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Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!
zeretném tájékoztatni Pilis érdeklődő lakosságát, hogy az előző 
lapszám megjelenése óta mi történt településünkön. Melyek a 
fontosabb események, a folyamatban lévő ügyek.

Az első és talán legjobban várt hír, hogy gyönyörű tájvédelmi kirán-
duló helyünk ékessége, a Gerje híd elkészült. Bízom benne, hogy nem 
csak a pilisek, hanem a településünkre látogatók, kirándulók örömére 
szolgál, és az arra járók nagy tiszteletben fogják tartani, nem teszik 
tönkre, és még inkább abban, hogy szemetet sem hagynak maguk után!

Sajnos egyre több járó-kelő, kiránduló nem tartja tiszteletben a 
környezetet és szétdobálják a szemetet a közterületeinken, játszótéren, 
sportparkokban és a turistaútvonalakon. Húsz hulladékgyűjtő edényt 
helyeztünk el a forgalmasabb közterületeken. Bízom benne, hogy a 
gyalog közlekedők észreveszik és a szemetet nem az árkokba, hanem a 
gyűjtőedénybe dobják. 

Felmértük az illegálisan lerakott szemét 
mennyiségét és a leginkább szemetes területe-
ket. Összeszedésére és elszállítására 1,5 millió 
forintot különítettünk el. A begyűjtés és a 
szállítás megszervezése folyamatban van. Bízom 
benne, hogy a lakosság a segítségünkre lesz, és 
az illegális szemétlerakókkal szemben közösen 
lépünk majd fel, és akár rendszám, akár sze-
mélyleírás bejelentésével segítik az elkövetők 
felderítését.

Játszóterünkön és a sportparkban ismét szán-
dékos játszó eszköz rongálás történt, virágládá-
kat borítottak fel, és sajnos néhány fa és ültetett 
virág is útban volt valakiknek. Elkeserítő lát-
vány és dühítő a károkozás, szemetelés, közös 
értékeink semmibevétele, mindemellett még 
elkeserítőbb, hogy aki látja, nem jelenti be vagy 
nem ad információt.

Szintén kellemetlen feladatok közé tartozik, hogy az utcatáblákat, 
közlekedési táblákat pótolni kell, mert azokat eltulajdonítják. Nem is 
sejti az elkövető, hogy akár életveszélyt is okozhat a táblák hiányával. Az 
elmúlt hónapban 2 domború tükör is kihelyezésre került forgalmas és 
nehezen belátható útkereszteződésekben, ezzel is segítjük a biztonságos 
közlekedést.

Jelenleg is több beruházás zajlik településünkön. Folyik a külterü-
leti utak gréderezése, karbantartása, miközben felmérjük a belterületi 
utak karbantartási igényét is. Egyes külterületi utak vonatkozásában az 
önkormányzat pályázatot nyújtott be, amit elutasítottak, azonban az 
elutasítás kapcsán kiírt hiánypótlást az önkormányzat határidőre telje-
sítette, így bízom benne, hogy a döntést hozó kormányzati apparátus 
felállítása után pozitív eredményről tudjuk értesíteni az érintett utcák 
lakóit (Lehel – Zsolt – Botond – Diófa).

Ugyancsak bízom benne, hogy a Gubányi Károly utca, Csernai Pál 
utca és Beleznay utca kialakítására és korszerűsítésére kiírt pályázaton 
eredményesen indultunk, illetve annak hivatalos eredményéről szóló 
pozitív értesítést mihamarabb megkapjuk. Hasonló értesítést várunk a 
Csernai Pál Közösségi Központ mellett található három önkormányzati 
ingatlan közműellátásával és kereskedelmi övezetté alakításával kapcso-
latban, mely közművek megépítése esetén nem csak ezen ingatlanok, 
hanem a Tesco háta mögött található ingatlanok közműellátásának 
biztonsága is erősödik. Ha már az előbbiekben említettem a Csernai Pál 
Közösségi Központot, úgy megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam 
Önöket, a központ építési munkálatai csúszást szenvedtek a téli időjárás 
miatt, azonban a kivitelező levelében azt ígérte, hogy a 2018. augusztus 

31-i kivitelezési határidőt tartani fogja, a munkákat átszervezi, meggyor-
sítja. Csak a határidő eredménytelen letelte után kell az önkormányzatnak 
abban a kérdésben döntenie, hogy milyen intézkedéseket kíván foganato-
sítani. A közösségi központ kapcsán kell megemlíteni azt a közbeszerzési 
eljárást, melyet a közeljövőben kíván indítani az önkormányzat a központ 
berendezéseinek, mobiliáinak beszerzése és kialakítása érdekében. Bízom 
benne, hogy az idén más intézményeink is megújulnak. Egy forint híján 
15 millió forintot nyert az önkormányzat sikeres pályázaton az Attila utcai 
óvoda bővítésére és korszerűsítésére. Ezen összeg mellé a település 2018. 
évi költségvetése további 48 millió forintot biztosít. Megállapodásra 
jutott az önkormányzat anyaghiba kapcsán a Tondach Zrt.-vel, mely 
megállapodás keretében a Rákóczi úti óvoda héjazatának cseréje elkészül, 
a tető új cserepekből megújul, az önkormányzatot „csak” a munkadíj 

és a héjazás cseréjéhez szükséges segédanyagok 
beszerzése terheli. 

Végül, de nem utolsósorban a Kávai úti 
óvoda állagromlását is meg kell előzni, szin-
tén a tető javításával és az épület alapjainak 
megerősítésével. A szükséges műszaki feltételek 
és munkálatok kidolgozása folyamatban van. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Dózsa György úton található, az általános isko-
la, zeneiskola és több társadalmi szervezet által 
használt önkormányzati ingatlan nyílászáróit 
részben kicseréljük, külseje is megújul pályázati 
pénz, valamint mintegy 5 millió forint önkor-
mányzati saját erő felhasználásával. 

Most engedjék meg, hogy a Csernai Pál 
közösségi Központ építését követő – reménye-
im szerint részben a ciklusban megvalósuló –, 
második legnagyobb beruházásról is szóljak 
néhány szót. Kidolgozás alatt van a település 

felszíni csapadékvíz-elvezetésének terve, valamint a Kávai úti Óvodától 
a vasútállomásig vezető kerékpárút koncepcióterve. Mindkét terve-
zésnél a mérnökök figyelembe vették az előző képviselő-testület által 
már elkészített terveket, dokumentumokat. Aktualizálták a megválto-
zott körülményekhez, figyelemmel a képviselő-testület és a fejlesztési 
bizottság ülésein elhangzott javaslatokra, amennyiben azok a hatályos 
normáknak, jogszabályoknak, szabvány-előírásoknak nem mondanak 
ellent. A pályázat várhatóan 2018 szeptemberében kerül nyilvánosságra, 
annak előkészítésén az illetékes minisztériumok szakemberi dolgoznak. 
A pályázaton mindenképpen indulni kíván az önkormányzat, hiszen 
talán egy soha vissza nem térő alkalmat szalasztunk el, ha nem próbál-
juk meg központi költségvetési pénzeszközökből biztosítani ezen két út 
megújulását. Közismert ugyanis, hogy ez a két út a település észak-déli 
tengelyének ütőere, és hogy a legsűrűbb kerékpáros forgalom itt bonyo-
lódik le. A 2018. július 5-én 17 órakor tartandó közmeghallgatás 
egyik napirendi pontja is ezen koncepciótervek ismertetése lesz, ahol 
kérdések és vélemények hangozhatnak el a tervekkel kapcsolatban. 
A kérdésekre a jelenlévő szakemberek a helyszínen választ adnak. A köz-
meghallgatásra tisztelettel hívom és várom Önöket!

Bízom benne, hogy a kedves Olvasó ebben a lapszámban is sok 
közérdekű és aktuális információt talál, valamint a mindennapokban 
felmerülő kérdéseire is választ kap.

A nyár elsősorban a pihenésé, így a szabadság idejére mindenkinek 
kellemes üdülést, kikapcsolódást, sok élményt kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Az áprilisi nyílt rendes ülés napirendjén a 
Monori Rendőrkapitányság, illetőleg a 

Pilisi Rendőrőrs, a közterület-felügyelet és a 
mezei őrszolgálat 2017. évre vonatkozó beszá-
molója került megvitatásra.

A rendőrségi beszámolóból a legfontosabb 
megállapítás, hogy a város területén a bűn-
cselekmények száma csökkent, a felderítési 
arány nőtt. A mezei őrszolgálat és a közte-
rület-felügyelet a város különböző területein 
elszaporodott illegális hulladéklerakást látja a 
legnagyobb problémának. 

A Polgárőr Egyesület beszámolt a 2017. évi 
tevékenységéről, és elszámolt a 2017. évben az 
önkormányzattól kapott támogatással. 

Tárgyalta a képviselő-testület a 2017. évi költ-
ségvetési előirányzat módosítására vonatkozó 
előterjesztést és elfogadta azt, valamint a TS 
Gastro Kft. gyermekétkeztetési díj emelésére 
irányuló kérelmét, amit nem fogadott el.

Döntött a képviselő-testület „Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról, mely a belterületi utak felújí-
tására vonatkozik. A felújításra tervezett utak 
közül a Bence és a Toldy utca fért bele a 30 
milliós pályázatba. „Önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsíté-
sének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról is döntött a képviselő-testület 
a Gubányi Károly u., Csernai Pál u. és Beleznay 
utcára 120 milliós összegben.

A Városüzemeltető Kft. első negyedéves beszá-
molóját, a béremelési kérelmét és a fűnyírási 
feladatainak ellátását tárgyalta, s fogadta el a 
képviselő-testület. 

Két közműrákötési kérelmet és vagyoni ügye-
ket is tárgyalt a testület, továbbá döntött köz-
beszerzési tanácsadó kiválasztásáról építési 
beruházás (Attila úti Óvoda, Rákóczi úti Óvoda 
teteje) és árubeszerzés lebonyolításához 
(Csernai Pál Közösségi Központ eszközbeszer-
zése).

Döntött a képviselő-testület a 4. sz. háziorvosi 
körzet orvosának ideiglenes távolléte miatti 
helyettesítéséről.

A Hegyeki Pincesor Egyesület kezdeménye-
zésére a pincesorhoz vezető út elnevezéséről 
döntött a képviselő-testület, elfogadva a java-
solt Beleznay sétány nevet.

Zárt ülésen döntött a Csernai Pál Közösségi 
Központ vezetőjének kiválasztásáról, 2018. 
június 1-től Ljubimov Krisztina látja el a fe- 
ladatkört.

A pedagógiai kitüntető díjra beterjesztett 
javaslatokat tárgyalta a testület, „Ezüst toll” 
díjat Pálné Bánszki Ágnes óvodapedagógus-
nak, a „Kiváló pedagógus” díjat Herczeg Béláné 
tanárnőnek ítélte oda.

„Pilis Város Kiváló Egészségügyi Dolgozó” és 
„Pilis Város Kiváló Szociális Dolgozó” kitüntető 
díjakra nem érkezett jelölés. 

A 2018. július 1-jétől megüresedett mezőőri 
álláshelyre írt ki pályázatot a képviselő- 
testület. 

