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Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

lőször is szeretném megköszönni Pilis város polgárainak, 
hogy ilyen nagy számban vett részt az országgyűlési válasz-
tásokon, nem kevésbé a fegyelmezett magatartásukért, 

melynek köszönhetően településünkön a választás rendben zajlott 
le, rendkívüli esemény nem történt.

Szeretném, ha a kéthavonta megjelenő önkormányzati újságban 
minél több hasznos információt tudnánk Önökkel megosztani: a 
hivatal munkatársaihoz és a hozzám érkezett kérdésekről, valamint 
az aktuális hírekről – megjelenéstől megjelenésig – igyekszünk tájé-
koztatni a lakosságot.

A hulladékszállítás rendje szerencsére stabilizálódik, azonban a 
zöldhulladék-szállításában változások lesznek, melyről külön cikk-
ben olvashatnak a Hírnökben.

Egy friss információ szerint az NHKV, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. 2018. április 9-től a 
díjhátralékok beszedésével és kezelésével 
a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciu-
mot bízta meg. Kapcsolatfelvételhez 
a www.nkhv.hu, üzenetküldéshez az 
ugyfelszolgalat@nhkv.hu elektronikus 
levelezési címet használhatják.

A Termelői Közösségek Napján, 2017. 
december 7-én településünk két hagyo-
mányos étellel is bemutatkozhatott a 
Földművelésügyi Minisztériumban. A mi- 
nisztériumi felügyeletű, az eredetvédelmet és 
hagyományőrzést szolgáló "Hagyományok–
Ízek–Régiók" (HÍR) pályázaton indultunk 
a kapusznyikkal és pecsenykával, melyeket 
a település lakossága a mai napig hagyo-
mányként őriz, és napi rendszerességgel 
készíti is!

Április 10-én ismét meghívást kaptam a minisztériumba, ahol 
a "HÍR" ítészei egy bizottsági ülés keretében tárgyalták meg Pilis 
Város Önkormányzata által bemutatott hagyományos ételein-
ket. A pecsenyka/pečeňka és a kapusznyik/kapusňík kóstolóit 
Opavszki  Sándorné Kerepeszki Mária sütötte a bizottság tagjainak. 
Prezentációmat követően a szakemberek sok-sok kérdést tettek fel, 
melynek nagyon örültem, hiszen minden kétséget kizáróan sikerült 
felkelteni az érdeklődésüket.

Pallóné dr. Kisérdi Imola osztályvezető, a "HÍR" Bíráló 
Bizottságának elnöke a termékleírás pontosítását és kiegészítését 
kérte, ezt követően fog majd kiderülni, hogy sikeresen pályáz-
tam-e a "Hagyományok–Ízek–Régiók"  védjegy használati jogának 
elnyerésére. Ezúton is köszönöm szépen Marika aktív segítségét és 
részvételét! 

Intézményeinkkel kapcsolatban újabb eredményről tudok 
beszámolni: Pilis Város Önkormányzata sikeresen szerepelt az 
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” elnevezésű pályázaton. 
Az Attila utcai óvoda rekonstrukciójára, bővítésére 149.999.999 Ft 
támogatást nyertünk. Ezt az összeget az önkormányzat a költségve-
téséből 48.000.000 Ft-tal egészíti ki. A közbeszerzési eljárás előké-
szítése megkezdődött.

További óvodai felújítások is lesznek még idén. A Rákóczi úti 
óvodával kapcsolatos hír, hogy a Tondach Kft.-vel együttműködve 
megállapítást nyert, hogy a cserép gyártási hibás. A cég díjmentesen 
vállalta a megfelelő minőségű és mennyiségű cserép leszállítását és 
átadását az önkormányzat részére. A csere munkálatait – melyet 
az önkormányzat finanszíroz – az óvodai szünet idején tervezzük 
elvégezni. 

A Kávai úti óvodaépület állagában bekövetkezett változásokat sta-
tikussal vizsgáltattuk meg. A szakvéleményt még nem kaptuk meg, 
de annak kézhezvételét követően azonnal megkezdjük a további 
állagromlást megelőzendő feladatokat: igyekszünk minél gyorsab-
ban kivitelezőt találni és pénzt előteremteni a munkálatokhoz. 

Közútjaink is rengeteg feladatot rónak 
ránk. Hamarosan megkezdődnek – az 
éves útkarbantartás keretében – az utak 
karbantartási munkálatai. Sajnos az idő-
járási körülményen kívül további nehéz-
séget okoz, illetve az eddig elért ered-
ményeket károsíthatja – akár jelentős 
mértékben is – az úttestre kivezetett 
csapadékvizek változatlan és folyamatos 
jelenléte. Az állagromlást csak tovább 
erősítik a szabálytalanul parkoló gépjár-
művek, valamint a kihelyezett üzemkép-
telen gépek, tárgyak, kövek stb. Ezúton 
is kérem a Tisztelt Lakosság együttműkö-
dését a kárenyhítésben: szüntessék meg a 
szabálytalan csapadékvíz kivezetéseket és 
akadályokat!

Az egészségügyi ellátásban sajnos 
továbbra is vannak problémák, melyeket 
igyekszünk megoldani. Mindkét gyer-
mekorvosi körzet betegeit, gondozottait 

a házi gyermekorvosok tartós betegsége miatt helyettesítéssel látják 
el gyermek szakorvosok. Ezúton is köszönöm szépen a helyettesítő 
orvosok lelkiismeretes és kitartó munkáját, az asszisztensek kitartó 
segítségét, és mielőbbi gyógyulást kívánok a gyermekorvosainknak. 
A szülők, gondozottak, gyermekek további türelmét kérem. 

A 4-es számú háziorvosi körzet is helyettesítéssel lesz ellátva 
májustól. Kissné dr Labancz Anita anyai örömök elé néz, ezért előre 
láthatólag egy évig átmenetileg távol lesz. Asszisztense, Csetneki 
Károlyné Marika változatlanul várja és gondozza a körzet betegeit.

A helyettesítésekről a rendelőben, a honlapon és a közösségi 
oldalunkon, valamint a faliújságokon is heti rendszerességgel adunk 
frissített tájékoztatást.

Az újság mellékleteként bocsátjuk rendelkezésükre a Városi 
Kisokost, melyben tematikusan megtalálnak minden, a települést 
érintő közérdekű információt, címet és elérhetőséget.

A közelgő Anyák napja alkalmából tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm az Édesanyákat!

Tisztelettel,

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

E
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z önkormányzat és az egyesület 2006. 
december 27-én kötött együttműkö-

dési megállapodást.
Az együttműködési megállapodás meg-

kötésére jogszabály nem kötelezi a fele-
ket. A 2011. évi CLXV. tv. 4.§. értelmében 
a polgárőr egyesület a meghatározott 
alapfeladatokat akkor kezdheti meg, vala-
mint végezheti, ha a működési területén 
illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapi-
tánysággal írásbeli együttműködési meg-
állapodást kötött. Az önkormányzattal a 
6. §. értelmében együttműködési megálla-
podást köthet a polgárőr egyesület, annak 
tartalmát a felek írásbeli együttműködési 
megállapodásban rögzíthetik. Az elmúlt 
években megkötött támogatási szerződés 
megfelelő és jogilag elegendő, valamint 
anyagi támogatást biztosít az egyesület 
működéséhez, biztosítva az együttműkö-
dési szándékot.

Az önkormányzat az együttműködési 
megállapodást két esetben módosította, 

2018 január-március

z első három hónapban három munkaterv szerinti és két rend-
kívüli ülést tartott a képviselő-testület (továbbiakban: Kt.).

A január 11-i rendkívüli ülésen „Önkormányzati tulajdonú vál-
lalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén 
PM VALLPARK 2017” című pályázat keretében igényelt bruttó 
115.614.450 Ft összeget a 1025/125,1025/126,1025/127 hrsz-ú 
ingatlanok fejlesztésére. 

A január 25-i ülés napirendjén elsőként az egészségügyi 
szolgáltatási díjjal kapcsolatos törvényességi észrevételt és 
rendelet-módosításra vonatkozó javaslatot tárgyalta a Kt., 
és döntött az ellátás és a díj fenntartásáról. 

A Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi tevékenységét érté-
kelte a Kt, módosította a gyermekvédelem és a szociális 
ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletét, felülvizsgálta 
az óvodával, a könyvtárral és a kisebbségi önkormányzattal 
kötött munkamegosztási megállapodást. Sor került a 2018. 
évi költségvetés I. fordulós tárgyalására. Elfogadta a Kt. a 
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2018. évre vonat-
kozó munkatervét. Képviselői indítványra elhatározta a Kt. 
20 db szemétgyűjtő edény elhelyezését a város különböző 

pontjaira. Jóváhagyta a Kt. a Gubányi Károly Általános Iskola 
felvételi körzethatárát. 

A februári napirenden szerepelt a Városüzemeltető Kft. üzleti 
tervének elfogadása és az önkormányzat 2018. évi költségveté-
sének megtárgyalása. A költségvetési rendelet megalkotására 
csak a márciusi rendkívüli ülésen került sor.

Elfogadta a Kt. a város 2018-as közbeszerzési tervét. 
A szünidei gyermekétkeztetésről, az óvodai felvétel időpontjá-

ról, illetőleg a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasz-
tásáról is döntött a Kt.

A márciusi rendkívüli ülésen döntött a Kt a 2018. évi költ-
ségvetésről – név szerinti szavazással. A kiadási főösszeg: 
2.082.955.232 Ft, a bevételi főösszeg: 1.011.930.716 Ft, az 
egyensúly az előző évi 588.894.516 Ft maradványösszeggel, 
és 482.130.000 Ft kincstárjeggyel biztosított. 

A munkaterv szerinti márciusi ülésen többek között a 2017. évi 
erdőgazdálkodásra vonatkozó beszámoló és az óvoda továbbkép-
zési és beiskolázási tervének elfogadására került sor. 

