehetőségük megismerkedni egymással. Részleteket a programmal
kapcsolatban a Facebook-csoportunkban, a KÖSZ INFO-n találják meg.
Az állatbarátok figyelmébe ajánljuk a KÖSZ Állatbarátkör csoportunkat,
melyet szintén a Facebookon találnak.
Minden támogatónknak, önkéntesünknek hálásan köszönjük a segítséget. Továbbra is azon leszünk, hogy Pilist tisztábbá, szebbé és lakosai
számára még kedvesebbé tegyük. Mert Pilis mindannyiunk közös ügye.

Bővebb információ: 06-70/55-77-596 • Ocztos Gergő EV

KÖSZ Egyesület ✍

A rendezvény ideje alatt a vásársoron kézműveseink kínálták gyönyörű portékáikat, ételeiket, neves borászatok a finomabbnál finomabb boraikat.
A gyerekek lovagolhattak a Csilló Lovasiskola pónilovain, megnézhették Rávágyi
János régi traktorjainak kiállítását.

KERÉKPÁR
SZERVÍZ

Profi kerékpár szervízelés Pilisen.
•
•
•
•
•
•

Új kerékpárok üzembehelyezése
Általános beállítások (fék,váltó...)
Defektjavítás, külsőcsere
Kerékfűzés, centrírozás
Teleszkóp, tárcsafék olajcsere
Teljeskörű átnézés, felújítás…

KÖZÖSHIRDETÉS
ÜGYEINK
MOZAIK

Gyermeknap képekben

A rendezvényekről készített bővebb, képes beszámolónkat megtekinthetik a www.pilis.hu és Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály
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NEVEZÉSI FELHÍVÁS!
2019. augusztus 10-én szombaton 18:00 órai KEZDETTEL
a Társasági Kutyák Országos Klubja, PILISEN ÉJSZAKAI
CAC-KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZ MINDEN FAJTA RÉSZÉRE
(Fajtanélküli, El nem ismert és Hobbi Kategória is!)
PILISI PIAC MELLETTI FÜVES TERÜLETEN, BEJÁRAT CSAK
A BÖLCSÖDE FELŐL LEHETSÉGES!
NEVEZÉS MÓDJA:
A nevezést úgy kell eljuttatni a nevezési címre, hogy
az a megadott határidőig beérkezzen.
Nevezési cím: TKOK 2750 Nagykőrös, Szamos utca 10.
Tel./ Mobil: 06-70/428-7000 Görbe Benjámin TKOK elnöke
06-70/424-2828 Szabó József adatrögzítő
Nevezéseket erre az E-mail címre kérjük küldeni vagy levélben
E-mail: tkoknevezes@gmail.com
levelezési cím: TKOK 2750 Nagykőrös, Szamos utca 10.
Honlap: www.tkok.oldalunk.hu
Facebook: tkok klub https://www.facebook.com/
groups/1557371420968286/
Nevezni MEOESZ szövetségi kártyával vagy MKSZ tagkártyával lehet.
A rendezvényszervező fenntartja az esetleges időpont,
és helyszín változtatás jogát.
A kiállításról további részleteket a TKOK honlapján olvashat:

www.tkok.oldalunk.hu

Kedves
Diák!
KedvesKözépiskolás
Középiskolás Diák!
Még
nincs
megaz
az 50
50
Még
nincs
meg
órád a közösségi
órád
a közösségi

szolgálat teljesítéséhez,

szolgálat teljesítéséhez,
néhány órára még

néhány
órára
még
szükséged
van?
szükséged van?

A Pilisi Nép és Gazdakör

szeretettel
vár,
ha
A Pilisi
Nép és
Gazdakör
nálunk töltenéd
szeretettel
vár, hale a

Közösségi szolgálatod

nálunk töltenéd le a
idejét!

Közösségi szolgálatod
idejét!

TÉGED keresünk!

TÉGED
keresünk!
Feladat:
A Szüreti
Bál és Felvonuláson
való részvétel.

Feladat:
A Szüreti
BálBál
és és
Felvonuláson
Jelentkezni:
a Pilisi Szüreti
Felvonulás
hivatalos Facebook
vagy a szervezőnél,
valóoldalán
részvétel.
Laczóné Bálint Erikánál privátban

Jelentkezni: a Pilisi Szüreti Bál és Felvonulás
hivatalos Facebook oldalán vagy a szervezőnél,
Laczóné Bálint Erikánál privátban

2019. május-június