Májusi rendes képviselő-testületi ülésen a 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szakterületi 
tevékenységének 2017. évre vonatkozó beszá-
molóját tárgyalta és fogadta el a testület. 
A beavatkozásra vonatkozó számadatok és a 
legjelentősebb veszélyforrások – tűzveszély, 
közlekedési és ipari veszélyek, természeti 
katasztrófák – kerültek bemutatásra, továbbá 
az ellenőrzési és felügyeleti tevékenysége sem 
elhanyagolható. 

Tárgyalta a testület a Város Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiáját és Városfejlesztési 
Koncepcióját, amit a II. partnerségi egyezteté-
sen elhangzott javaslatokkal elfogadott. 

A Kávai úti Óvodától a vasútállomásig tartó 
kerékpárút-koncepció tervét meghallgatta a 
képviselő-testület, a műszaki tartalom tekin-
tetében további egyeztetés, pontosítás folyik, 
s a kérdés a 2018 júniusi ülésen ismét napi-
rendre kerül. 

2017. évi beszámolókat vitatott meg és foga-
dott el a képviselő-testület: egészségügyi 
ellátásról – 4. sz. háziorvosi körzet; védőnői 
szolgálat; szakellátások: a szociális alapellá-
tásról; a bölcsődei ellátásról; „Pilis Városért” 
Közalapítvány; a Képüsz Kft. gazdálkodásáról; 
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás tevékenységéről. Majd 
elfogadta a Városüzemeltető Kft. 2017. évi 
zárszámadását és az önkormányzat zárszá-
madását is. 

A képviselő-testület rendeletalkotási tevé-
kenységének eredményeként módosította 
a 32/2009. (XI.04.) sz. önkormányzati rende-
letet az ivóvízhálózatra történő rákötéssel 

összefüggő ún. érdekeltségi hozzájárulásról, 
a hatósági kötelezések rendjéről, valamint 
a rákötéssel összefüggő ún. általános üze-
meltetői feladatokról szóló rendeletet és a 
27/2007. (X.03.) sz. önkormányzati rendeletet 
a közműves szennyvíz gerincvezeték hálózatra 
történő rákötéssel összefüggő ún. szennyvíz 
érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletet. 
A módosítás következtében a telekmegosztás 
következtében kialakuló új telek közműellá-
tási költsége a rákötni szándékozó ingatlan-
tulajdonost terheli, a munkálatokat pedig a rá 
vonatkozó szabályok szerint a Daköv Kft. végzi, 
illetőleg az ingatlantulajdonos az érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésére is kötelezett. 

Módosult a szociális ellátások helyi rend-
szeréről szóló önkormányzati rendelet is. 
Kiegészült „Helyi életkezdési támogatással”, 
„Iskolakezdési támogatással” és „oltási támo-
gatással”. (A részletek külön cikkben olvas-
hatnak.)

Tudomásul vette a képviselő-testület a Gerje 
Forrás Kft. végelszámolásának befejeződését. 
A Rákóczi út 40. sz. alatti ingatlan, a volt orvosi 
rendelő közműhálózatának felújításával kap-
csolatban a képviselő-testület ad-hoc bizott-
ságot hozott létre azzal a céllal, hogy tegyen 
javaslatot az ingatlan hasznosítására. 

A Városüzemeltető Kft. gépbeszerzési kérel-
mét tárgyalta a képviselő-testület, és a 
fűnyírótraktor vásárlása zöld utat kapott. 

A Hunyadi u. - Sárkány Sámuel u. által határolt 
közterületen játszótér létesítéséről döntött a 
képviselő-testület. 3,5 millió forintért mászó 
vár, mérleghinta, kombinált egyensúlyozó, 
rugós nyúl, kishajó, 2 pad, szemetes, kerékpár-
tároló telepítésére kerül sor a közeljövőben. 

Döntött a képviselő-testület a „Virágos 
Magyarországért” környezetszépítő verseny-
hez való csatlakozásról. Ehhez kapcsolódóan 
az újságban mellékletként megtalálható egy 
jelentkezési lap „Virágos, rendezett udvar” 
„Virágos, rendezett utca” elismerő címre, 
jelentkezni augusztus 5-ig lehet. 

Döntött a képviselő-testület a közmeghallga-
tás időpontjáról és napirendjéről. A meghívó 
honlapon, facebookon, plakátokon megtalál-
ható. 

2018. július 5-én, 17 órai kezdettel a 
Városháza Dísztermében várjuk az érdeklődő 
lakosságot.

HCS ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztató a képviselő-testület üléséről
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A Selektor Elektronikai-termék Újrahasz-
nosító Kft-vel az utóbbi időben jó kapcso-

latot építettünk ki, melynek eredményeként 
rendszeresen elszállításra kerül településünk-
ről az elektronikai hulladék. 

Legutóbb – köszönhetően a Városüzemeltető 
Kft-nek – május 26-án szombatra és 28-án 
hétfőre szervezett hulladékgyűjtés nagyon jó 
eredménnyel zárult. Soha nem látott mennyi-

ség gyűlt össze a meghirdetett formában, a 
szokásos helyen – a régi orvosi rendelő hátsó 
udvarán, a Vatyai úti bejárat felől. 

A rengeteg hulladékot csak 11 fuvarral 
tudta elszállítani a kft. (a korábbi 3-4 fuvar-
ral szemben). Örvendetes, hogy a háztartá-
sokban szükségtelenné vált kisgépek több-
nyire már nem a város határában jelennek 
meg illegális hulladékként.

Minden közreműködőnek köszönöm 
a város rendezettsége érdekében kifej-
tett tevékenységét. Szeptember-október 
hónapban tervben van egy újabb elektroni-
kai hulladék gyűjtés, ugyancsak hétvégére 
szervezve. Kérem, figyeljék a hirdetéseket, 
plakátokat. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Tájékoztatás vízvételről

A Duna Aszfalt Kft. az útépítés kapcsán szer-
ződést kötött a Daköv Kft-vel vízvételezésre. 
A szerződés alapján a DAKÖV Kft. tűzcsapról 
biztosít vizet a Duna Aszfalt Kft. részére az útépí-
téshez. A tűzcsapra mérő került felszerelésre, 
így mért, elszállított vizet számláz a szolgáltató 
az útépítő cég részére. 

Külterületi utak karbantartása

A Hidrográd Kft-vel kötött szerződés alapján a gré-
derezés és hengerelés az alábbi utakon történt meg: 
Homoki szőlő I., II., III., Haleszi szőlő I., II., Bárószőlő, 
Hegykai út, Zsolt u., Lehel u., Bicskei tanyák.

Az elvégzett munka értéke: 5,2 millió forint. 
Szerződés szerint május végéig kellett a munká-
latokat elvégezni az időjárás függvényében. 

A Krekács dűlőben 840 m hosszban 3 méteres 
szélességben a Tendix Hungária Kft. útfelületi 
stabilizálást végez. Az első ütemre 2017. őszén 
került sor, költsége: 4,4 millió forint volt, illető-
leg 2018-ban annak II. ütemét végzik. A II. ütem 
költsége: 7,9 millió forint. A felület zárása 2018. 
június 15-ére volt tervezve, az időjáráshoz igazod-
va tudják a munkát végezni.

A Városüzemeltető Kft. is folyamatosan 
ellátja a külterületi utak rendbetételét, kar-
bantartását. (Árokásás, árokkiszedés, tuskózás, 
rönkszedés, tárcsázás, útfeltöltés, földelszállí-
tás.) Az útfeltöltés darált betonnal, murvával, 
homokkal történt.

Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) 
pályázat

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati fel-
hívást tett közzé a Hagyományok – Ízek – Régiók 
(HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére.

A pályázat célja: a HÍR-védjegy használati 
jogának elnyerésével a hagyományos és táj-
jellegű mezőgazdasági termékeink és élel-
miszereink ismertségének növelése, az ilyen 
termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bőví-
tése, valamint a Hagyományok – Ízek – Régiók 
gyűjtemény hasznosítása és bővítése.

Pilis Város Önkormányzata a pecsenyka 
és kapusztnyik termékekkel pályázott a HÍR-
védjegy elnyerésére.

A Földművelésügyi Minisztérium a Bor-
zengés rendezvényen adta át a védjegyhaszná-
lati jogosultságról szóló szerződést az önkor-
mányzat részére.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki Opavszki 
Sándorné Kerepeszki Máriának az aktív közre-
működésért. A bemutatkozáshoz és a bíráló 
bizottság részére megsütötte a kóstolót, mely-
lyel hozzájárult a sikeres pályázáshoz.

Varga Eszter – 
Haluszka Péter kiállítás

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében 
„Bemutatkoznak járásaink tehetséges művé-
szei” címmel kortárs képzőművészeti kiállí-
tás került megrendezésre 2018. április 26-án. 
A kiállítást Tarnai Richárd, a Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta 
meg. Ez alkalommal Aszód és Monor járások 
mutatkoztak be. 

Pilis városát Haluszka Péter festőművész és 
Varga Eszter divat- és stílustervező képviselte, 
és vehették át Tarnai Richárdtól az elismerő 
okleveleket.

HCS ✍

Pilis Város Önkormányzata 2018. április 20-án meg-
kereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóságát a 4606. j. Káva–Dabas összekötő út Pilis 
belterületi szakaszának vízelvezetése kapcsán.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága az alábbi 
közútkezelői tájékoztatást adta fenti megkeresésünkre:

„A 4606. j. Káva–Dabas összekötő út Pilis vasútállomástól 
Nyáregyháza felé vezető, belterületi szakaszának padka és árok ren-
dezését területileg illetékes Monor mérnökség a 2018. évben elvégzi, 
amennyiben az önkormányzat az árok és padkarendezés során kitermelt 
föld lerakóhelyét biztosítja.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint az 1988. évi 
I. törvény végrehajtásáról kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet alapján 

az ingatlan megközelítését szolgáló útcsatlakozás kiépítéséről, fel-
újításáról, korszerűsítéséről és fenntartásáról annak az ingatlannak a 
tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útcsatlakozás 
a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi. Fent előa-
dottak alapján a kapubeállók alatti átereszek fenntartása az ingatlan 
tulajdonosának feladata."

A Pest Megyei Igazgatóság Üzemeltetési és Fenntartási Osztálya, 
valamint a területileg illetékes Monor mérnöksége a 2018-as feladat-
tervi keretek átcsoportosításával beütemezi 2018-as évre a 4606 j. 
Káva-Dabas összekötő út 4. sz. főúttól Káva felé vezető, Pilis belterületi 
szakaszának padka- és árokrendezését, a kitermelt padkázási anyag 
lerakóhelyét az önkormányzat biztosítja.

HCS ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Rövidhírek

Elektronikai hulladékgyűjtés

A 4606. j. Káva-Dabas összekötő út Pilis 
belterületi szakaszának vízelvezetése
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Pilis Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete 2018. június 1-jei hatállyal módosítot-

ta a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
rendeletét. A települési támogatások körében 
új ellátásként kerül bevezetésre az iskolakez-
dési támogatás, a helyi életkezdési támogatás, 
valamint az oltási támogatás. Mindhárom támo-
gatási forma esetében a kérelmet az a szülő 
vagy törvényes képviselő nyújthatja be, akinek a 
családjában a nettó havi jövedelem nem haladja 
meg a 142 500 Ft-ot. A helyi életkezdési támo-
gatás: a 2018. január 1-jét követően született 
Pilisen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermek részére nyújtott 
egyszeri 10 000 Ft-os támogatás, feltéve, ha a 
kérelmező szülő (törvényes képviselő) a gyer-
mek születését megelőzően legalább 24 hónap-
ja Pilisen állandó lakcímmel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkezik. A támogatást 
a gyermek születését követő két éven belül 
lehet igényelni, e határidő elmulasztása jog-
vesztő. A megítélt támogatás az újszülött gyer-
mek részére megnyitott Start értékpapírszám-
lára kerül utalásra. A kérelemhez csatolandó 
dokumentumok: gyermek születési anyakönyvi 

Mint az a tisztelt olvasók előtt is ismeretes, Pilis Város Önkormányzata több éve biztosítja a települé-
sen élő 6-14 éves gyermekek nyári gyermekfelügyeletét. A korábbi években a Családsegítő Szolgálat 

közreműködésével, a családok által önrész befizetésével és önkormányzati támogatással került megszer-
vezésre a szolgáltatás, a tavalyi évben a Gubányi Károly Általános Iskola, az Erzsébet-program keretében, 
pályázat útján nyert támogatásból valósította meg a gyermekek felügyeletét. 