Megvitatta a Kt. a Csernai Pál Közösségi Központ üzemelteté-
sével kapcsolatban felmerült kérdéseket. 

Képviselői indítványra jóváhagyta a Kt. a telefon- és gépjár-
mű-használatra vonatkozó szabályzatot. 

majd végül 2012. március 1-jén – figye-
lemmel az önkormányzat anyagi hely-
zetére – felmondta. Szükséges volt ez a 
lépés a testületi jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint, azért is, mert a módosított meg-
állapodás rögzítette, hogy a Pilisi Polgárőr 
Egyesületnek 1.200.000 Ft támogatás jár, 
függetlenül attól, hogy annak terheit az 
önkormányzat képes-e viselni, és a min-
den évben nyújtandó támogatás az előző 
évinél nem lehet alacsonyabb.

Természetesen az együttműködési 
megállapodás felmondása nem azt jelenti, 
hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
ne ismerte volna el korábban és ne ismer-
né el ma is a polgárőrök munkáját és ne 
segítené azt, de a gazdálkodási nehézsé-
gek feloldására figyelemmel kellett lenni. 
A mai napig támogatja az önkormányzat a 
polgárőrök munkáját – anyagi lehetősége-
ihez mérten. 

Felvetődött az is, hogy a polgárőrség 
munkáját az év első hónapjaiban nem 

tudja ellátni, mivel együttműködési meg-
állapodás hiányában csak a költségvetés 
elfogadását követően lehet folyósítani a 
támogatási összeget. Nem valós a felve-
tés, hiszen az eredetileg megszövegezett 
megállapodásban foglaltak is csak elfo-
gadott költségvetési rendelet birtokában 
folyósíthatóak. Megoldást jelent minderre 
az, hogy az egyesület az előző évi támo-
gatással elszámol, és az új támogatási 
szerződésben foglaltak szerint a pénzesz-
közt felhasználja, mint ahogy tette ezt az 
elmúlt években. Sajnos a polgárőr egye-
sület elnöke, aki egy személyben saját 
maga jegyzi az egyesületet, azaz vállal 
kötelezettséget és hoz döntéseket, a kép-
viselő-testületet arról tájékoztatta, hogy ő 
kizárólag csak a konkrétan megnevezett 
pénzösszeget tartalmazó együttműködési 
megállapodást írhatja alá. 

Bízom benne, hogy ez a nézeteltérés 
rendeződik, az egyesület illetékese elszá-
mol a 2017. évi támogatással, megköt-
jük az új támogatási szerződést, melynek 
megtörténtekor 800.000 Ft támogatási 
összeg az egyesületnek azonnal rendel-
kezésére áll.

Ezúton is megköszönöm valamennyi 
polgárőr áldozatos, segítőkész munkáját, 
biztatva a fiatalokat példájuk követésére 
és bízva abban, hogy munkájukra – bármi-
lyen formában is – a közeljövőben számít-
hatnak Pilis lakosai. 

H. Cs. ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről

Gondolatok a Pilisi Polgárőr 
Egyesület működéséhez

Településünkön hosszú ideje működik a polgárőr egyesület a lakók 
többségének megelégedésére. Fontos feladatokat látnak el a bűn-
megelőzés területén egyes rendezvények biztosításakor vagy havaria 
helyzetben. Köszönet illeti mindazon polgárőröket, akik szabadidejü-
ket feláldozva munkájukkal segítik Pilis közbiztonságának növelését.

A

A
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A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
szervezésében  április 13-án, 18:00 órai kezdettel a 

Költészet napja alkalmából szervezett ünnepi műsorunkat 
tekinthették meg vendégeink. 

Az est folyamán Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas szín-
művész Kaleidoszkóp című pódiumműsorát láthatták, 
melyben közreműködött Szabó Gyula Győző, a budapesti 
Madách Színház színművésze. 

Az esten válogatást halhattak a magyar költészet 
gyöngyszemeiből, amely a hazáról, szerelemről, csa-
ládról és Istenről szóltak Ady Endre, József Attila, 
Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és 
Reményik Sándor versein keresztül.

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍

Országgyűlési választás

Pilisen 9122 választópolgárnak volt 
lehetősége reggel hattól este hét óráig 
felkeresni a 9 szavazókör valamelyikét. 
Összesen 5503 választópolgár (60%) élt 
szavazati jogával, a leadott szavazatok 
közül 5433 érvényes szavazat oszlott meg 
a 11 egyéni jelölt, illetve 5437 érvényes 
szavazat a 23 listás szervezet között. 

A szavazóköri jegyzőkönyvek megtekint-
hetőek voltak a Polgármesteri Hivatalban 
2018. április 9-11 között. A részletes ered-
mények a „valasztas.hu” honlapon megte-
kinthetők. 

A 4. számú szavazókörben szavazhattak 
az átjelentkezők. Pilisre 130 átjelentkező 
jutott, közülük 128-an éltek is a lehető-
séggel. 

A településen rendkívüli esemény nem 
történt, a választás rendben zajlott le, 
ami köszönhető minden pilisi választópol-
gárnak és a választás lebonyolításában 
közreműködőknek. 

A Szavazatszámláló Bizottságok minden 
választott és delegált tagjának, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőknek köszönetemet feje-
zem ki az egész napos kitartó munkájukért. 

A külterületek útkarbantartási 
munkálatairól

Hamarosan megkezdődnek – az éves 
útkarbantartás keretében – a külterüle-
ti utak karbantartási munkálatai, melyet 
tovább nehezíthet, illetve az elért ered-
ményt ronthatja – akár jelentős mérték-

ben is – az úttestre kivezetett csapadék-
vizek változatlan és folyamatos jelenléte.
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a csapadékvizet az ingat-
lanon belül kell elvezetni, a közterületre 
tilos kivezetni! 

Ezúton is köszönöm az együttműködést 
azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik 
segítik a csapadékvíz elvezetését az uta-
kon végzett munkával (barázdákat húznak 
a beépítetlen ingatlanok földterülete felé, 
mellyel megszűnik az utakon felgyülem-
lett víz okozta akadály.)

A gréderezéshez az árajánlatokat bekér-
tük, a szerződéskötés ezután történik.

A Krekács dűlőben április-május hónap-
ban folytatódnak a megkezdett munkála-
tok, az időjárási körülményekhez igazodva.

Sikeres az óvodapályázat!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
Magyarország kormánya és a Pest Megyei 
Önkormányzat kedvezően bírálta el az 
önkormányzat által az Attila utcai óvoda 
bővítése és rekonstrukciója kapcsán 
benyújtott pályázatot, és 149 999 999 
Ft támogatást biztosít a célok megva-
lósításához. Megújul az intézmény egy 
tornaszobával, egy csoportszobával, egy 
megfelelően kiépített melegítő konyhá-
val, egy logopédiai helyiséggel, egy orvo-
si szobával, egy akadálymentes mosdó-
val, valamint egy szakszerű mosó- és 

vasaló helyiséggel, lehetőséget adva a 
megnövekedett gyermeklétszám elhelye-
zésére. Ugyancsak megújul az intézmény 
többi része, így óvodás korú gyermeke-
ink modern, korszerű körülmények között 
készülhetnek az első nagy megmérette-
tésre, az iskolás létre. 

Ez az összeg természetesen nem fedezi 
a teljes költséget, ezért az önkormányzat 
képviselő-testülete a város 2018. évi költ-
ségvetésében további 48 millió forintot 
biztosított a beruházás megvalósításához. 

A pályázaton nyert összeget kizárólag 
az Attila utcai óvoda munkálataira lehet 
felhasználni, ezért a többi óvoda felújítá-
sához szükséges összeget a költségve-
tésből, illetve további pályázatok útján 
igyekszünk előteremteni.

Törekszünk arra, hogy egyéb alapfokú 
oktatási intézményeink is lehetőleg meg-
újuljanak: a Rákóczi úti óvoda tetőcseréje 
a nyári szünet alatt megvalósul, melyhez a 
cserepet a Tondach ingyenesen biztosítja 
az általa küldött dokumentumok tanúsága 
szerint. A Kávai úti óvodaépület állagában 
bekövetkezett változásokat statikussal 
vizsgáltattuk meg. A szakvéleményt még 
nem kaptuk meg, de annak kézhezvételét 
követően azonnal megkezdjük a további 
állagromlást megelőzendő feladatokat: 
igyekszünk minél gyorsabban kivitelezőt 
találni és pénzt előteremteni a munkála-
tokhoz. 

Bízom benne, hogy a fenti a beruházások 
a lakosság megelégedésére szolgálnak. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

A Költészet napja

Rövidhírek
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Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása

1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartá-
sáról, továbbá

 a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról.

2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti járdasza-
kaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételé-
vel – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési 
munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület 
közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A közterületre létesített árkok fajtája, rendeltetése:

vízelvezető árok: csapadék- és belvíz összegyűjtése és elvezetése 
befogadóba;
szikkasztó árok: a közút tartozékaként a közútra folyó víz befogadása és 
elszikkasztása az út védelme érdekében.

Fentiekből adódóan a szikkasztó árokba magánterületről csapadék-
víz bevezetése TILOS!

Vízelvezető árokba (közterületi nyílt vízelvezető árokba) csapadékvíz 
bevezetése – amennyiben az a közút tartozéka – magánterületről csak 
az út kezelőjének (önkormányzat) hozzájárulásával történhet.

Pilis város belterületének legalább 90%-a Lf-1 építési övezetbe 
sorolt, e szerint az ingatlanok területének legalább 40%-a zöld felületű 
kell, hogy legyen. Ennek – egyebek mellett – a területre hulló csapadék-
víz – saját telken belüli – kezelésében lenne nagy jelentősége. 

Ezzel szemben gyakran lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy 
nincs biztosítva a minimális zöldfelületi arány, helyette az ingatlan 
teljes felületére kiterjedő térburkolat – gyakran a közterület felé lej-
tetve – készül.