Az idei évben a szolgáltatás megszervezésével kapcsolatban Pilis város polgármestere levélben 
megkereste a Monori Tankerületi Központ vezetőjét, annak tisztázása érdekében, hogy a Gubányi 
Károly Általános Iskola vállalja-e nyári gyermekfelügyelet megszervezését. Dr. Hrutkáné Molnár 
Monika válaszában arról tájékoztatta Pilis város polgármesterét, hogy egyeztetett a Gubányi Károly 
Általános Iskola vezetőjével, és a nyári napközis tábor megszervezését sem az Erzsébet-program, sem 
egyéb módon nem kívánják megszervezni. Pilis Város Önkormányzatának a tábor megszervezésére 
irányuló kezdeményezését az iskolai létesítmények rendelkezésére bocsátásával támogatják.

A Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója az önkormányzat rendelkezésére bocsátott egy prog-
ramtervezetet, a költségek megjelölésével együtt. A költségek és a program megszervezésére éves 
költségvetésben biztosított összeg ismeretében a hivatal szociális csoportja több tervezetet dolgozott 
ki annak érdekében, hogy a családok számára anyagilag kedvező alternatívát biztosítsanak a szolgál-
tatásban való részvételre. 

Az önkormányzat a táborban azoknak a gyermekeknek a felügyeletét kívánta biztosítani, akinek 
szülei munkavégzésük miatt annak eleget tenni nem tudnak, illetve nincs olyan családtag (nagyobb 
testvér, nagyszülő stb.), aki a feladatot el tudná látni. Figyelembe véve a szolgáltatás megszervezésére 
betervezett összeget, illetve az igazgató asszony által benyújtott tervezetet, a szociális iroda 13 500.-
Ft/fő/hét összeg önrész befizetésével olyan tervezetet dolgozott ki, amelyben a gyermekeknek a napi 
étkezés mellett programokban való részvétel is biztosításra került volna (lovarda, utazás, mozi). 

Az igényfelmérő lapok 2018. április végén a Gubányi Károly Általános Iskola által kiosztásra kerültek, a 
tábor időszaka 2018.07.02-2018.07.06., valamint 2018.07.09.-2018.07.13. hetekre került megjelölésre, vala-
mint tájékoztatásként rögzítésre került, hogy a szolgáltatás minimum 10 fő/hét jelentkezés esetén indul. 

A Gubányi Károly Általános Iskola május végén visszaküldte a jelentkezési lapokat, amely alapján 
első hétre 7 fő, második hétre 2 fő adta le jelentkezését. A jelentkezőket áttekintve megállapítást 
nyert, hogy a lapot olyan család is kitöltötte ahol egyik szülő sem rendelkezik munkaviszonnyal, tehát 
a gyermek felügyelete feltehetően biztosított.

A jelentkezők alacsony számára figyelemmel, Pilis város polgármestere írásban tájékoztatta a 
családokat arról, hogy a nyári gyermekfelügyelet érdeklődés hiánya miatt elmarad, valamint az önkor-
mányzat rendelkezésére álló információk alapján, a településen működő egyházak, valamint egyéb 
egyesületek, szervezetek által biztosított nyári táborokról is tájékoztatta a szülőket.

kivonata, Start számla megnyitásáról szóló 
szerződés másolata, szülő/törvényes képvise-
lő és gyermek lakcímkártyájának fénymásola-
ta, valamint a kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó jövedelemigazolása. Iskolakezdési 
támogatásban részesül az a legalább 12 hónapja 
pilisi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási 
hellyel) rendelkező általános iskolai tanulmá-
nyokat folytató gyermek – kivéve a magántanu-
lókat –, akinek szülője pilisi lakóhellyel (ennek 
hiányában tartózkodási hellyel) rendelkezik. A 
megítélt támogatás összege gyermekenként 
5000 Ft, mely összeget a közigazgatási hatósági 
eljárás során a költségek átvállalásáról szóló 
határozattal a szülő/törvényes képviselő vásá-
rolhatja le az önkormányzattal szerződésben 
álló helyi papír- és írószer üzletben. A kérelem-
hez csatolandó dokumentumok: iskolalátogatá-
si igazolás azon gyermekek esetében, akik nem 
Pilisre járnak, a szülő/gyermek lakcímkártyá-
jának másolata, valamint a kérelem benyújtá-
sát megelőző hónap nettó jövedelemigazolása. 
Az oltási támogatás a rota vírus megbetege-
dési veszélyének elhárítása céljából beadott 
védőoltás költségeihez nyújtott önkormányzati 

támogatás. A támogatásra jogosult a pilisi lakó-
helyen (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 közigazga-
tási hatósági eljárás során hozott, a védőoltás 
költségeinek átvállalásáról szóló határozat ere-
deti példányával, valamint a házi gyermekorvos 
által kiállított vény átadásával váltható be az 
önkormányzattal szerződött helyi gyógyszer-
tárakban. 

Az önkormányzat fontosnak tarja, hogy az új 
támogatási formák híre a lehető legtöbb család-
hoz eljusson és bevezetésük remélhetőleg több 
száz családnak jelentsen majd hathatós anyagi 
segítséget.

Az új ellátásokhoz kapcsolódó nyomtatványok 
a pilisi Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási 
időben szerezhetőek és nyújthatóak be. Felhívjuk 
a szülők figyelmét, hogy az iskoláztatási 
támogatás esetében a kérelmek benyújtási 
határideje 2018. július 1.–2018. augusztus 15.

HCS ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Bővült a szociális ellátások köre Pilisen

Tájékoztatás a 2018. évi nyári 
gyermekfelügyelettel kapcsolatban

Július első napja két hivatás ünne-
pe, a köztisztviselők, valamint az 
egészségügyi dolgozók ünnepe is. 
Ezen a napon köszöntjük mindazon 
közszolgákat és egészségügyi dol-
gozókat, akik értünk munkálkodnak.

A köztisztviselők napján a különbö-
ző állami hivatalok munkatársait 

köszöntjük, megköszönve az állam, az 
önkormányzatunk és városunk működé-
se érdekében végzett tevékenységüket, 
a magyar egészségügyi dolgozók ünne-
pén pedig az egészségügyben dolgozók 
elhivatottságát, kitartását és munka-
bírását ünnepeljük, azokét, akik a világ 
legemberibb hivatását gyakorolják.

Városunkban sem felejtkezünk meg 
az ünnepekről. Június 29-én, pénteken 
az egészségügyi dolgozók köszöntésé-
re gyűlünk össze, ahová a városunkban 
dolgozó valamennyi egészégügyben 
foglalkozatott dolgozót, orvost nagy 
tisztelettel hívtunk meg.

Ezúton is szeretném köszönteni min-
den városházi munkatársamat, a kor-
mányhivatal és a kormányablak dolgo-
zóit, és valamennyi, a városunkban az 
egészségügyi ellátás biztosítása érde-
kében tevékenykedő volt kollégámat. 
Köszönöm, hogy kitartanak, értünk, pili-
siekért munkálkodnak!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Kettős ünnep 
július elsején
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Pilis város önkormányzatának képviselő-testülete a település köz-
oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok részére kimagasló 

oktató-nevelő tevékenység elismerésére adományozhat szakmai díja-
kat, így a Pilis Város Kiváló Pedagógusa-díjat és az Ezüst Toll-díjat.

Idén június 5-én, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermé-
ben ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a 2018. évi szakmai 
elismerés díjai.

Az ünnepségen Hajnal Csilla polgármester asszony, Farkas Zoltán, 
a Monori Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese méltatta 
a pedagógusok munkáját. A szülők nevében Tomán Mónika mondott 
köszöntőt. A rendezvény meglepetés díszvendégeként Pártai Lucia 
meteorológus, Pilis város díszpolgára is köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepi műsorban közreműködtek Kis Levente, Lasán Barbara, Kéri 
Nóri és Hász Virág, a Gubányi Károly Általános Iskola tanulói, akik egy-egy 
szavalattal köszöntötték a tanítóikat. Deanna Torstenson előadásában – 
Jansik Tamás gitár kíséretével – két gyönyörű dal csendült fel. Deanna 
az amerikai evangélikus egyház önkétese, egy évet tölt Magyarországon. 
Pilisi szolgálatát elsősorban a Gyermekotthonban, az Evangélikus 
Gyülekezetnél és a Gubányi Károly Általános Iskolában végzi.

Ezt követően kerültek átadásra az elismerés díjai.

Pilis Város Kiváló Pedagógusa kitűntető címet kapta Herczeg 
Béláné, a Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusa. 

Herczeg Béláné  –  Erika – 1980-ban végezte el az Esztergomi Tanító-
képző Főiskolát. 1979-ben Vecsésen, a Petőfi téri Általános Iskolában 
kezdte tanítói munkáját, majd 1998-tól 2011-ig a Pestszentlőrinci Bajcsy-
Zsilinszky Endre, későbbi nevén Pitagorasz Általános Iskolában dol-
gozott, eleinte tanítóként, majd 2004-től igazgatóként. A Pitagorasz 
Általános Iskolát ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók számára befo-
gadóvá tette. Kiemelt feladatának tekintette az iskola épületének, 
udvarának fejlesztését, szebbé tételét, a tantermek modernizálását. 
Kollégáit a tanulásra és a szakmai fejlesztésre sarkallta, így támogatta 
a továbbképzésüket. De nem csak a kollégáit, hanem magát is képezte, 
számtalan továbbképzésen fejlesztette tudását, hogy a tudás legjavát 
adhassa át a gyermekeknek. Energikus személyisége, akaratereje, kitar-
tása és beleérző képessége jó vezetővé tette. 

A pilisi Gubányi Károly Általános Iskolában intézményvezető-helyet-
tesként 2011-ben kezdte meg munkáját a Szabadság téri telephelyen. 

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok 
munkájának társadalmi elismeréseként június első vasár-
napját Pedagógusnapnak nyilvánította. Hagyományosan 
ekkor köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban 
dolgozókat. Magyarországon 1952 júniusában adták át 
először a kiváló tanítói és tanári okleveleket.