A minimális zöldfelületi arány be nem tartása – ami eleve jogsza-
bálysértő – generálja a csapadék közterületre kivezetését, ami újabb 
szabálysértés.

A zöldfelületek mennyiségi és minőségi növelése a település élhető-
ségét jelentősen befolyásolja, a zajszűrő, levegőtisztító, felmelegedést 
gátló stb. hatása miatt.

A fentieken túl általános gyakorlat a csapadékvíz –önkormányzati 
engedély és hozzájárulás nélküli – közterületre történő kivezetése. 
Sajnos további, egyre gyakoribb helytelen megoldás az árkok gyomir-
tózása, melynek köszönhetően az árkok beomlanak, a padka mellől 
elfolyik a támasztékot biztosító talaj, valamint egyre több ingatlan 
tulajdonosa betemeti a szikkasztó árkot, mellyel akár egy egész utca 
csapadékvíz-elvezetési problémáját generálja.

Az előzőekben felsorolt szabálysértő cselekményeket az érintettek 
– jelentős részben – gondatlanságból követik el, azaz nincsenek tuda-
tában annak, hogy a csapadékvíz közterületre kivezetése engedélykö-
teles. Több esetben tapasztalható, hogy tudatos cselekvésről van szó. 

A felvetett problémák átfogó intézkedést igényelnek, a tudatfor-
málás érdekében jelen cikkel ismételten tájékoztatunk a kialakult, 
helytelen gyakorlatról, a követendő magatartásról, de ha szükséges, a 
figyelmeztetés és a szankció kiszabására is sor kerül. 

A zöld növényzet gondozására nagyobb figyelmet kell fordítani min-
den ingatlantulajdonosnak. Gondoskodni kell arról, hogy a fás szárú 
növények ne nyúljanak ki a közterületre, a közterületre ültetett növény 
pedig ne képezzen forgalmi akadályt. A csapadék a fákról, bokrokról ne 
a járókelők nyakába folyjon. 

A fent leírtak belterületen és külterületen egyaránt az ingatlantulaj-
donos kötelezettségei, illetőleg rá vonatkozó szabályok. 

Csapadékvíz-elvezetés
A 253/1997.  (XII.20.) Kormányrendelet  (Oték)  47. § 
(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a 

víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és épít-
ményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) 
ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szom-
szédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszel-
vényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben 
a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről 
– csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenységet, illetve kezdenek dolgozni 
kertjükben. Ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a sza-
badban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, 
különösen erős szél esetén A károk akkor előzhetőek meg a legköny-
nyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és 
a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

Belterületen égetésre engedélyezett időszak október 1-től április 
30-ig, hétfőtől szombatig, kivéve ünnepnapok, naponta 10.00–15.00 
óra között.

Kizárólag száraz kerti avar, száraz lombhulladék égethető 
el, a hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 
eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC)!

Külterületen a Katasztrófavédelemhez előzetesen benyújtott és 
engedélyezett esetekben lehet tüzet gyújtani.

Külterületen a kormány rendelete értelmében tilos a növényzet, 
illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy 
kerti hulladék szabadtéri égetése. Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedé-
lyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (Pest Megyei Igazgatóság, 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2200 Monor, Virág u. 21. 
29/610-010, monor.kk@katved.gov.hu)

Ugyanakkor továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

z utóbbi időszakban tapasztaltak teszik szükségessé az ingatla-
nonként kihelyezhető zöldhulladékra vonatkozó szabályozások 

módosítását. Nagy eltérés mutatkozik az ingatlanokon keletkező 
zöldhulladék mennyisége és a közszolgáltatás keretében díjmentes 
begyűjtésre vállalható mennyiség között.

Sajnos többször is előfordult, hogy a járattervnek megfelelően 
betervezett hulladékgyűjtő gépjárműveken felül – a megnövekedett 
zöldhulladék mennyisége miatt – plusz járatok indítására volt szük-
ség, melyek még így is kevésnek bizonyultak a szállítás során.

A mennyiségi korlátozás nélküli (túlzott) zöldhulladék kihelyezés 
esetenként veszélyeztetheti a közszolgáltatás keretében vállalt, min-
den ingatlantulajdonos számára díjmentesen felajánlott szolgáltatás 
biztosítását.

Törekedve azonban az ingatlanokon keletkező zöldhulladék-elszál-
lítás problémájának megoldására, a szerződött szállító társaság a 
korábban meghirdetett zsákos rendszert az alábbiak szerint módosítja: 

A szolgáltatásban bevezetésre kerülő szabályozás értelmében a 
mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen 2 db emblé-
más, zöld színű, lebomló műanyag zsákot bocsájtunk rendelkezésre 
ingatlanonként.

Szükség esetén további zsákokat a kihelyezett Ügyfélszolgálaton 
lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás szám-
lafizetője nevére. A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke (kommu-
nális többlethulladékos zsák árával megegyező) utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 
kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, vala-
mint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki.

Fenti módosítás lehetőséget biztosít a nagyobb mennyiségű zöld-
hulladék kihelyezésére is, de a kihelyezéshez szükséges zsákok 
megvásárlása fedezetet nyújt a megnövekedő kapacitás költségeire.

H. Cs. ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Változások a zöldhulladék szállításban

TAVASZI MOZAIK

A
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NEVEZÉSI FELHÍVÁS!
2018. június 2-án szombaton, 9:00 órai KEZDETTEL

a Társasági Kutyák Országos Klubja PILISEN a III. ORSZÁGOS 
CAC-KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZI, MINDEN FAJTA RÉSZÉRE

(Fajtanélküli, El nem ismert és Hobbi Kategória is!)
Valamint a IX.-es fajtacsoport részére KLUBKIÁLLÍTÁST is!

PILISI PIAC MELLETTI FÜVES TERÜLETEN, 
BEJÁRAT CSAK A BÖLCSŐDE FELŐL LEHETSÉGES!

NEVEZÉS MÓDJA: A nevezést úgy kell eljuttatni a nevezési címre, 
hogy az a megadott határidőig beérkezzen.

Nevezési cím: TKOK 2721 Pilis Táncsics Mihály u. 14.
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 2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.

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

ÉJSZAKAI CAC NEVEZÉSI FELHÍVÁS!
2018. augusztus 4-én szombaton, 18:00 órai KEZDETTEL

a Társasági Kutyák Országos Klubja PILISEN IV. ORSZÁGOS 
CAC-KUTYAKIÁLLÍTÁST RENDEZ, MINDEN FAJTA RÉSZÉRE

(Fajtanélküli, El nem ismert és Hobbi Kategória is!)
PILISI PIAC MELLETTI FÜVES TERÜLETEN, 

BEJÁRAT CSAK A BÖLCSŐDE FELŐL LEHETSÉGES!
A KUTYÁK BELÉPTETÉSE 17:00-17:45-ig. Bírálatok kezdete 18:00.
NEVEZÉS MÓDJA: A nevezést úgy kell eljuttatni a nevezési címre, 

hogy az a megadott határidőig beérkezzen.
Nevezési cím: TKOK 2721 Pilis Táncsics Mihály u. 14.

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 2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.
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

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosít-
ható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 

gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
  2018. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.; 29. 13.; 27. 10., 24. 7.; 21. 5., 19. 2.; 16.; 30. 14.; 28.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, PÉNTEKI napokon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi 
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 
színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, 
pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! 
(Eötvös utcai P+R parkoló; Vágóhíd u. 22.; Luther tér Rendőrséggel 
szemben; Nyáregyházi u. – Petőfi S. u. sarok)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
  2018. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
 20. 18. 15. 13. 10. 7. 5. 2.; 30. 28.

Gyűjtési időszak: egész évben NÉGYHETENTE, PÉNTEKI napokon.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyi-
ségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterü-
letet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 
db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet 

beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális 
többlethulladékos zsák árával megegyező: 464 Ft+áfa/db), utó-
lag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák 
helyezhető ki.

A szállítás megoldott szabványos gyűjtőedényzetben, 
amennyiben jól látható módon „Zöldhulladék” felirattal 
jelölve kerül kihelyezésre.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.-dec.) ingatlanonként KÉT alka-
lommal (3 m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszer-
rel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszá-
mon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
 cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap
 Pilis
 Rákóczi út 67. H, Sze: 8.00 - 12.00
  K: 8.00 - 16.30 - - -
  P: 8.00 - 12.00  
 DTkH 
 Nonprofit Kft. hétfő: 8.00 - 20.00 53/500-152 ugyfelszolgalat www.dtkh.hu
 2700 Cegléd,  kedd- csütörtök:  53/500-153 @dtkh.hu
 Pesti út 65. 08.00 - 15.00

MOZAIK

Tisztelt pilisi Ingatlantulajdonosok!
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z esztendő első negyedében pedagógiai 
programunkban a vízzel mint energiafor-

rással, éltető erővel s mint veszélyforrással 
ismerkedtünk. A program március 22-én, a Víz 
Világnapján teljesedett ki. A környezeti neve-
lés munkacsoport ebben az évben is tartal-
mas programmal készült. Ezen a jeles napon 
kék pólóban jelentünk meg: kicsik, nagyok 
egyaránt. Csoportról csoportra járva érdeke-
sebbnél érdekesebb kísérleteket végeztünk. A 
gyermekek nagyon érdeklődőek voltak, kérdé-
seinkre okos válaszokat adtak. 

Ehhez a programhoz kapcsolódóan 
több éve hagyomány már, hogy az iskolá-
ba készülő gyermekekkel Budapestre, a 
Margitszigetre utazunk tömegközlekedés-
sel. A séta során megtekintettük a Dunán 
elhaladó hajókat, uszályokat, vízibuszt. 
Mikor visszaérkeztek, lelkendezve szá-
moltak be élményeikről. Az útiköltséget 
az óvodák alapítványai állták. Köszönjük a 
TS Gastro Kft.-nek az utazáshoz biztosított 
hideg ebédcsomagokat.
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A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
rajz- és digitális grafikai pályázatot hirdetetett 2018. feb-
ruárjában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kitörésének 170. évfordulója alkalmából.

A pályázatra Pilisről és a környékbeli településekről összesen 
63 pályamunka érkezett, hagyományos és digitális alkotások 

egyaránt. A pályaműveket háromfős szakmai zsűri értékelte. 
A zsűri tagjai: Kasa Tibor matematika-fizika-informatika szakos 

tanár, Parlag István szobrászművész és Petró Zsuzsanna kerámia-
tervező művész, design- és vizuálisművészet tanár.

Az elbírálás korosztályonként és készítési technika szerinti bon-
tásban, a pályázók nevének ismerete nélkül zajlott. 

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójára, illetve a 
díjak átadására 2018. március 8-án, 16:00 órakor került sor a pilisi 
Városi Könyvtárban. Az ünnepségen Petró Zsuzsanna és Kasa Tibor, 
a szakmai zsűri jelenlévő tagjai értékelték a beérkezett alkotásokat, 
majd Malikné Turcsek Zsuzsanna, az intézmény vezetője átadta a 
nyerteseknek a díjakat.

A díjátadót kötetlen beszélgetéssel és a Holánszki Pékség által 
felajánlott, adalékmentes alapanyagból készített finom falatok kós-
tolásával zártuk.

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy munkájával hozzájárult 
kiállításunk megrendezéséhez! Minden pályázónak emléklappal és 
egy jelképes ajándékkal kedveskedtünk. 

DÍJAZOTTJAINK:
Bartúcz Anna – digitalizáló tábla;

Gengeliczki Tímea – Parallel toll csomag;
Fodor Rebeka – rajzeszköz ajándékcsomag 

(Játéksziget–Kreatív-Hobby);
Kéri Nóra Lili – rajzeszköz ajándékcsomag 

(Anita Papír, Írószer, Játék);
Czinterstein Benedek – rajzeszköz 

ajándékcsomag (Játéksziget–Kreatív-Hobby);
Horváth László – Rajzeszköz ajándékcsomag 

(Csikós Könyvesbolt);
Informatika Szakkör GKÁI Alsó tagozat – 

rajzeszköz ajándékcsomag 
(Játéksziget–Kreatív-Hobby).

A nyerteseknek sok szeretettel gratulálunk! 

További támogatóink: 
Kis Cuki, Kovács Gábor 

Vegyeskereskedés, 
Gazdabolt és Dísznövény-

kertészet, Gál Villamossági 
Bolt, Holánszki Pékség, 

Miavecz Cukrászda, 
Betegh Gábor – Színkártya 

2004 Kft., Family 
Gyógyszertár – Benu Pilis, 
Kati Virág, Pc Szervíz Pilis, 

Pilisi Vállalkozások 
Egyesülete.

Köszönjük minden 
támogatónknak 

felajánlásait, hogy így is 
segítették pályázatunk 
sikeres megvalósítását!

Március első felében a leendő óvodások 
szüleikkel nyílt napok keretében ellátogat-
hattak az intézményekbe. Sok érdeklődőt 
fogadtunk.

Fokozatosan hangolódtunk rá nemzeti 
ünnepünkre: március 15. piros betűs ünnep 
a lelkünkben. Ezt az érzést igyekeztünk 
átadni az új nemzedéknek, a hazaszeretet 
– a nemzeti érzés megalapozása fontos 
pedagógiai célunk. Dallal, verssel, mondó-
kával, mesével készültünk, szebbnél szebb 
nemzeti színű madarak, virágok, huszárok 
készültek, melyeket a gyermekek hazavi-
hettek. 

A húsvéti ünnepre a szülőkkel együtt játszó 
délelőttön hangolódtunk, a gyermekek ügyes 
kezű anyukákkal együtt díszítették a tojáso-
kat, készítették a húsvéti nyuszikat. Sok nyu-
szis verset, dalt, mesét hallgattak. Örömmel 
számoltak be locsolós élményeikről.

A rendőrség kezdeményezésére az óvo-
dákban „Ovi Zsaru” prevenciós előadáson 
vettek részt a gyerekek. A programban 
gyereknyelven ismertették a rendőrök a 
szabályok betartásának fontosságát, a bűn-
megelőzést. Mindenki aktívan és érdeklődve 
vett részt a beszélgetésben, a színezés-
ben, de a legnagyobb sikere a rendőrautó 
kipróbálásának volt. Köszönjük a Monori 
Rendőrkapitányság rendőrtörzsőrmeste-
rének, Bicskei Alexandra bűnmegelőzési 
előadónak és a Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak 
a színvonalas programsorozatot.

A gyermekek zenei fejlődését, a zenei 
ízlés formálását is fontos pedagógiai fe- 
ladatnak tekintjük. Áprilisban került sor a 
Csillagtallérok nevű együttes komolyzenei 
koncertjére.

Reményeink szerint, ha a gyermekek 
átélik egy koncert hangulatát, zeneszerető 
emberekké válnak.

Sok éves hagyományunk keretében április 
hónapban ellátogatunk a Csilló Lovasiskolába 
és a Gerje természetvédelmi területre.

A Föld-modul kiemelt programja április 
24-én a Föld Napja, ezen a napon zöld póló-
ban jelenünk meg. Az óvoda kis kertjeiben 
magokat vetünk, növényeket ültetünk. A gyer-
mekek megfigyelik a kerti munkák folyamatát, 
a cseperedő növények fejlődését.

A jó idő beköszöntével egyre több időt 
töltünk a szabadban. Együtt mondhatjuk: 

„Jöjj el tavasz várva várlak,
Hozz virágot fűnek, fának!”

PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA
ÓVODAPEDAGÓGUSAI ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Tavaszváró az óvodákban

"170" Március: rajz- és digitális grafikai pályázat

A



www.pilis.hu HÍRNÖK 9

A Kármán József Városi Könyvtár 
március és április hónapban is színes 
programokkal várta látogatóit.

Március 3-án és április 7-én Tár-Sas Kör 
programjaira Fehér Viktor játékmester 

várta a gyermekeket izgalmas játékokkal. 
Legközelebb május 12-én, szombat déle-
lőtt 9-12 óráig várjuk a társasjátékok iránt 
érdeklődőket.

Március 5-től egy héten keresztül kézmű-
ves foglalkozás keretében vártuk a gyer-
mekeket kokárda készítésre, ahol együtt 
tisztelegtünk a szabadságharc hősei előtt.

Március hónapban tündEszter, Varga 
Eszter divattervező esküvői ruha kiállítása 
volt látható a könyvtár Ablak Galériájában 
„Szeresd a régit, kövesd az újat címmel”. 
Április hónapban pedig „Tűzvirágok” címmel 
Horváth Adrienn, pilisi származású grafikus- 
és tűzzománc művész alkotásaiból nyílt 
kiállítást tekinthetik meg a könyvtárba érke-
ző látogatók. Májusban „Trilógia” címmel 

Dallos Emese fényképeiből nyílik kiállítás az 
Ablak Galériában.

Április 6-án Kotlárné Bíró Ágnes tréner 
előadását hallgatták meg az érdeklődők 
a Kriston-intimtornáról. Az est folyamán 
megismerhettük a Kriston-torna jótékony 
hatását, amely az egészségesebb szervi 
működést segíti elő. A tornát a Közösségi 
Házban tartjuk április 19-én, 26-án és 
május 3-án, melyre előzetesen regisztrálni 
lehetett.

Április 21-én a „Kisvakond” című egyfel-
vonásos bábjátékot láthattuk a Masters of 
Puppets Network Europe szervezésében.

A Közösségek Hete keretében az „Együtt 
lenni, együtt tenni jó" eszmeiség szelle-
mében a Magyar Vöröskereszt, a Kármán 
József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
valamint a pilisi képzőművészek „Vér/Kép” 
címmel közös akciót szerveznek a vér- 

adás népszerűsítése érdekében. Helyszíne a 
Közösségi Ház nagyterme lesz május 10-én 
13-18 óra között.

Május 26-án szombaton 14-18 óra között 
gyermeknapot szervezünk a pilisi sportpá-
lyán. A látványos színpadi műsor mellett 
számtalan érdekes programmal kedveske-
dünk a helyszínre kilátogató gyermekeknek 
és családoknak. 15.30-kor fellép a Bóbita 
zenekar. További információk a gyermek-
napi programról a plakáton és a Facebook-
oldalunkon olvashatóak. 

Május 27-én, 11 órakor Hősök Napja-
megemlékezést tartunk az Evangélikus 
Gyülekezet templomkertjében.

Programjainkról további információt 
kaphatnak a 29-498-851-es telefonszámon, 

Facebook-oldalunkon és a 
www.kjvk.koznet.hu weboldalunkon.

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍
intézményvezető

Tavaly nyáron egy fiatalember, Fehér 
Viktor kereste fel könyvtárunkat azzal a 
kéréssel, hogy az általa régóta tervezett 
társasjáték klubjához könyvtárunk tudna-e 
helyszínt biztosítani?

Nagy örömmel teljesítettük a kérést, hiszen 
már volt hasonló foglalkozás a könyvtárban, 

de ebben az időben épp szünetelt. Nemsokára 
elindultak a Tár-Sas Körök, melyek a mai napig 
nagy sikerrel zajlanak. A legtöbb résztvevő visz-
szatérő gyermek, de voltak felnőtt látogatói is 
a Körnek. A Tár-Sas Körökre Viktor mindig új, 
sokunk számára érdekes társasjátékokat hoz, amit 
végtelen türelemmel és hozzáértéssel tanít meg 
a klub látogatóinak. Fehér Viktor az ELTE BTK 
informatikus-könyvtár szakos végzős hallgatója, 
emellett képzett játékmester.

Viktor 2008-ban ismerkedett meg a modern 
társasjátékok világával, később saját játékot is 
tervezett.