Nehéz feladat várt rá, mivel közösségük egy jól összeszokott, nagy hagyo-
mányokkal rendelkező tagozat volt, ő azonban néhány hét alatt meg- 
ismert mindenkit. Mindig őszintén közeledett kollégáihoz, figyelte szak-
mai munkájukat, tudta, kinek milyen feladatot kell adnia, hogy azzal ered-
ményes legyen. Szakmailag és emberileg is mindig számíthatnak kollégái 
a segítségére. Mindig a problémák, a feladatok megoldására törekszik. 
Egy önzetlen, becsületes, etikus kollégát ismerhettek meg az iskola dol-
gozói. Intézményvezető-helyettesként magas fokú szakmaisága, jókedve, 
töretlen optimizmusa, fiatalos lendülete új irányt adott és nagymértékben 
hozzájárult a Szabadság téri telephely eredményes fejlődéséhez.

Az Ezüst toll-díj kitűntető címet kapta Pálné Bánszki Ágnes, a 
Pilisi Játékország Óvoda óvodapedagógusa.

Pálné Bánszki Ágnes 1979. szeptember 1-től dolgozik a Pilisi 
Játékország Óvodában. A közalkalmazotti tanács tagjaként több éven 
keresztül képviselte a dolgozók érdekeit. A működő munkaközössége-
inknek folyamatosan aktív tagja.

Toleranciájával megkönnyíti a nehezen nevelhető gyermekek fel-
zárkóztatását, sikeres szocializációját. A gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatokat komplexen, felelősséggel látja el évek óta. Felismeri a gyer-
mekek egyéni képességeit, a tehetséges gyermekeket szeretettel, sok 
munkával terelgeti a megfelelő irányba. Sokoldalúsága megmutatkozik 
az általa szervezett programokban is. Folyamatosan vállalja a gyakor-
nok óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve dajkák vizs-
gára való felkészítését. Mindig a teljességre, tökéletességre törekszik, 
és erre neveli a gyermekeket is. Természetes harmónia és hivatástudat 
jellemzi mindennapjait. A gyermekekkel, kollégákkal és a szülőkkel 
rendkívül jó a kapcsolata. Pozitív gondolkodásmódja, állandó jókedve 
átlendíti a nehézségeken, fiatalos lendülete példaként szolgálhat a gya-
kornok kollégák számára is.

A kitüntetések átadását követően polgármester asszony köszöntötte az 
idén kerek évfordulós pedagógusokat is. 

Pártai Pálné Lucika nénit, aki 60 éve, 1958-ban szerzett óvónői képe-
sítést a Kaposvári Óvónőképzőben. 1960-tól dolgozott a Pilisi Óvodai 
Intézmény Kávai úti óvodájában 1994. december 30-ig. Utána még nyug-
díjasként is hosszú évekig aktív tagja volt az óvoda életének. 

Hadas Jánosné Marika nénit, aki 50 éve szerezte meg diplomáját. 
1964-től dolgozott óvónőként, 1969-től 1980-ig Felső-Nyáregyházán 
vezetőként, majd 1980 szeptemberétől újra a Pilisi Óvodában egészen 
2004-ig, amikor nyugdíjba vonult. 

Jánosa Istvánné Erzsike nénit, aki tavaly 50 éve végzett a Pécsi 
Tudományegyetemen, de idén vehette kézbe aranydiplomáját.

Malik Jánosné Ági nénit, aki idén ünnepeli 70. születésnapját. 1973-
ban fordult a pedagógus pálya felé, 1979. szeptember 1-től lett az Óvodai 
Intézmény vezetője, egészen 2008 végéig, amikor nyugdíjba vonult. 

Gál Istvánné Jutka nénit, aki idén ünnepeli 70. születésnapját. 1975. 
novembertől dolgozott a Pilisi Óvodai Intézményben, először a Kávai úti, 
majd a Rákóczi úti óvodában. 1982-től 2006-ig az óvodavezető általános 
helyetteseként, ezután 2008-ig, már nyugdíjas pedagógusként, segítette 
munkánkat. 

Pálinkásné Zentai Beatrix (Bea nénit), aki a nyáron ünnepeli 70. szüle-
tésnapját. 1969. augusztustól dolgozott a Kávai úti óvodában. 1984-től 
tagóvoda-vezetőként tevékenykedett 2006. március 31-ig, amikor nyug-
díjba vonult.

Ezúton is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a pedagógusokat! Ők 
tanítványaik példaképei, akik életükkel, emberségükkel, ismereteikkel 
ápolják és gondozzák az ifjúság világra csodálkozó elméjét. Hiszem, 
hogy mindannyiunk életében meghatározó szerepet játszanak óvodás 
korunktól, tanulmányaink során megismert pedagógusaink, emléküket 
egy életre megőrizzük, és szeretettel gondolunk rájuk.

Az aktívan dolgozó pedagógusoknak hivatásukhoz sok türelmet, sikert 
és kitartást kívánok, a nyugdíjas pedagógusoknak pedig a jól megérde-
melt pihenés mellett boldog, tartalmas nyugdíjas éveket. 

Mindannyiuknak jó egészséget kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Pedagógusnap
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TÁRGYIDŐSZAKBAN 
ELVÉGZETT ÉS FOLYAMATBAN 

LÉVŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁK:

Geodéziai munkák:
Földszint: padlóvonal meghatározása,
Nézőtér: akusztikus álmennyezet elhelyezé-
séhez szükséges fogadószerkezet síkjainak 
kitűzése. Emelet: monolit vasbeton gerendák 
és koszorúk zsaluzási síkjának meghatározása; 
monolit vasbeton födémek zsaluzási síkjának 
meghatározása; válaszfalak, falnyílások kitűzé-
se. Torony: teherhordó falszerkezetek, födém-
nyílás- és monolit vasbeton pillérek kitűzése.

FÖLDSZINT

Talajra fektetett födém
Vízszigetelés készítése, hőszigetelés elhelye-
zése, hőtükör elhelyezése, vasalt aljzatbeton 
(esztrich) készítése.

Zsalukő falszerkezet (térdfal) készítése
Színpad előtti – légtechnikai rendszer elhe-
lyezéséhez szükséges – zsalukő falszerkezet 
készítése.

Akusztikus burkolat készítése
A váltakozó síkokkal tervezett akusztikus bur-
kolat fogadószerkezeteinek kialakítása folya-
matban van.

EMELETI SZINT

Állványozási és zsaluzási munkák
Az L3 az L5 jelű vasbeton zárófödémek, a 
liftakna zárófödém, valamint a G58 – G65 jelű 
gerendák zsaluzatának és dúcolatának kiala-
kítása a szakági statikai zsaluzási terveknek 
megfelelően készült. 

Monolit vasbeton szerkezetek
Ellenőriztem az L3, az L5 jelű vasbeton záró-
födémek, a liftakna zárófödém és a G58- G65 
jelű monolit vasbeton gerendák vasszerelési 
munkáit, az alkalmazott keresztmetszeteket, 
geometriákat, az alsó és felső vasalás kiosz-
tásának távolságait, a toldási hosszakat, a 
födémáttörések geometriai méreteit, pozícióit. 
A födémben elhelyezett villamos alap-veze-
tékelés kiépítését, valamint a zsaluzat és a 
dúcolat stabilitásának ismételt ellenőrzését 
követően engedélyeztem a betonozási munkák 
végrehajtását. A transzportbeton szállítóle-
veleit ellenőriztem, próbakockák a vonatkozó 
szabványkövetelményeknek megfelelő darab-
számban készültek.

Válaszfalak készítése
Az emeleti irodablokk, a női és a férfi öltö-
zők válaszfalainak építése során betartották 

a technológiai utasításokat. A PTH10 falszer-
kezetek és nyílásáthidalók az építész kiviteli 
terveknek és alkalmazástechnológiai utasítá-
soknak megfelelően készültek el.

TETŐTÉRI SZINT

Zsaluzási munkák
A zárókoszorúk, valamint a TP3 P28 jelű mono-
lit vasbeton pillérek zsaluzatai és dúcolatai 
a terveknek megfelelő geometriai mérteknek 
megfelelően elkészültek. 

Monolit vasbeton szerkezetek
A K34, a K36 és a K37 jelű zárókoszorúk, vala-
mint a TP3 és P28 jelű monolit vasbeton pil-
lérek betonacél-szerelési munkái során elle-
nőriztem a vasszerelés geometriai méreteit, a 
fővasak és kengyelek pozícióit, a darabszámo-
kat, a toldási hosszakat, az elhelyezés módját, 
pozícióját, melyet követően engedélyeztem 
a betonozási munkák végrehajtását. A külső 
síkon lévő konstrukciók esetében a hőszigete-
lés elhelyezésre került. 
Teherhordó falszerkezetek készítése
A tetőtéri határoló PTH falszerkezetek és 
nyílásáthidalók a Díszterem feletti térben 
(torony) az építész kiviteli terveknek az alkal-
mazástechnológiai utasításoknak megfelelően 
készültek el.
Fedélszék építése
Az ÉM-13 tervlap alapján ellenőriztem a fedélszék 
(munkaközi) kialakításának módját, az alkalma-
zott kötéseket, a fő geometriai paramétereket, 
az alkalmazott faanyagok geometriai méreteit, 
a faanyagok és kötőelemek minőségi követel-
ményeknek történő megfelelését, a faanyagok 
felületkezelését (alkalmazott rovar- és gomba-
mentesítő): rendben, tervnek megfelelő.

ÉPÜLETGÉPÉSZET:

Fűtési rendszer
A földszinti helyiségekben kiépítésre került a 
padlófűtés rendszere. A csőhálózat elhelye-
zési módja, az osztó- gyűjtők, az alkalmazott 
anyagok specifikációja, a geometriai mére-
tek, a kialakítás módja, az izoláció típusa a 
szakági tervekben rögzítetteknek megfelel. 
Szakkivitelező bemutatta a nyomáspróba-jegy-
zőkönyveket.

Víz- és csatornahálózat
Az emeleti mosdó és öltöző helyiségek vizes- 
blokkjaiban befejezték a szennyvízelvezető 
rendszer gerinc-, ejtő- és ágvezetékeinek kiépí-
tését, valamint a Geberit típusú wc-fogadópa-
nelek és mosdók szerelvényeinek elhelyezését. 
Az alkalmazott anyagok és izolációk specifiká-
ciója, geometriai méretei a szakági terveknek 
megfelelőek.

Belső csapadékvíz-elvezető rendszer
A földszinti területen megkezdték a Wavin 
típusú, belső csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítését. Az alkalmazott anyagok (csövek 
és idomok) specifikációja, geometriai méretei 
a terveknek megfelelőek, a kialakítás során 
betartják a technológiai utasításokat. 

Belső tűzivíz-hálózat
A tűzivíz-hálózat gerincvezetékeinek elhelye-
zése folyamatban van, a függesztett rendszerű 
vezetékrendszer kiépítése során alkalmazott 
rögzítés-technikai megoldások terv szerintiek. 

Légtechnika
A nézőtéri és a szociális blokkok légkezelő beren-
dezései beemelésre kerültek a monolit vasbeton 
zárófödémekre, annak érdekében, hogy a fedél-
szék készítési munkákat elvégezzék. 

A nézőtérnél beépítésre kerülő légtechnikai 
rendszerelemeket és idomokat a helyszínre 
szállították, a rendszer kiépítése – az akuszti-
kus burkolatok fogadószerkezeteinek kiépíté-
sével összhangban – folyamatban van. 

Épületvillamosság:
Az emeleti helyiségekben befejezték az elekt-
romos vezetékek védőcsöveinek és kötődobo-
zainak elhelyezését.

Az L3 és L5 jelű monolit vasbeton födé-
mekben terveknek megfelelően elhelyezték 
az erős- és gyengeáramú alap-vezetékek védő-
csöveit és kötődobozait. 