2013-ban a budapesti Gondolkodó Játékboltban 
kezdett dolgozni és 2014-ben a boltvezetői tisztet 
is betöltötte. Jelenleg diplomamunkáján dolgozik, 
melyhez hasznos tapasztalatokat gyűjt a Tár-
Sas Körök alkalmain. Nagy álma, hogy Pilisen 
vagy környékén játékboltot nyisson, amely inkább 
működne klubként, mint boltként…

A Tár-Sas Köröket jelenleg havonta rendezzük, 
általában a hónap első szombatján. Sok szere-
tettel várunk továbbra is minden érdeklődőt a 
városi könyvtárba alkalmainkra, Viktornak pedig 
köszönjük odaadó munkáját és további sok sikert 
kívánunk neki!

FEHÉRKE ✍

A Könyvtári Esték rendezvénysorozatunk keretében 2018.március 
9-én, 18 órai kezdettel Élő történelem óra a Tápió partján címmel 
Bori József, a Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület elnökének 
előadását hallgathattuk meg a városi könyvtár olvasótermében.

Vendégeink a könyvtár előterébe lépve egy működőképes ágyút is láthattak 
teljes valójában az egyesületnek a csatát bemutató képkiállítása mellett.

Az előadás témája az 1849. április 4-én zajlott győztes tápióbicskei csata és 
annak minden évben újrajátszott hagyományőrző előadása volt.

A sok humorral és anekdotával fűszerezett előadáson érdekes információkat 
tudhattunk meg Tápióbicske történelméről, a szabadságharc történetében ját-
szott szerepéről, valamint a Tápióbicske Barátainak Köre Egyesület példaértékű 
munkájáról, összefogásáról, melynek köszönhetően évről évre továbbfejlesztve 
elevenítik meg a dicsőséges Tavaszi Hadjárat győztes csatáját.

A látványos, több ezer látogatót vonzó program keretében végigkísérhetjük 
a csata legfontosabb eseményeit, melyeket látványos pirotechnikai eszközök 
használatával tesznek még izgalmasabbá, és bepillantást nyerhetünk a honvédek 
korabeli életébe, de megkóstolhatjuk a tábori konyha akkoriban főzött ételeit is.

Köszönjük Bori Józsefnek a remek előadást! Kedves kollégáinak is kijár a 
tisztelet, akik korhű katonai viseletekben érkeztek hozzánk, jelenlétükkel színe-
sítették a Könyvtári Estéket!

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Tár-Sas Kör 
Pilisen

KÖNYVTÁRI ESTÉK

Könyvtári hírek
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Tanúk, akik estéről estére összegyűltek a hideg templomban pró-
bálni, akik nem sajnálták az időt és az energiát, hogy megtanulják 

a szövegüket. Mindezt iskola, munka, gyermek és unokák mellett. 
Tanúk, akik éjszakába nyúlóan készítették a díszleteket, próbálták 
az énekeket. Tanúk, akik nagypénteken az evangélikus templomban 
szolgálva élhették át Jézus Krisztus halálát és feltámadását. 

Tanúk, akik eljöttek, hogy részesei legyenek a csodának. Akik lát-
ták és hallották Jézus tanítását, gyógyítását. Akik vele vacsoráztak, 
akik megtagadták és akik megesküdtek, hogy soha nem hagyják 
el őt. Tanúk, akik elkísérték a Golgotára, akik eltemették és akik 
ott voltak a feltámadásánál. Akik együtt énekelték: „Tarts meg két 
kezedben, őrizz meg Uram…”

Tanúk, akik áldottak lettek, mert közösen, egy közösségben élték 
át a csodát…

A KARAKTER ...   ....................................................… és aki mögötte van
JÉZUS KRISZTUS (Isten fia) Megváltó): ......... Tóth Richárd
KLEOPÁS (emmausi tanítvány): ........................ Gábrisch Anita
SIMON (emmausi tanítvány): .............................. Szatmári Szabina
PÉTER (tanítvány): ................................................. Keveházi D. Sámuel
JAKAB (tanítvány): ................................................ Laczkó Levente
JÁNOS (tanítvány): ................................................ Szabó Eszter
TAMÁS (tanítvány): ................................................ Zsigri Viktor
JÚDÁS (tanítvány): ................................................ Magyar Máté
MÁRIA (Jézus anyja): ............................................Tóth Lilla Eszter
MAGDALAI MÁRIA (nőtanítvány): ..................... Barna Mónika
SALOMÉ (nőtanítvány): ........................................ Opavszki Judit
JOHANNA (nőtanítvány): ..................................... Félixné Berinszki Edit
ZSUZSANNA (nőtanítvány): ................................ Kirchmayer Ferencné 
  D. Zsuzsanna
MÁRTA (nőtanítváy): ............................................. Keveházi Márta
ARIMATIAI JÓZSEF (tanítvány): ..............................  Kotyinszkiné Gajdos Szilvia
NIKODÉMUS (tanítvány): ...................................... Morvainé Hortobágyi Éva
KAJAFÁS (főpap): .................................................. Bánszki Éva
ANNÁS (főpap): ....................................................... Halkó-Szabó Gabriella
PONTIUS PILATUS (római hhhelytartó): ........ Kollár László
CLAUDIA (Pilátus felesége): ............................... Halápi Hajnalka
LONGINUS CENTURIO (római százados): ...... Pércsi Levente

Segítsen a civil szervezeteknek adható 1%-kal!

A Pilisi Evangélikusok „ERŐS VÁR” Alapítványa
Adószám: 18672693-1-13

Alapítványunk egyszerre támogatja a Pilisi Evangélikus Egyházközséget 
és a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálatot. Gyülekezetünk gyermek és 
ifjúsági szolgálatát is segíti az alapítvány. Szeretetszolgálatunk szoci-
álisan rászoruló idős emberekhez, családokhoz jut el.

Segítsen az egyházi 1%-ával is!

Magyarországi Evangélikus Egyház
Technika szám: 0035

Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei 
között, küldetésünk, elhívásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgá-
latot a világban. Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá tudjuk tenni azt, amiért 
mi, evangélikusok mások, többek és jobbak vagyunk ebben a munkában. 
A gyülekezeteinkben és közösségeinkben értékközvetítő munkát vég-
zünk; az óvodákban, iskolákban működő, szeretet vezérelte nevelés és 
színvonalas oktatás; a fogyatékkal élők és idősek gondozása; a rászoruló 
családok, a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítése.

Köszönettel: PILISI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

HERÓDES ANTIPAS (zsidó fejedelem): ........... Molnár Marcell Olivér
BARABBÁS (gonosztevő): .................................... Baranyai Dávid
DISMAS (jobb lator): .............................................. Félix Ditta
GESMAS (bal lator):............................................... Nagyidai Lili
FLAVIUS (római katona): ......................................Tóth Ákos
GAIUS: (római katona): ......................................... Bánszki Áron
LUCIUS (római katona): ........................................ Kása Krisztián
MARCUS (római katona): ..................................... Laczkó Attila
SEPTIMUS (római katona): .................................. Pálinkás Gergő
VALERIUS (római katona): ................................... Szabó Gergő
TERTIUS (római katona): ..................................... Bogdány Dominik
RÁHEL (templomszolga): .................................... Novotny Lotti Bianka
REBEKA (templomszolga):.................................. Kotyinszki Zsófia
RÚTH (templomszolga): ....................................... Krahulcsán Alexandra
RIA (templomszolga):............................................ Morvai Enikő
MÁLKUS (templomszolga): ................................. Czombos Márton
DEMETRIOS (templomszolga): .......................... Fehér Zoltán
ELIFÁZ (írástudó): .................................................. Kurucz Brigitta
BILDÁD (írástudó): ................................................. Malya Ágnes
SZÓFÁR (írástudó): ................................................ Pintér Zsuzsanna
ELIHÚ (írástudó): .................................................... Halgas Mónika
ALBA (szolgálólány): ............................................. Hóra Krisztina
LUNA (szolgálólány):............................................. Bogdány Alexandra
ZOÉ (szolgálólány): ................................................ Bogdány Barbara
KHLOÉ (szolgálólány): .......................................... Kurucz Nikolett
DORA (szolgálólány): ............................................ Jansik-Németh Nikolett
CIRÉNEI SIMON (keresztvivő): ............................ Zsengellér András
ANGYAL (mennyei küldött) ................................. Deanna Torstenson

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részt vett a 
Passió előadásának megszervezésében. Köszönet a szereplőknek, 
az IZSÓP és az IZSÓPKA énekkarnak. Köszönet Princz Mihály 
fotográfusnak a plakátért és az előadáson készült fényképekért. 
Köszönet a Pilis TV-nek a felvételért. Köszönet mindenkinek, aki 
eljött és velünk együtt tanúvá lett. Istené a dicsőség. Ámen

KÁRNYÁCZKI ESZTER és SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR ✍ 

evangélikus lelkészek

EGYHÁZAINK ÉLETE

TI VAGYTOK ERRE A TANÚK!

Jézus mondja: „Ti vagytok erre a tanúk”. Te és én: mi. 
Név szerint és névtelenül. Erre a sok mindenre, mely 
Jeruzsálemben történt. Teérted, énértem. Sokakért, 
akik hisznek Benne. Miért tette? Mert szeret minket. 
De nem azért szeret, mert hiszünk, hanem azért, hogy 
higgyünk és így örök életünk legyen. Szeretetének 
számos jele van: a kenyér és a bor, a kereszt, az üres 
sír. Íme, most mi voltunk erre a tanúk! 
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A szakmai beszámoló készítésének 
célja, hogy Pilis Város Önkormányzata 

mint a Csernai Pál Közösségi Központ 
építtetője valamint a Lakosság megismer-
je az építési beruházás megvalósításához 
kapcsolódó tevékenységeket. 

TÁRGYIDŐSZAKBAN 
ELVÉGZETT ÉS FOLYAMATBAN 

LÉVŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁK:

Geodéziai munkák:
Földszint:
– válaszfalak kitűzése.
Emelet:  
– monolit vasbetonpillérek tengelyeinek 

kitűzése;
– monolit vasbeton falszerkezetek kitűzése;
– teherhordó falszerkezetek kitűzése;
– nézőtér és színpad feletti keretgeren-

dák és födém állványzati rendszerének 
kitűzése.

FÖLDSZINT
Monolit vasbetonpillérek és falak. 
A P5 - P8, P10 - P19 jelű pillérek és az F1 
jelű monolit vasbeton falszerkezet eseté-
ben a zsaluzatok elbontásra kerültek. 

Monolit vasbeton födémek, gerendák 
és lépcsők:
Az L1 és L2 jelű, monolit vasbeton 
födém-mezők, a G22 – G33 jelű gerendák 
és az aula lépcső esetében a zsaluzatok 
bontásra kerültek, kiegészítő alátámasz-
tások elhelyezve (díszletraktár, lépcsőház 
a fedett teraszig, vizesblokk, kisterem, 
elektromos helyiség, szélfogó, aula az 
első pillérig, lépcső). 

Válaszfalak építése:
Építésvezetővel közösen ellenőriztük a 
vizesblokkok válaszfalainak kitűzését, rend-
ben. Kértem, hogy a víz-szigeteléssel érin-
tett válaszfalak alatti átázott/havas felüle-
teket szakszerűen készítsék elő, valamint 
a szigetelési munkák végzése során tartsák 
be az átfedésre vonatkozó szabályokat.

Szakági kivitelezővel egyeztettem az 
elvárt minőségi követelményeket (fal-
végek, csorbázatok kialakítása, lágyvas 
huzal elhelyezése 2 soronként).

EMELETI SZINT
Állványozási és zsaluzási munkák:
A zárófödém és nézőtér feletti födém 
zsaluzásához szükséges állványzat építé-
se a PERI rendszer alapján készített állvá-

nyozási tervek alapján készült. Az induló 
keretállások pozicionálását, a rendszer 
elemeinek típusát és a kialakítás módját 
ellenőriztem, rendben, Felhívtam a kivi-
telező figyelmét arra, hogy a MULTIFLEX 
és a PERI UP Rosett rendszer alkalmazási 
útmutatójában rögzített beépítési szabá-
lyokat fokozottan be kell tartani.

Teherhordó falszerkezetek készítése:
A kerámia falszerkezetek esetében szak-
ági kivitelezővel egyeztettem az elvárt 
minőségi követelményeket. A nyílásáthi-
dalások monolit vasbetongerendákkal és 
PTH előre-gyártott áthidalók alkalmazá-
sával kerülnek kialakításra. Az emeleti 
teherhordó PTH falszerkezetek az Irodák 
és Öltözők helyiségcsoportjainál elké-
szültek, a Díszteremnél és a Lift mel-
letti vizesblokknál a 44 cm vastag PTH-
falszerkezetek építése folyamatban van.

Monolit vasbetonszerkezetek:
A színpad és nézőtér feletti keretgeren-
dák és vasbeton lemezfödém dúcolatá-
nak és zsaluzatának kialakítását köve-
tően megkezdték a betonacél-szerelési 
munkákat. A vonatkozó statikai tervlapok 
alapján ellenőriztem a munkaközi állapotú 
vasszerelés geometriai méreteit, a főva-
sak és kengyelek pozícióit, a darabszá-
mokat, a toldási hosszakat, az elhelyezés 
módját, valamint a tervezett födémáttöré-
sek pozícióját.

A színpad és nézőtér feletti keretgerendák 
betonozási munkái több ütemben, mun-
kahézagok kialakításával készülnek. Az 
emeleti zárófödémek betonozási munkái-
nak tervezett befejezési határideje: 2018. 
április 25. 

Épületgépészet:
A földszinti mosdó és vizes helyiségek 
válaszfalazási munkáinak befejezését 
követően megkezdték a belső szennyvíz- 
elvezető rendszer gerinc- ejtő és ágveze-
tékeinek kiépítését. A helyszínre szállított 
anyagok specifikációja, geometriai méretei 
a terveknek megfelelő. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kap-
csolódó információk:
1. Megrendelő intézkedését követően az 

építési terület ideiglenes vízelvezetési 
munkáit kivitelező megkezdte és folya-
matosan végzi. 

2. Az NKM Áramhálózati Kft.-től érkezett, 
külső villamos energiaellátásra vonatko-
zó műszaki gazdasági feltételek alapján, 
a Gubányi Károly úton, a TESCO oldalá-
nál lévő transzformátorállomás KTW-
400 E típusúra történő cseréjével és 
járulékos munkáival a tervezett 3x160A 
energiaigény biztosítható. A szolgáltatói 
tájékoztatóban rögzített műszaki tarta-
lom, valamint a csatlakozási alapdíjra és 
a kisfogyasztói mérőhely kialakítására 
vonatkozó árajánlat alapján a beruházás 
megrendelésre került.

3. A TIGÁZ gödöllői üzemigazgatóságával 
történt egyeztetések alapján, a 16 m3/h 
gáz kapacitásigény a 4-es számú főút-
tal párhuzamosan kiépített gerincveze-
tékre történő csatlakozással biztosít-
ható. Kivitelezői árajánlatok beszerzése 
folyamatban van.

4. A berendezési tárgyakra, a mobíliákra és 
színpad-technológiára vonatkozó doku-
mentáció tervezői költségvetésének 
ismerete alapján – az egybeszámítási 
kötelezettségek figyelembevételével – 
az eszközbeszerzéshez kapcsolódó köz-
beszerzési feladok ellátására közbeszer-
zési tanácsadót szükséges megbízni. 

5. Kivitelező bemutatta a járda- és térkő-
burkolat mintafelületeit, a homlokzat-
képzés kerámia-burkolatának típusát, 
valamint a homlokzati nyílászárók felü-
letkezelésének színmintáját. Az építész-
tervező által javasolt mintafelületek és 
színek legitimálásra kerültek.

6. Megítélésem szerint a tervezett előre-
haladáshoz viszonyítva kb. 2 hét elma-
radás tapasztalható. Kértem a kivite-
lezőtől, hogy a teljesítési határidőre 
vonatkozó kötelezettségének teljesíté-
se érdekében vizsgálja felül a munka-
szervezés folyamatait. 

7. Az építési tevékenységek előrehaladá-
sának bemutatása érdekében a képvise-
lő-testületi és bizottsági tagok részére 
kezdeményezem egy helyszíni bejárás 
megszervezését. Kivitelezővel történt 
egyeztetés alapján – a szerkezetépítési 
munkák befejezését követően – az építési 
területen történő szemle javasolt idő-
pontja: 2018. május 28. (hétfő), 16.00 óra.

Szolnok, 2018. április 4.

JÁNOSI LÁSZLÓ ✍ 
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■ Garázdaság vétségének elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás V. Tibor budapesti lakos ellen, aki 2018. 
március 27-én a pilisi gyógyszertár előtt agresszíven viselkedett, 
az ott parkoló személygépjárművet megrongálta oly módon, hogy 
azt a rendszámtáblával ütlegelte, illetve több alkalommal a gépjár-
műbe rúgott. A helyszínre érkező rendőrjárőr felszólítására a férfi 
a garázda magatartást tovább folytatta, valamint bódult és önkívü-
leti állapotban volt, ezért nevezettel szemben kényszerítő eszköz 
került alkalmazásra, majd ezt követően V. Tibort a mentőszolgálat 
segítségével a rendőrök kórházba szállították. 

A pilisi járőrök 2018. március 3-án az esti órákban megjelentek 
Pilisen, a Rákóczi úton, mivel állampolgári bejelentés érkezett 
egy ittas állapotban lévő, földön fekvő férfiról. Az egyenruhá-
sok biztonsági intézkedés keretén belül azonnal értesítették a 
mentőszolgálat munkatársait, akik a férfit a további vizsgálatok 
céljából kórházba szállítottak.

Egyedi azonosítójel meghamisításának bűntettének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntetőeljárás G. Lehel vecsési lakos ellen, 
akit 2018. március 13-án a Pilisi Rendőrőrs járőrei Pilisen, a Kossuth 
Lajos utcában az általa vezetett személygépkocsival vonták rendőri 
intézkedés alá. A rendőri ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 
a gépkocsira jogosulatlanul más hatósági jelzéseket szerelt fel. 
A férfit a rendőrök elfogták, majd a Monori Rendőrkapitányságra 
előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy Pilis városában lévő óvo-
dákban az iskolarendőri program keretén belül nagy sikerrel 
előadást tartottunk az óvodásoknak az iskolába igyekvő jó és 
rossz közötti szabályok ismertetése, bántalmazás, csúfolódás, és 

z idei tavasz igencsak megkésve érke-
zett és ezzel aggodalomba taszította 

nem pusztán a Boldog Nyúl szervezőit, de 
azokat is, akik számolták a napokat, hogy 
végre elérkezzen Húsvét hétfő délutánja. 

Hagyományainkhoz híven, Húsvét hétfő-
jének délutánjára hirdettük programunkat, 
mert ezzel is szerettük volna támogatni 
a Pilisen még éppen fennmaradó tradíci-
ót, hogy a fiúk locsolkodni járnak ezen a 
napon.

A kapu délután 15 órakor nyílt meg a ven-
dégsereg előtt és szép számban érkeztek 
a családok. A rendezvény első félórájában 
felfedezhették a családok a rengeteg hús-
véti meglepetés-dekorációt, a feldíszített 
állatokat, játékokat, a karámban legelésző 
lovakat, majd fél 4 magasságában a progra-
mokat is kihirdettük. 

A szervező csapat kézműves foglalko-
zással, népi játékokkal, kecskeugratással, 
lovaskocsikázással, pónilovaglással, arcfes-
téssel és csillámtetoválással, óriásbuborék 
fújással készült erre a jeles napra.