Egyéb, az építési beruházáshoz kapcsoló-
dó információk:

1. Készültségi szint, a 2018. június 4-i állapot 
alapján: 48,1% 

2. A vállalkozási szerződésben rögzített ütem-
tervhez viszonyítva a szerkezetépítési mun-
kák esetében továbbra is 3 hét elmaradás 
tapasztalható. A testületi helyszíni bejárás 
során kivitelező főmérnöke arról tájékoz-
tatta a megjelenteket, hogy a munkaszer-
vezésüket felülvizsgálták, az ütemterveket 
aktualizálták és ennek eredményeképpen a 
szerződésben rögzített teljesítési határidő-
re befejezik a beruházást. 

3. 2018. május 28. (hétfő) 15:00 órai kezdettel 
került sor a képviselő-testületi tagok részé-
re szervezett helyszíni bejárásra, melynek 
során bemutatásra kerültek a különböző 
funkcionális tereknél alkalmazandó padló- 
és falburkolatok mintái, a homlokzati nyí-
lászárók mintadarabja, valamint az épület 
körüli környezeti elemek paraméterei. 

JÁNOSI LÁSZLÓ ✍ 

projektmenedzser/műszaki ellenőr

INTÉZMÉNYEINKRŐL

Májusi beszámoló a Csernai Pál Közösségi 
Központ építési munkáiról
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A Kármán József Városi Könyvtár 
május-június hónapban is változa-
tos programokkal várta a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Május 12-én és június 2-án Tár-Sas Kör prog-
ramjai tovább folytatódtak. Artúr király 

birodalmába, a legendás Avalonba kalandoz-
tunk el képzeletben, ahol az Excalibur hűsé-
ges lovagjainak megtisztelő címére kerestük a 
bátor jelentkezőket Fehér Viktor képzett játék-
mester segítségével. A következő alkalmak 
július 7-én és augusztus 4-én lesznek. 

A Könyvtári Esték rendezvénysorozatunk 
keretében május 18-án, 18 órai kezdettel 
A dukátus – A királyság öröklése az Árpádok 
alatt címmel dr. Rugonfalvi Kiss Csaba elő- 
adását hallgathattuk meg a könyvtár olvasó-
termében. Az előadáson az Árpád-kori örök-
lést, illetve a XI. századi hercegség történetét 
ismerhettük meg. 

Májusban „Trilógia” címmel Bodnárné 
Dallos Emese fényképkiállítása volt látható az 
Ablak Galériában. A különös hangulatú kiállí-
tás érdekes és értékes színfoltja volt könyvtá-
runknak. Jó hír számunkra, hogy júniusban új 
nyílászárókat kap a könyvek háza, így júliusban 
már megújult külsővel várja látogatóit rend-
hagyó bemutatóterünk. Az Ablak Galériában 
júliusban Ajtai József festőművész képeiből 
nyílik kiállítás.

Május utolsó vasárnapján a Magyar Hősök 
emlékünnepét tartottuk az evangélikus temp-
lomkertben a világháborús emlékműnél, 
ahol azokra a magyar katonákra és civilekre 
emlékeztünk, akik életüket áldozták hazáju-
kért. A megemlékezésen beszédet mondott 
Hajnal Csilla polgármester és Szabó Zoltán, 
a Szent László Hadosztály Hagyományőrző 

Egyesület alelnöke. A megemlékezésen köz-
reműködött a Pilisi Zenész Egyesület, díszőr-
séget álltak a Szent László Hadosztály Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület tagjai. 

Június 4-én Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából megemlékezést tartottunk a 
Trianon-emlékműnél. A megemlékezésen 
beszédet mondott Hajnal Csilla polgármester. 
A műsorban közreműködött Tóth Lilla Eszter 
és a Pilisi Zenész Egyesület. 

Július 9-től egyhetes nyári olvasótábort 
szervezünk a könyvtárban érdekes programok-
kal, vetélkedőkkel.

A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei szervezetének közös 
szervezésében jótékonysági kép-
zőművészeti kiállítással egybekötött 
véradást szervezett május 7-11 között. 
Intézményünk idén második alkalom-
mal ezzel a rendezvénnyel csatla-
kozott a Közösségek Hete országos 
programsorozathoz, melynek mottó-
ja: „Együtt tenni, együtt lenni jó!”

A rendhagyó kiállításon 15 pilisi vagy 
pilisi kötődésű művész alkotásait lát-

hattuk a közösségi ház nagytermében. 
A kiállítók egy-egy alkotásukat felajánlották, 
amelyek a május 10-i véradáson megjelent 
véradók között sorsoltak ki. Ezen felül min-
den véradót üdítővel és finom pogácsával 
vártunk, valamint egy-egy cserepes virággal 
kedveskedhettünk nekik, támogatóinknak 
köszönhetően.

A véradás népszerűsítésében nagy segít-
ségünkre voltak pilisi zenészeink, médiasze-

mélyiségeink: Kovács István, Sóvári Tamás, 
Pintér Tibor, Kéri Barna. Közülük többen 
nem csak a véradás fontosságára hívták fel 
a figyelmet, hanem sokszoros véradóként 
személyesen is jelen voltak az eseményen.

A rendezvény ünnepélyes zárására május 
11-én 18 órakor került sor, ahol a kiállító 
művészek és a nyereményben részesült 
véradók mellett a Magyar Vöröskereszt Pest 
megyei területi szervezetének vezetője, 
Körmendi Krisztina, valamint munkatársa, 
Jári Erzsébet, a véradás szervezője is je- 
len volt.

Értékelésében Jári Erzsébet elmondta, 
hogy a rendhagyó véradáson 72 vért adni 
szándékozó jelent meg, ebből 62-en tudtak 
sikeresen vért adni, és 8 új véradót is regiszt-
ráltak. A szervezet képviselője nagyon sike-
resnek ítélte a rendezvényt, hiszen a megelő-
ző időszakban jellemzően jóval alacsonyabb 
volt az aktív véradók száma.

Az ünnepi műsorban közreműködött Illés-
Nagy Maja, a Dumaszínház társulatának tagja.

Kiállító művészeink voltak: Ajtai József, 
Benke Helén, Bodnárné Dallos Emese, 
Czigelmajer Gizella, Erdős-Grenács Melinda, 
Farkas-Polgár Bea, Horváth Adrienn, Miklós 
Judit, Nagyné Gálfi Magdolna, Parlag István, 
Petró Zsuzsanna, Szászné Kanczler Ildikó, 
Takácsné Erős Ágnes, Varga Eszter, Zsombori 
Árpád.

Támogatóink: A2 Kertészet, Gajdos Kft., 
Gazdabolt Dánosi út, Csikós Bolt, Miavecz 
Cukrászda, Pilisi Sütő Kft., Kis Cuki, Zeffer Fotó.

Köszönjük a részvételt minden véradónak, 
a kiállító művészeknek és támogatóinknak a 
felajánlásokat, a Magyar Vöröskereszt munka-
társainak, valamint Bathó Gézáné Marikának, 
Sára Jánosné Ibolyának és Németh Istvánné 
Áginak áldozatos munkáját, és minden segí-
tőnek, akik bármely módon hozzájárultak 
rendezvényünk megvalósításához! Reméljük, 
kezdeményezésünk segít a véradás fontossá-
gának felismerésében, és minél többen fognak 
segíteni ezzel is beteg embertársaikon.

Július 14-én 19 órai kezdettel a Paris – 
„Más tűz ég a szemünkben” címmel a Paris 
Musical Műhely zenés prózai estjét láthatjuk 
a Közösségi Házban. Jegyek elővételben 1000 
forintért kaphatóak a Városi Könyvtárban, illet-
ve a Kreatív Hobby Játéksziget üzletben, a 
helyszínen 1500 forintos áron lesznek megvá-
sárolhatóak. 14-éven aluli gyerekek számára a 
belépés ingyenes.

Idén 22. alkalommal kerül megrendezésre 
augusztus 5-én, 19 órai kezdettel a Nyári-Nyáry 
Muzsika, Pilis egyik legrangosabb kulturális 
programja a Beleznay-Nyáry Kastély udvarán. 
A rendezvény első felében hagyományosan a 
Pilisi Zenész Egyesület műsorát hallhatják, 
majd a szünetet követően a 2005-ben alakult 
Jambalaya dzsessz zenekar műsorát tekint-
heti meg a közönség. Jegyek elővételben 1000 
forintért kaphatóak a Városi Könyvtárban, a 
helyszínen 1500 forintos áron lesznek megvá-
sárolhatóak. 14-éven aluli gyerekek számára a 
belépés ingyenes.

Augusztus 9-én 13:00-18:00 óráig a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei szervezetének 
monori területi szervezete által meghirdetett 
véradás lesz a közösségi házban. Minden segí-
teni tudó és akaró pilisi lakost várunk a vér- 
adásra, mert „minden csepp számít!”.

Augusztus 20-án 9 órakor nemzeti ünnepünket 
tartjuk a Szent István parkban. 

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

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

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍
intézményvezető

INTÉZMÉNYEINKRŐL

Könyvtári hírek

VÉR/KÉP
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A naptári év felével együtt az egyházi év nagyobb és egyben moz-
galmasabb része is eltelt. A karácsonyi időszak mintha nem is lett 

volna, legfeljebb néhány új használati tárgy emlékeztet arra minket 
otthonainkban, hogy Krisztus Urunk születésnapján megajándékoztuk 
egymást. Újév, vízkereszt után szinte még a téli zimankóba érkeztünk 
meg a kereszthez nagypénteken, majd az üres sírhoz húsvét hajnalán. 
Talán még többekben él a passiójáték élménye… Aztán alig pislogtunk 
párat, mennybemenetel ünnepén a Mester felemeltetett közülünk az 
Atya jobbjára, és már rögtön el is érkeztünk az Úr Egyházának nagy 
ünnepéhez, a pünkösdhöz.

Hálásan gondolunk arra a 25 fiatalra, akik vallást tettek hitükről és 
pünkösd hétfőjén először részesülhettek az Úr szent vacsorájának szentsé-
gében, és gyülekezetünk közösségébe léptek. Idei konfirmandusaink név 
szerint: Bánszki Áron, Bánszki Enikő, Bogdány Alexandra, Bogdány Barbara, 
Bogdány Dominik, Bukovinszki Dorina, Czopkó Barbara, Darányi Kamilla, 
Erdélyi István, Erdős Eszter Sára, Jagyugya Dóra, Kocsis Kristóf, Kocsis 
Napsugár Virág, Kozma Balázs, Laza Laura, Merényi Marcell, Molnár Eszter, 
Molnár Nóra, Nagyidai Lili, Ocztos Edina, Petyán Gábor, Pintér Veronika, 
Simó Norbert, Szabó Gergő, Tóth Ákos. Isten áldása legyen életükön!

Szentháromság ünnepén, a május 27-i vasárnapon együtt ünnepelt 
a gyülekezet apraja-nagyja, hálát adtunk a Teremtő, a Megváltó és a 
Megszentelő Istennek, hogy életünkben számtalan áldást kapunk. Ezen 
az ünnepi istentiszteleten köszöntöttük Keveházi László nyugalma-
zott esperest, gyülekezetünk egykori lelkészét a 90. születésnap-
ja alkalmából. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás hirdette 
Isten igéjét az efezusi levél 1,3-14 alapján. Püspök úr az áldások erejéről 
beszélt az életünkben és a gyülekezeteinkben, és arról az áldásról, 
amely a pilisi gyülekezetnek is megadatott. Egy ilyen áldásért, egy lelki-
pásztor házaspárért, Laci bácsiért és Klári néniért adtunk hálát ezen az 
ünnepi alkalmon. Isten áldása legyen életükön!

Az eltelt tanévben számos sikert mondhatott magáé-
nak a pilisi zeneoktatás, melyek a környékbeli zenei 

versenyeken születtek. Február 6-án, Cegléden regio-
nális versenyt rendezett az Erkel Ferenc Zeneiskola. 
Dél Pest megye területéről jelentkezett számos zon-
gorista-növendék. Pilist Ubrankovics Vera képviselte. 
Játékával olyan nagy sikert aratott, hogy két oklevelet 
is átvehetett a szakmai zsűritől, nevezetesen: Belák 
Erzsébet és Echkardt Gábor szakgimnáziumi művész-
tanároktól. Ez nagyon ritka alkalom, hogy egyazon 
versenyző kétféle díjban is részesül egy versenyen. Vera 
az V. korcsoportban Arany Minősítést ért el és mellette 
Kodály Zoltán művének legszebb előadásáért különdíj-
ban is részesült. Felkészítő tanára: Hacheleva Ludmilla.

Monoron április 24-én került sor a Budai Imre 
Fúvósverseny döntőjére, ahol a monori és a pilisi 
fúvós-növendékek mérhették össze tudásukat. Miután 
az egy hónappal korábban megrendezett elődöntőn 
mind a négy pilisi jelentkező továbbjutott, a döntőben 
is színpadra léphettek. Három Arany Minősítést és 
egy Ezüstöt sikerült megnyernünk. Arany Minősítésben 
részesedett: Bánszki Enikő – fuvolatanára: Stuber 
Zoltán; Bánszki Emese – klarinéttanára: Solymosi 
Sebestyén és Patakfalvi Dóra – furulyatanára: Barna 
Alexandra. Horváth Blanka furulyás növendékünk Ezüst 
Minősítést szerzett – tanára: Barna Alexandra.

A ZENEISKOLA TANÁRAI ✍

Szomorú szívvel értesítjük tisztelt pilisieket, 
hogy Lengyel József pékmester 79 éves korá-
ban, 2018. április 16-án elhunyt. 

Lengyel József 1939. január 24-én született Pilisen. Már 
kisgyerek korától kezdve a pékségben sürgött-forgott, 

hiszen családja még a háború előtt indította be az első 
kis üzemét, így szinte ott nőtt fel. 1953-ban a Malom- és 
Sütőipari Technikumban tanult, 1956-ban szabadult, ezt 
követően a Százados úti Kenyérgyárban helyezkedett el, 
s esti tagozaton technikusi végzettséget szerzett.

Meghatározó volt számára édesapja, akit kemény 
fából faragtak. Id. Lengyel József ugyanis elérte – miután államosították a családi 
pékséget –, hogy Pilis, Vecsés, Monor és Üllő üzemeinek telepvezetője legyen, haláláig 
ott is dolgozott. Fia mellé szegődött és a felsorolt üzemekben fregoli ember lett. Mint 
mondta: „Jó iskola volt.”

1991-ben felajánlást kaptak, hogy pályázat útján a család megveheti saját üzemét, 
ekkor Zoltán fiával együtt megalakították a Pilisi Sütő Kft.-t. A pékséget egy dupla gőzös 
kemencével és egy forgókaros dagasztóval kezdték, ám ahogy volt egy kis pénzük, visz-
szaforgatták a vállalkozásba. Első saját kemencéjük a híres Pajtás volt, ezzel már tudták 
növelni a szakboltot és a szortimentet is. Innentől a fejlődés megállíthatatlan volt. Hiába 
vonult nyugdíjba 1996-ban, ugyanúgy az üzemben dolgozott. Fáradhatatlanságát 5 alka-
lommal is elismerték „Kiváló Dolgozó” címmel a szocializmusban. 

Munkája során a szakma szeretete vezérelte, mindig is meghatározó tagja volt a 
Magyar Pékszövetségnek, szakmai tudásával folyamatosan támogatta a szervezetet 
és a pékgenerációkat. 2006-ban a Pékszövetség életműdíjjal tüntette ki, elismerve és 
megköszönve áldozatos munkáját.

Tisztelettel búcsúzunk Lengyel Józseftől, nyugodjék békében!

Talán úgy tűnik, hogy ezzel el is fogytak a nagy ünnepek, az egyház 
is vakációra megy – adventben majd újrakezdjük. Nagy szeretettel hir-
detem azonban mindenkinek, hogy ünnepelni nem csak karácsonykor 
és húsvétkor lehet! Ünnepre nem csak születésnapokon és konfirmáció 
alkalmával jöhet össze a család! Okunk van az örömre, okunk van ünne-
pelni, hiszen Isten áldása van életünkön!

Ilyen áldásos alkalomra hívjuk az általános iskolás gyermekeket 
augusztus 5-9. között megrendezésre kerülő „Vándorok a Bibliában” 
táborunkba a Sipító Pihenőparkba. Részletek a gyülekezet Facebook-
oldalán olvashatóak (https://www.facebook.com/pilisevgyul/), ahol min-
dig friss híreket és képeket osztunk meg.

Találkozzunk nyáron is, hiszen Isten soha nem megy szabadságra! 
Erős vár a mi Istenünk!

KÁRNYÁCZKI ESZTER és SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR 
evangélikus lelkészek

MOZAIK

ZENEISKOLAI 
HÍREK

Búcsú Lengyel Józseftől

„Ünneptelen félév” ünnepekkel telve
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Pilisen a fejlesztő baba-mama kör immár sokunk 
számára egy fontos esemény lett.

Az anyukák, amikor elindul a hétköznapi élet, egyedül maradnak 
gyermekükkel, ahol minden tettük, döntésük következményekkel 

jár. Vajon jól csinálom, jól teszem, hogy nem hallgatok a szomszédra, 
barátnőre, anyukámra? Nem akarnak mást, csak JÓT JÓL tenni gyer-
mekükkel. Olyan sok a bizonytalanság 
az elején, de igazából később is. Nagyon 
fontos, hogy mentálisan minden anyuka 
támogatva legyen! És nagyon kevéssel 
beérjük: „Nagyon ügyes vagy! Nagyon 
ügyes a kisfiad, kislányod, és ha még a fér-
jeink azt is tudják mondani, hogy nagyon 
szépek vagyunk még most is – akár pár 
kilós túlsúllyal, vagy foltos, megfáradt 
arccal –, az nekünk szárnyakat ad. 

A baba-mama kör a fejlesztő terüle-
teket tűzte ki alapvetően célul, ahol a 
gyermek fejlődéséhez kapnak támogatást az anyukák. Később a találko-
zások stabil eleme lett a közös kör, ahol szégyen nélkül énekelnek együtt 
az anyukák, mert átélik, hogy a gyermekük számára az ő hangjuk a 
legtökéletesebb. A kör ölbeli játékokkal kezdődik, amikor masszírozzuk, 
átmozgatjuk, höcögtetjük a gyermekeket. Ezt követik a nagymozgást 
igénylő dalos, mondókás séták, ugrások, guggolások. Majd egy közös 
táncsor, melyet lepedő alá bújással zárunk a gyermekek nagy örömére. 
Az időnként megjelenő kézműves foglakozások során a babaruhák rajzos 
díszítésével, a papír állatfigurák készítésével, a kőfestéssel a kézügyes-
ség fejlődését támogattuk.

A fejlesztési irányhoz később csatlakozott az a mentális szekció, 
ahol igyekeztünk olyan területekről beszélni, amelyek a tagok számára 

fontossá váltak. Például beszélgettünk arról, hogy miért ártalmas a 
tévében nézett mese 6 éves kor alatt, miért dacos 2 évestől egészen 6 
éves korig a gyerek. Milyen nehézségekkel küzdünk mi ezekkel kapcso-
latban, hogyan segíthetünk magunkon, gyermekünkön. Nagyon fontos, 
hogy ezeknek az együttléteknek nem a TUTI tippek (ha betartod ezt az 
5 pontot, biztos nem fog hisztizni a dacos baba), hanem a valóságból 
indultunk ki, mindenki elmondhatta ki hogyan éli meg, mit szokott tenni. 

Mertünk kérdezni és mertük elfogadni a 
másik véleményét, ami mindig tisztelettel 
és szeretettel történt. Nagyon jó olyan cso-
portban dolgozni, ahol érdeklődve jönnek, 
ahol kérdezni mernek, és az, hogy még saját 
magunkról is tapasztalatokat osztunk meg, 
ahol nem biztos, hogy a legjobbat tettük, az 
meg egyenesen csodálatos. Nagyon nehéz 
ebben a világban úgy gyereket nevelni, hogy 
ne akarjunk a VILÁGNAK megfelelni. Sok az 
elvárás az anyukák felé, a gyerekek felé, ami 
nem feltétlenül vezet eredményekhez: pl. 

most már szobatisztának kéne lennie! Még nem beszél? Nem jár? ...az 
ilyen és ehhez kapcsolódó elvárások inkább szorongást szülnek, és nem 
vezetnek megoldáshoz.

A legutolsó alkalmon egy olyan körrel zártunk, ahol megpróbáltuk 
előhívni magunkból a NŐT, aki gyakran eltűnik, feloldódik az anyaság-
ban. Nagyon fontos és egyben nehéz feladat megengedni magunknak, 
hogy nők is legyünk. Hogyan tudjuk ezt megtalálni, hogyan tudjuk 
valahogy éberen tartani és hogyan tudjuk úgy csinálni, hogy közben az 
anyaság mindent elsöprő szerepe ne sodorjon magával.

FARKASNÉ GÖNCZI RITA ✍ gyógypedagógus 
ORBÁN-HORVÁTH ÉVA ✍ mentálhigiénés szakember

Április végén megtörténtek az óvodai beirat-
kozások. A csoportkirándulásokat folya-

matosan szerveztük, a gyerekek megismerked-
tek a közelebbi és távolabbi környezetünkkel: 
Mezőgazdasági Múzeum, jászberényi állat-
kert, kecskeméti vadaspark és Planetárium, 
Vasúttörténeti Park, budapesti Bábszínház, 
Katalin pusztai tanösvény, Margitsziget.

Minden év május 10-én ünnepeljük a mada-
rak és fák napját, ezért felhívtuk a gyermekek 
figyelmét a madarak, fák védelmének fontos-
ságára.

Az óvodapedagógusok változatos tevékeny-
ségeket biztosítottak: madárhang-felismerés, 
témához kapcsolódó barkácsolás, versekkel, 
énekkel való ismerkedés, kirándulás, érzé-
kenyítő játékok, melyek színesítették egész 
hetünket.

Május első hetében lehetőséget biztosítot-
tunk a szülőknek, hogy „Nézd, anya, mit tudok” 
című kis játékos műsorunkat megtekinthessék, 
melyre lelkesen készültek a kicsik és nagyok. 
Verseket, dalokat, anyák napi meglepetéseket 
tanultunk-ismételgettünk, így a megjelentek 
kis ízelítőt kaphattak az egész évben szerzett 
ismeretekről.