A gyerekek a népi játékokat versenyként 
is kipróbálhatták. A játszótér, az állatsi-
mogató és a kihelyezett feladatok (főleg a 

”keresd a tűt a szénakazalban” és a szal-
mabála gurítás) egy kis időre lefoglalták a 
gyerekeket, így a felnőttek bátran kóstolgat-
hatták a frissen, nyílt tűzön sült matutkát 
és a lilahagymás zsíroskenyeret egy finom 
üdítő vagy házipálinka kíséretében.

Fél ötkor a vendégsereg átsétált a nagy 
lovaglókarámhoz, ahol a vérbeli csikósok – 
bemutatójuk után – ”asszonyveréssel” ked-
veskedtek a közönség nő tagjainak, minden-
ki örömére.

A csikósokat egy gyermek lovasbemu-
tató követett hét taggal, melyben 9 és 12 
év közötti fiúk és lányok alkalomhoz illő 
öltözetben mutatták be programjukat. Őket 
követte a haladó lovasok, díjlovas verseny-
zőink karusszele egy quartettben.

A programokat a tojáskeresés követte, 
melynek során minden gyermek, aki csak 
a lovardában tartózkodott, hevesen kereste 
a 99 elrejtett tojást.

Ezt követően került sor az eredmények 
hirdetésére, hiszen a népi játékokon legjobb-
nak bizonyult három, és a tojáskeresésben 
legtöbb tojást gyűjtő három helyezett díja-
zásban részesült. A gyermekek lovaglásra 
feljogosító ajándékutalványt, tárgyjutalma-
kat és tulipánjegyeket is kaptak, mely utóbbit 
a helyszínen használhattak fel lovaskocsiká-
zásra vagy pónilovaglásra.

Végezetül a kihagyhatatlan állati felvonu-
lás következett, melynek során élőzenei fel-
vezetéssel minden gyermek egy- egy állatot 
kísért s együtt jártuk be a lovardát.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a nem sok jóval 
kecsegtető időjárás-előrejelzések ellenére is 
rengetegen csatlakoztak programunkhoz és 
boldogan próbálták ki hagyományos, termé-
szetbarát játékainkat, játszottak az állatokkal 
a legtermészetesebb módon, és a családok 
együtt élvezték a jó levegőt, a hangulatos 
zenét, a Húsvéti környezetet, s a gyermekeket 
nehezen, sok-sok könny árán sikerült csak 
hazacsalogatni napnyugtakor.

CSILLÓ RITA ✍

kerékpárok tartozékairól, valamint a gyerekek megismerkedhet-
tek a rendőrök felszereléseivel és a szolgálati gépkocsival.

A tavasz 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 állapotára, és a szükséges pótalkatré-
szek ellenőrzésére, beszerzésére! A megfelelő kivilágítás nélkü-
lözhetetlen 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, kerék-
párra vonatkozó közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen 
a biztonságos közlekedéshez! 

Fontos, hogy figyeljenek egymásra. Kísérjék figyelemmel a lakó-
környezetükben feltűnő, gyanúsan viselkedő idegeneket, az isme-
retlen autók rendszámát írják fel. Házalókat, táskából áruló sze-
mélyeket ne engedjenek be otthonaikba, ne vásároljanak tőlük. 
A besurranásos lopások megelőzése érdekében, fontos, hogy 
• ha elhagyják a lakásukat a nyílászárókat zárják be;
• értékeik tárolására alkalmazzanak lemezkazettákat, biztonsági 

széfeket;
• tettenérés esetén lehetőleg kerüljék el a tolvajokkal való szem-

beszállást, mert az erőviszonyok nem megfelelő felmérése 
esetén más, súlyosabb bűncselekmény is megvalósulhat.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése ese-
tén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámon, vagy munka-
időben 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, Kiss Zoltán r. főtörzsőr-
mesternek az elérhetősége 06/20-412-2490, fogadóóráját 
minden hónap első csütörtökén, 14.00-16.00 óra között tartja 
a rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC ✍ r. alezredes a Pilisi Rendőrős parancsnoka

MOZAIK

Boldog Nyúl a Lovardában 2018

Rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hónapok sem teltek el események nélkül 
a Pilisi Rendőrőrs illetékességi területén. Az aláb-
biakban konkrét eseményekről és az azt követő 
intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

A
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Labdarúgóink idei első ellenfelének a késő téli időjárás bizo-
nyult. Csapataink felkészülését megnehezítette a nem várt 

kora tavaszi havazás. Pályáink használhatatlanná váltak, edző-
mérkőzéseket kellett elhalasztani, a pályaviszonyok nem voltak 
megfelelők az edzésmunkákra, sőt, minden korosztálynál el 
kellett halasztani az első bajnoki mérkőzéseket is. Klubunk 
lehetőségeihez mérten műfüves pályabérléssel, terembérléssel 
próbálta segíteni a szakmai munkát, a minél hatékonyabb felké-
szülés érdekében.

Első számú felnőtt csapatunk az elhalasztott tápiószecsői 
meccs miatt Gödöllőn kezdte meg a tavaszi szezont, ahol nehéz 
győzelmet aratott (0-1). Ezután következett a bajnokság csúcs-
rangadója: fogadtuk a Taksonyt. Küzdelmes meccset vívtunk, 
ahol a taktikáé volt a főszerep. Rögtön az elején vezetést sze-
reztünk, de a 20. percben jött egy „rövidzárlat”, amikor két perc 
alatt fordított riválisunk, ezzel meg is nyerve a meccset (1-2). 
A bosszantó vereség után a csapat nem találta régi önmagát, 
vereséget szenvedtünk Biatorbágyon (0-2) és csak az utolsó 
percekben mentettünk pontot Maglódon (1-1). Ezután követke-
zett a százhalombattai győzelem, ahol a sok sérülés ellenére 
jó játékkal sikerült nyerni (0-3), majd magabiztosan vertük 
Tápióság együttesét (0-6) a Pest Megyei Kupában. Ez a két győ-
zelem arra engedett következtetni, hogy a csapat visszatalált 
a győztes útra, amire nagy szükség is lenne, hogy a hátralevő 
mérkőzéseken sikeresek legyünk, és dobogón végezzen a csa-
pat. Azonban Nagykáta ellen sajnálatos vereséget szenvedett 
a csapat (0-1), ám reméljük, ez a kudarc nem rendíti meg a 
fiúkat győzni akarásukban. Sajnálattal tudatjuk, hogy egészségi 
állapota miatt április közepétől már nem erősíti csapatunkat 
Bárányos Zsolt. Ezúton is köszönjük a segítséget, kiváló játékát, 
és mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.

Tartalék csapatunk idén is elindult a Pest megyei felnőtt fut-
sal bajnokságban, ahol a csoportból továbbjutva a középházban 
végzett. A téli felkészülésnél az időjárás megnehezítette a dolgu-
kat, mert a hirtelen nagy havazások miatt nem tudták lejátszani 
a tervezett edzőmérkőzéseket, csak termi edzésekkel tudtak 
készülni a bajnokságra. Talán ez az oka a gyenge tavaszi rajtnak, 
de bízunk benne, hogy a visszatérő rutinos játékosok segítségé-
vel újból lendületet kap a csapat, és tisztességgel fejezik be a 
bajnokságot.

U19-es csapatunk szintén a téli időjárás miatt a tervezett öt 
edzőmérkőzésből csak egyet tudott lejátszani az Örkény U19-es 
csapata ellen. Bízunk benne, hogy a teremedzések elegendők 
lesznek, hogy ledolgozzák az Abonnyal szemben fennálló négy 
pont hátrányukat, hogy újból bajnoki címet ünnepelhessünk 
a szezon végén. A fiúk tavaszi rajtja eddig hibamentesen 
indult, ifi csapatunk első három bajnoki mérkőzését maga-
biztos győzelemmel zárta.

U16-os csapatunk a tél folyamán két csoportban edzett, 
klubunkat teremtornákon képviselték. A csapat idősebbik 
része a Pest megyei futsal bajnokságban indult, ahol 20. 
helyezett lett a 33 résztvevő csapatból. A fiatalok számos 
teremtornán vettek részt, amelyek közül a Nagykőrösi 
U14-es tornát megnyerték, és minden különdíjat elhoztak. 
A csapatnál februártól edzőváltás történt: Lengyel Árpád 
családi okok miatt nem tudta folytatni a munkát, így a 
jövőben Horváth Richárd, tartalék csapatunk kiváló védője 
irányítja serdülő csapatunkat. Munkáját Krizsán László, 
egykori kiváló játékosunk segíti. 

A női csapatunknál végzett kemény munka meghozta 
első nagyobb sikerét. A csapat télen megnyerte az albertirsai 
teremtornát, illetve 2. lett a ceglédi Farsangi teremtornán. 

A lányok kinti mérkőzései a rossz időjárás miatt csak április elején 
kezdődtek, reméljük, a bajnokságban is hasonló sikereket érnek el. 

Bozsik-korosztályos labdarúgóink aktívan töltötték a téli 
teremidőszakot is. A Gubányi Károly Általános Iskola jóvoltá-
ból a két telephely tornatermeiben tudtunk edzéseket tartani, 
mind a négy korosztály (U7, U9, U11, U13) heti két alkalommal 
tudott hétköznap gyakorolni. A hétvégék is aktívan teltek, mivel 
nagyon sok meghívásos teremtornán vettünk részt, mint például 
Újlengyel, Dabas, Tiszakécske, Törökszentmiklós, Cegléd, Üllő és 
három Bozsik futsal torna Monoron. A két idősebb korosztályunk 
(U11 és U13) elindult a Pest megyei futsal bajnokságban is, ahol 
december közepétől február végéig 15-15 meccset játszottak 
fiaink. Mindkét csapatunk az alsóház 3. helyén végzett, ami 
azért is nagy szó, mivel nagyméretű fedett csarnok hiánya miatt 
sajnos nem tudnak a gyermekek megfelelő körülmények között 
gyakorolni. Reméljük, a helyi sportcsarnok nem csak terv marad, 
hanem a közeljövőben fel is fog épülni. Erre felnőtt csapataink 
mellett utánpótlásunknak is nagyon nagy szüksége lenne, de nem 
csak a labdarúgók, hanem más sportágak képviselői is ki tudnák 
használni a reményeink szerint mielőbb felépülő csarnokot.