A környezettudatos életmód és a fenntartha-
tóság gondolatának népszerűsítése érdekében 
Pilis Város Önkormányzata a Gesztenyéskert 

óvodával közreműködve elektromos hulladék-
gyűjtést szervezett. Ezúttal is köszönjük Pilis 
lakosságának közreműködését, mellyel köz-
vetlen környezetünket tehermentesítette és a 
Gesztenyéskert óvoda alapítványát támogatta. 
Az egészségvédelem a prevenció érvényesü-
lése érdekében a védőnői látogatásokon kívül 
fogászati szűrővizsgálatok valósultak meg. 

Már hagyománnyá vált családi napot szer-
veztünk intézményeinkben. A változatos 
programok felejthetetlen élményt nyújtottak 
mindenki számára. Tehetség-műhelyek bemu-
tatói (mesedramatizálás, néptánc, pünkösdölő, 
lakodalmas játék), Holdfény aerobic táncbemu-
tató, Kis Fanni és táncosai, óvodapedagógusok 
koordinálásával a mozgásos feladatokban való 
részvétel, barkácsolás, zsákbamacska vásár-
lása, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a 
gyermekeket. Óvodáinkban június 1-jén vidám 
közös programokat biztosítottunk (ugrálóvár, 
mozgásos feladatok, labdajátékok, szellemi 
vetélkedők, karaoke). Az alapítványok segítsé-
gével légvárakat béreltünk, és a gyermekeknek 
egy-egy buborékfújót ajándékoztunk. Minden 
óvodás életében eljön azaz idő, amikor „bezá-

ródnak az óvoda kapui”. Nagycsoportosaink 
ünnepélyes keretek közt elbúcsúztak az óvo-
dától, felnőttektől és társaiktól. 

Intézményünk zárva tartásáról a szülők 
korábban tájékoztatást kaptak, de szeretnénk 
ezúton is felhívni figyelmüket, hogy mely idő-
pontban leszünk zárva.

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.

Mindenkinek kellemes és tartalmas nyári 
pihenést kívánnak az óvoda dolgozói.

MOZAIK

Anyának és nőnek lenni egyszerre

Óvodai hírek
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Sajnos ismét bejelentés érkezett, hogy a vasútállomáson lelakatolt kerékpárról a lakatot levágták, 
és a kerékpárt eltulajdonították. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megpróbál megtenni a 

vagyontárgyak megőrzése érdekében, azonban lehetőségei egyre szűkülnek. Próbáltunk kialakítani 
több kerékpártároló helyet, hiszen az ingázók által ott tárolt kerékpárok száma egyre nő, illetve biz-
tosítjuk azok élőerős őrzését reggel 6:00 és 22:00 óra között. Régebben ez az időintervallum tágabb 
volt, de a közmunkában foglalkoztathatók létszáma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. 
Igazán nem jelent megoldást egy esetleges kamerarendszer kiépítése sem, hiszen szürkületben és 
az esti órákban a felvételek nehezen értékelhetők. 

Kérek mindenkit, aki a közterületeken gyanúsan viselkedő személyeket lát bármelyik kerékpár 
mellett, vagy olyan eszközöket tart magánál, ami a lopást megkönnyíti, hívja a pilisi járőr mobil 
telefonszámát (0620/771-04-11), hogy ők a szükséges intézkedést megtehessék. Figyeljünk egymásra, 
vigyázzunk értékeinkre. Természetesen mindenki saját felelősségére hagyja kerékpárját a közterü-
leten, a rendelkezésre álló erőnket megosztva megpróbálunk minél több időpontban jelen lenni a 
vasútállomás és környékén, ideérve azt a lehetőséget is, hogy a közterület-felügyelet munkatársainak 
munkarendjét előre meg nem hirdetetten átszervezzük és őket is bevonjuk a vagyonvédelembe.

Tisztelettel: HAJNAL CSILLA ✍

A Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság tájékoztatása 

szerint az utóbbi hetekben megnö-
vekedett a gázvezeték-szakítással 
járó káresemények száma. Ezért 
kérek minden ingatlan-tulajdonost 
és -használót, hogy a kertfenn-
tartási és tereprendezési munkák 
során – különösen magas fűben 
végzett kaszálás, gyökerek 
eltávolítása, alap ásása során – 
fokozott figyelemmel legyenek 
a gázcsatlakozó és fogyasztói 
vezetékek elhelyezkedésére. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

Kerékpártárolás a vasútállomásonFelhívás

■ Kábítószer-fogyasztás vétsége elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult három pilisi lakhelyű férfi ellen, 
akiket május 1-jén rendőri intézkedés alá vontak a helyi járőrök. 
Az igazoltatás során felmerült a gyanú, hogy bódító hatású szert 
fogyasztottak. Az intézkedő járőrök kérdéseire mind a három 
személy nehezen válaszolt, összefüggéstelenül beszéltek, majd 
elmondták, hogy aznap marihuánás cigarettát szívtak. A férfiakat 
az intézkedő járőrök előállították vizeletminta-vétel céljából. 

A pilisi járőrök 2018. április 30-án megjelentek a Homoki Szőlő 
II. dűlőben, mivel információ merült fel, hogy a fenti helyen egy 
körözött személy tartózkodik. A járőrök intézkedés alá vontak egy 
helyi lakhelyű férfit, melynek során megállapításra került, hogy 
a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság járművezetés ittas 
állapotban bűncselekmény elkövetése miatt körözi. A férfit a hely-
színen őrizetbe vették.

A Pilisi Rendőrőrs járőrei április 25-én megjelentek a 
Baltáserdőben, ahol intézkedést kezdeményeztek az ott lakó pilisi 
tartózkodási helyű férfival szemben. Az intézkedés során megál-
lapítást nyert, hogy a férfi ellen a Budapest Környéki Törvényszék 
Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki. 
A járőrök a pilisi férfit a helyszínen elfogták és előállították a 
Monori Rendőrkapitányságra.

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 
munkatársai május 16-án a Pilisi Rendőrőrs területén található 
közutakon közlekedőket ellenőrizték. A balesetek megelőzése 
érdekében tartott közlekedésbiztonsági akció során a rendőrök 
kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtók, az ittas járművezetők 
forgalomból történő kiszűrésére, de ellenőrizték az előzési szabá-
lyok betartását, valamint a passzív biztonsági eszközök használa-
tát is. Az ellenőrzés további célja volt a gyalogos-közlekedés biz-
tonságának javítása, továbbá a „motoros” balesetek megelőzése is.

A Pilisi Rendőrőrs munkatársai a pilisi sportpályán megrendezésre 
került Gyermeknapon vettek részt május 26-án, amely a vissza-

jelzések alapján nagy sikerrel 
zárult. A gyerekek bűnmeg-
előzési előadást hallgathattak 
meg, valamint megismerked-
tek a rendőrök felszerelései-
vel, a szolgálati gépkocsival, 
és szolgálati kutyás bemuta-
tót is megtekinthettek. 

Felhívom a lakosság figyel-
mét, hogy a nyár beköszön-
tével a közúti forgalom is 
megnő, ezért ebben az idő-
szakban különösen figyelme-
sen kell közlekedni! Kérem, 
fordítsanak kiemelt figyelmet 
a kerékpár és a robogó hasz-
nálat előtti átvizsgálására, 
műszaki állapotának ellenőr-

zésére és a szükséges pótalkatrészek beszerzésére! 
A megfelelő kivilágítás nélkülözhetetlen minden oldalról 

(első-hátsó lámpa és fényvisszaverő prizma, első küllőn fényvisz-
szaverő 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 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, fogadóórája 
minden hónap első csütörtökén 14.00-16.00 óra között kerül 
megtartásra a rendőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC ✍ r. alezredes a Pilisi Rendőrős parancsnoka

Rendőrségi hírek
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.
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A pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület ebben az évben 
immár IV. alkalommal rendezte meg a Pilisi Borzengés 
elnevezésű tavaszi programját május 19-én. 

Az előző rendezvényekhez hasonlóan idén is minden korosztály érdek-
lődésére számot tartó változatos programokkal készültek.

Az egész napos programsorozat a már hagyománynak számító hely-
történeti túrával kezdődött, Szabó Zoltán, Oláh József és Mészáros 
Norbert vezetésével. A népes kis csapat a Polgár pincétől indult útjára 10 
órakor. A túra során virágot helyeztek el a buckai vadászháznál található 
elhunyt vadászok emlékhelyénél, majd útjukat a Kiskuti völgy, 100 éves 
tölgyfa, Pörös völgye útvonalat követve folytatták, végezetül a dolinai 
nagyréten át érkeztek vissza a kiindulási ponthoz, ahol finom ételekkel, 
italokkal várták a túrázókat.

A délután folyamán a színpadon elsőként az üllői Kenderes néptánc- 
csoport bemutatóját láthatták Kökény Richárd és Majorosi Marianna 
vezetésével, ezt követően egy rock & roll parti részesei lehettek a kiláto-
gatók, Tommal. Kora este a Vadkanok öttagú férfi dalárdája lépett szín-
padra, igazi pincesori hangulatot teremtve, majd az est sztárvendége, a 

Kedves Pilisiek! Februárban jelentkeztünk 
utoljára, azóta rengeteg jó dolog történt 
velünk, körülöttünk. 

Március 30-án saját készítésű gulyáslevessel és önkén-
tesek által sütött süteményekkel leptünk meg 85 főt, 

nagycsaládokat és idős, beteg embereket.
Április 17-én egy nagylelkű adomány eredményeképp 15 

rászoruló gyermeket vittünk el a SÜSÜ-kiállításra, majd egy 
játszóházba. A gyerekek még soha nem jártak játszóházban, 
sőt voltak, akik most először utaztak mozgólépcsővel, nagy 
élmény volt nekik.

Itt még nem értek véget a jó dolgok. Április 20-án megkap-
tuk az értesítést, hogy bejegyzett egyesület lettünk, így most 
már hivatalosan munkálkodunk. Sokat dolgoztunk érte, de 
megérte.

Május 22-én gyermeknap alkalmából támogatott család-
jaink gyermekeit a Liszt Ferenc Repülőtérre vittük. A gyere-
kek megnézték a repülőmúzeumot, majd egy idegenvezető 
kíséretében bejárták a repülőtér szinte minden zegét-zugát. 
Nagyon látványos, tartalmas program volt, kellően elfáradtak 
gyerekek, felnőttek egyaránt.

Május 26-án önkéntes programot hirdettünk a Gerje park 
rendbetételére. Végül 18 fő gyűlt össze és tette rendbe a 
természetvédelmi terület egy részét. Volt, aki füvet kaszált, 
volt, aki padot festett, mások a szalonnasütőt állították fel, 
néhányan pedig a levágott füvet gereblyézték össze. Habár 
azóta már két alkalommal érezte valaki szükségét annak, 
hogy szétdobálja ott a szemetet, de azért reméljük, hogy 
egyre többen lesznek azok, akik értékelik, megbecsülik ezt a 
szép helyet.

Minden segítőnknek, támogatóinknak köszönjük az eddigi 
segítséget, nélkülük ez mind nem jöhetett volna létre.

KÖSZ Egyesület ✍
telefon: 06-70/653-1406  ·  Fb: KÖSZ INFO

Május 26-án, 14:00-18:00 között a pilisi sportpálya adott 
helyet a Városi Gyermeknap rendezvényeinek. Az eseményt 
az EMMI felvette a Családok Éve elnevezésű országos prog-
ramsorozatának csatlakozó rendezvényeinek sorába.