Húsvét után már a sportpályánkon készülnek a gyermekek a 
tavaszi szezonra. A szokásoknak megfelelően tavasszal négy 
fesztivál lesz, mind monori helyszínen, és öt torna, melyek közül 
egyet április 7-én klubunk rendezett.

A TAO-s támogatásnak köszönhetően klubunknak sikerült 
vásárolnia hat pár hordozható focikaput több méretben, nyolc 
garnitúra új mezt, rengeteg labdát, taktikai táblát. Továbbá lehe-
tőség nyílt, hogy a nagyobb UP-korosztályoknak Nyáregyházán 
tudjunk termet bérelni, amely nagyobb méretének köszönhetően 
jobb felkészülést tud biztosítani.

Ezúton is köszönetet mondunk a minket támogató cégeknek, és 
köszönjük Pilis Város Önkormányzatának az anyagi támogatást. 
Külön köszönet illeti továbbá azon elszánt szurkolóinkat, akik 
példaértékű összefogást tanúsítva kétkezi munkájukkal segítették 
eltakarítani a nem várt márciusi havat a pályáról, ezzel lehetőséget 
teremtve a Taksony elleni rangadó megrendezésére. Köszönjük 
továbbá játékosaiknak és a 14 éves Merényi Marcellnek, akik szin-
tén kivették részüket a pályatakarítási munkából.

A hagyománynak megfelelően idén is megrendezésre kerül a 
nagy népszerűségnek örvendő Május 1. Kupa. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a rendezvény felkerült a Családok éve program-
sorozatába, mellyel híre immáron országos szintre emelkedett. 
A rendezvény részletei a plakáton olvashatók.

A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍

SPORT

A Pilisi Labdarúgó Klub a tavaszi rajt után
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 Település Cím Nyitva tartás:
 Albertirsa 2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz. Sze: 8.00-16.00 Szo: 8.00-16.00
 Cegléd 2700 Cegléd, Mizsei út. H: 8.00-16.00 K: 8.00-18.00 Cs: 8.00-18.00 Szo: 8.00-14.00
  (DTkH Nonprofit Kft. Telephelye mellett a Gerje hídnál)  Szerda: ZÁRVA Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA
 Kecskemét 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz. (Széles köz) okt. 1. – febr. 28.: K-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00; (ebédidő: 12.00-13.00)
  6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz. (régi Halasi út) márc. 1. – szept. 30.: K-P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00; (ebédidő: 12:00-13.00)
 Monor 2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén. K-Szo: 7.30-16.00
 Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Kecskeméti út okt. 1. – márc. 31.: K - P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00
   ápr. 1. – szept. 30.: K - P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00

 Elhelyezhető hulladékok fajtái Minőségi követelmény Átvehető mennyiség/év
 kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek,  ép, összeszerelt max. 200 kg/év
 számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, mosogató szárító gép)
 lomhulladék bútorfélék, textilruhafélék max. 1 m3/év
 személyautó gumiabroncs nincs 1 garnitúra/év
 üveg csomagolási hulladék kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék nincs mennyiségi korlát
 egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton) csomagolási hulladék  tiszta csomagolási hulladékok keveréke nincs mennyiségi korlát
 zöld hulladék egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év
 lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke)  egyéb hulladékkal nem szennyezett 1 m3/év
 használt sütő zsiradék, használt étolaj tiszta, szennyeződésmentes max 100 kg/év
 fénycső izzó ép állapotú max 100 kg/év
 festékek csomagolásai festék nem vehető át! Csak festék csomagolási hulladék 
 növényvédő szerek csomagolásai növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék max. 100 kg/év
  (üres növényvédő szeres doboz)
 szárazelem nincs max. 100 kg/év
 akkumulátor ép, összeszerelt max. 100 kg/év
 fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj egyéb hulladékkal nem szennyezett max 100 kg/év

A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban az alábbi nem veszélyes hulladékok helyezhetők el, térítés ellenében. A telephelyen történő ártal-
matlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve átutalással abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal. 

  Hulladék típusa Ár
 2344 Dömsöd, Kommunális hulladék (20 03 01) 19.900 Ft/tonna + áfa
 Vasút út hrsz.: 388/39. Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04) 13.800 Ft/tonna + áfa
  Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04) 13.800 Ft/tonna + áfa
 Nyitva tartás: Lom hulladék (20 03 07) 8.460 Ft/m3 + áfa
 H-P: 8.00-16.00 Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01) 4.050 Ft/m3 + áfa

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna + áfa áron. A gipszkarton és a hungarocell a kommunális 
hulladék kategóriába tartozik és a 19.900 Ft/tonna + áfa ár besorolás alá tartozik.

 6000 Kecskemét,
 Kisfái 248. 0737/12 hrsz. 

Hulladék típusa Ár

 Nyitva tartás: Kommunális hulladék (20 03 01) 14.740 Ft/tonna + áfa
 03.01-től – 09.30-ig                                                                                                                                   Építési-bontási hulladékok
 H-P: 6.00-18.00, Szo: 6.00-16.00 Kitermelt talaj, föld (17 05 04) 1.500 Ft/tonna + áfa
 10. 01-től – 02. 28-ig Beton (17 01 01) 1.500 Ft/tonna + áfa
 H-P: 6.00-17.00, Szo: 6.00-16.00 Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07) 1.500 Ft/tonna + áfa

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + áfa áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális 
hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + áfa ár besorolás alá tartozik. Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulla-
déktípusoktól eltérő hulladékok elhelyezése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai az alábbi 
hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladék-
szállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).

MOZAIK

HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
  Hulladék típusa Minőségi követelmény                                      Ár
    lakossági ipari
 Hírös Egyéb települési hulladék, veszélyes összetevőket nem tartalmazó 10,8 Ft/kg + áfa 15,0 Ft/kg + áfa
 Hulladékgazdálkodási kevert is (20 03 01) háztartásokban keletkező hulladék 
 Nonprofit Kft. Lom hulladék (20 03 07)  10,8 Ft/kg + áfa 15,0 Ft/kg + áfa
 2700 Cegléd, hrsz.: 1622/8. Föld és kövek (17 05 04) homogén, egyéb jellegű hulladékot nem tartalmazhat 1,0 Ft/kg + áfa 1,0 Ft/kg + áfa
  Beton, tégla, cserép, kerámia homogén, 50 cm alatti befoglaló méretű, vasalásmentes, 
 Nyitva tartás: (17 01 07) (17 01 01) (17 01 02) egyéb jellegű hulladékot nem tartalmazhat 3,1 Ft/kg + áfa 3,1 Ft/kg + áfa
 H-P: 7.00-17.00 Kevert építkezési kis mértékben, kb. 5%-ban tartalmazhat az építkezések
 Szo: 8.00-17.00 és bontási hulladékok során keletkező egyéb jellegű hulladékokat 6,2 Ft/kg + áfa 6,2 Ft/kg + áfa
  (17 09 04) (fa, műanyag, szigetelőanyag stb.)

 Izsák-Kom Kft. 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. Hulladék típusa Ár
 Nyitva tartás: Kommunális jellegű hulladék 12.000 Ft/tonna + áfa
 Nyári időszámítás: H-P: 6.00-18.00; Szo: 6.00-14.00 Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog) 1.500 Ft/tonna + áfa
 Téli időszámítás: H-P: 6.00-17.00; Szo: 6.00-13.00 Tiszta föld Ingyenes
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A Csernai Pál Közösségi Központ 
építési munkálatai

PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 
NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA

Pilisi Játékország Óvoda
2721 Pilis, Rákóczi út 42.

2018. július 2. – 2018. július 27.
Nyitás: 2018. július 30.

Pilisi Játékország Óvoda 
Meserét tagintézménye

2721 Pilis, Kávai út 19.
2018. július 16. – 2018. augusztus 10.

Nyitás: 2018. augusztus 13.

Pilisi Játékország Óvoda 
Gesztenyéskert tagintézménye

2721 Pilis, Attila u. 8.
2018. július 16. – 2018. augusztus 10.

Nyitás: 2018. augusztus 13.

Mindhárom óvoda zárva tart:
2018. július 16. – 2018. július 27.

EPRES ALAPÍTVÁNY 
Az "Epres" a Gubányi Károly Általános Iskola 

Széchenyi úti telephelyének alapítványa.

Adószám: 18685183-1-13

Kérjük, adója 1%-ának 
felajánlásával támogassa alapítványunkat! 

Köszönjük!

MOZAIK
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G-SPED klíma

Helyszíni felmérés, 
telepítés, vásárlás egy helyen.

Keressen minket bizalommal!!!

KLÍMA SZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS!!!

Termékeink:

       klíma

klímaberendezések

termékek

 
ELÉRHETŐSÉGÜNK

+36-20/509-8837
www.gspedklima.revolshop.hu

gspedklima@gmail.com

Állandó 

akciók, kedvez-

mények!

Kedves Pilisi Lakosok!

BORZENGÉS 
2 0 1 8 . 0 5 . 1 9 .

Szervező: 
Hegyeki Pincesor Egyesület

Megnyitó: 14:00

Fellépnek:
Üllői Kenderes Néptánccsoport – 

Kökény Richárd és Majorosi Marianna 
vezetésével

Hipp–Hopp Zenekar
Vadkanok – férfi Dalárda 

Helytörténeti túra 
Szabó Zoltán vezetésével 

Indulás 
a Polgár Pincétől

Pónilovaglás –
Csilló lovasiskola

Kézműves vásár

Manna Büfé

Belépő: 1000 Ft

3+2 Együttes 

koncertje