A színpadi műsorok sztárja a Bóbita zenekar volt, amely interaktív műsorával 
szórakoztatta a közönséget. A délután folyamán nagy sikerrel léptek fel 

a program keretében a Pilisen működő tánciskolák képviselői. A rendezvényt 
Hajnal Csilla polgármester asszony nyitotta meg. Elsőként a R3D1 Hipp-Hipp 
tánciskola tagjai – Orosz András vezetésével – léptek színpadra, őket a Holdfény 
Aerobic Tánciskola bemutatója követte – Papp Alexandra vezetésével –, majd 
a Gyermekotthon színjátszás iránt érdeklődő gyermekei és segítőik adtak elő 
részletet a Pál utcai fiúk című musicalből. A Bóbita zenekar koncertje után 
Pilisi Zenész Egyesület Mazsorett csoportjának előadását láthattuk Hegedűs 

Boglárka irányításával. Kis Fanni és Lukács 
József társastánc bemutatója után a szín-
padi programok sorát a Duende Tánciskola 
vidám bemutatója zárta Kis Fanni vezeté-
sével. A fellépések közötti szünetetekben 
Szamosfalvi Attila és óriás bábja szórakoz-
tatta a közönséget.

A rendezvény egész ideje alatt az 
érdeklődő gyerekek bekapcsolódhattak 
a Vándorjátszóház – Bohóc kaland című 
interaktív kézműves programjába.

A gyerekek ingyenesen vehették igény-
be az ugrálóvárat a Pilisi Vállalkozók 
Egyesülete támogatásának köszönhetően.

Nagy sikernek örvendett a paintball- 
és airsoft-lövészet, a Sport és Szabadidő 
Egyesület kempo-bemutatója – Magyar 

Zoltán vezetésével, a PZE hangszermustrája, a rendőrautó- és rendőrkutya- 
bemutató, valamint a TS Gastro Kft. képviselői, akik ingyenes egészséges falat-
kákkal kínálták az arra járókat.

A fellépők vendéglátásában – mint minden évben – nagy segítségünkre voltak 
a Barátság Nyugdíjas Klub és Vidám Tavasz Klub tagjai.

Köszönjük minden támogatóknak, segítőnknek, hogy munkájukkal, felajánlá-
sukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeres megvalósításához.

3+2 együttes lépett színpadra. A muzsikusok egy fergeteges, több mint 
kétórás koncertet adtak a szép számú közönségnek. A tombolahúzást 
követően az est és éjszaka hátralévő részében a Hipp-Hopp zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. A rendezvény ideje alatt kézműves- és kis-
termelői vásár is várta a vendégeket.

Az esemény fővédnöke Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős helyettes államtitkár volt. Megvalósítását 
támogatta a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottsága, 
Pilis Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága.

A rendezvényen jelen volt Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes, aki itt adta 
át Hajnal Csilla polgármester asszonynak a HÍR védjegyhasználati jogot 
igazoló dokumentumot, mely tanúsítja, hogy a helyi értéktárunkba beke-
rült kapusztnyik és pecsenyka országosan elismert gasztronómiai érték 
lett a Hagyományok - Ízek - Régiók-program keretén belül.

Szabó Zoltán kezdeményezésére a pincesor előtti út nevet kapott, a 
rendezvényre kilátogatók már a Beleznay sétányon sétálva járhatták be 
a környéket. 

Köszönjük minden résztvevő pincegazda, segítő és támogató mun-
káját, valamint minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték programunkat, ezzel is hozzájárulva annak sikeres megvaló-
sításához.

HEGYEKI PINCESOR EGYESÜLET ✍

MOZAIK

IV. Pilisi Borzengés

GYERMEKNAP Mi újság a KÖSZ 
háza táján?
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Zsinórban negyedik alkalommal szerzett bajnoki címet a Pilisi 
Labdarúgó Klub, ezúttal két év után ismét ificsapatunk állhatott a 

dobogó legfelső fokára.
Első számú felnőtt csapatunk tavaszi szezonban való szereplése elma-

radt a várakozásoktól. Halgas Tibor, a csapat edzője a következőképp 
értékelte a helyzetet: „Egy jó első félév után a második is jól indult, 
azonban a sok sérült és szezon közben távozó meghatározó játékos miatt 
mind mennyiségben, mind minőségben megfogytunk. Úgy érzem, hogy a 
megmaradó keret a maximumot nyújtotta, így reális az elért 6. helyezés. 
Ahhoz, hogy jövőre előre tudjunk lépni, minden csapatrészen erősíteni 
kell. A felkészülést július első hetén kezdjük, és kiemelt célunk lesz a 
Magyar Kupában való minél tovább jutás. Köszönöm az egész éves támo-
gatást, a szurkolóknak pedig a kitartó bíztatást.”

A csapat első tétmérkőzése is nagyon korán lesz, ugyanis augusztus 
1-jén játssza a Magyar Kupa első mérkőzését, míg augusztus második 
hétvégéjén kezdetét veszi a bajnokság.

Tartalékcsapatunk még nagyobb nehézségekkel találta magát szem-
ben, a leköszönő Patakfalvi György edző azonban bizakodik a csapat előtt 
álló eredményesebb jövőben. „Mindenképp csalódás számomra az elmúlt 
szezon, sajnos bebizonyosodott, hogy már a megye másodosztályban sem 
lehet amatőr alapon elindulni. Már az ősz folyamán látszódott, hogy a 
bennmaradásért kell küzdenünk, de a katasztrofális tavasz egyértelművé 
tette, hogy nem tudunk versenyre kelni a többi együttessel. Remélem, az 
átalakuló megye háromban új edzővel sikeresebb lesz a csapat. Végezetül 
köszönjük mindenki munkáját, segítségét, amit értünk tett, és jó pihenést, 
kikapcsolódást kívánok a nyári szünetre!”

A kiesés után a csapat a megye III. osztályban folytatja szereplését, 
azonban az átszervezésnek köszönhetően ez a bajnokság közel sem mond-
ható gyengének, mert olyan ősi riválisok ellen fogunk újból játszani, mint 
például az Albertirsa, Újlengyel, Nagykörös II, Inárcs és Abony. 

Ifistáink maximálisan helytálltak: hatalmas küzdelmekkel a hátuk 
mögött sikerült bajnoki címet szerezniük. Miklósvári János, az U19 edzője 
köszönte meg játékosainak a szereplést. „Először is szeretnék gratulálni 
az egész csapatnak a bajnokság megnyeréséhez! Fantasztikus tettet 
vittek véghez, illetve szeretném megköszönni azoknak az embereknek, 
akik a háttérben munkálkodtak, hogy nekünk mindenünk meglegyen, és 
mással ne kelljen foglalkoznunk. Közel egy éve egy nagyon megfiatalított 
csapatot vehettem át, és igazi cél nélkül egy jó szereplésben bízva indul-
tunk el ebben a bajnokságban. Nagyon rögös volt az út, de nagyszerűen 
vettük az akadályokat, és ezek a srácok bebizonyították, hogy kemény 
munkával el lehet jutni a csúcsra! Tavasszal mindenkit végigvertünk, és 
öt pontos hátrányt sikerült ledolgoznunk. A jövőt illetően a mag biztosan 

Pilisen járt a kispesti 
Eötvös József Általános 

Iskola 1/C osztálya, hogy 
meglátogassa az egyik osz-
tálytársuk, Farkas Andor 
otthonát, városát. A 45 fős 
csoport már a vonatút alatt 
megismerte városunk címe-
rét és a polgármesteri hiva-
tal felépítését, működését 
és a polgármester feladatát 
Hajnal Csilla polgármester 
asszony videóüzenetéből. 

A megérkezést követően a Pilisi Református 
Egyházközség templomában játékos foglal-
kozáson ismerkedtek a felekezet jelképeivel, 
majd a bátrak feljutottak a templomtoronyba. 
A túra fáradalmát a Miavecz cukrászda gyü-
mölcsös fagyijai enyhítették.

megmarad, és megint hozzájuk csatlakoznak majd a fiatalok, akikkel újra 
egy ütőképes csapat jöhet össze!”

Serdülő csapatunk új edzője, Horváth Richárd vegyes érzésekkel nyilatko-
zik fiai teljesítményéről. „A hosszan tartó rossz időjárás miatt nehézkes volt 
a felkészülésünk, ez sajnos meg is látszódott a csapaton, de ennek ellenére 
úgy gondolom, kihoztuk a maximumot a lehetőségeinkből. Az 5. helyezéssel 
nem vagyok elégedett, mert a srácokban sokkal több van. Úgy gondolom, ha 
az idősebb játékosaim kicsit jobban odateszik magukat, és húzó emberek 
szerettek volna lenni, akkor eredményesebbek lehettünk volna.”

Borgulya Tamás, női csapatunk edzője értékelte a lányok munkáját. 
„Pest megye legfiatalabb lányai tisztességgel helytálltak. A megyei fel-
nőtt mezőnyben ezért nagy gratuláció jár minden egyes fiatal lánynak.”

Az utánpótlás korosztály gyermeknapi eseményéről Kerepeszki Zoltán 
edző a következőket foglalta össze: „Május 26-án a városi gyermeknap 
délelőtti programjaként a klub nagyszabású utánpótlás tornát rendezett 
a sporttelepen. A Gyermeknapi Kupán az U8-as és az U9-es korosztá-
lyok szerepeltek, négy pályán 16 csapat vett részt a rendezvényen. Két 
csapattal: Cegléd, Monor, Dabas, Üllő, Újlengyel, Pilis; egy csapattal 
pedig a Nagykáta, Gyömrő, Albertirsa és a Pestszentimre fiataljait láttuk 
vendégül. Összesen negyven (!) mérkőzést láthatott a szépszámú néző-
sereg. Az U9-es korosztály végeredménye: 1. Monor SE, 2. Ceglédi VSE, 3. 
Gyömrő UFC. Ebben a korosztályban a hazai gárda egy győzelemmel és 
négy vereséggel a 8. helyen végzett. Az U8-as korosztály végeredménye: 
1. Ceglédi VSE, 2. Pestszentimrei SK, 3. FC Dabas SE. Itt a Pilisi LK fiataljai 
egy győzelem, két döntetlen és két vereséggel a 6. helyen zárták a tornát. 
Minden csapatból az edző kiválaszthatta a tornán legjobb teljesítményt 
nyújtó játékosát. A hazai csapatokból az elismerést Sütő Márton és Kerek 
Boldizsár kapta. A torna jól szolgálta az utánpótlás labdarúgást, sok 
boldog, önfeledt gyermeket láthattunk egy-egy győzelem, gólöröm után. 
Jövőre szeretnénk újra megrendezni a tornát, és mint ahogy az augusz-
tusi U11-es és U13-as tornáknak, úgy ennek is hagyományt szeretnénk 
teremteni.” 

Klubunk ezenkívül idén is házigazdája volt a Bozsik intézményi záró 
mérkőzéseinek, ahol a körzet általános iskolás korú gyermekei mérkőztek 
meg egymás ellen. 

Végezetül kívánunk minden kedves szurkolónknak, támogatónknak, 
játékosunknak és családjuknak élménydús nyári szünetet, köszönjük 
továbbá biztatásukat, támogatásukat, hogy egész évben mellettünk áll-
tak! Híreinkről, valamint a felkészülési mérkőzéseinkről tájékozódhatnak 
honlapunkon, a www.pilisilk.hu címen, valamint Facebook-oldalunkon is! 
Találkozunk a pályán! Addig is: Hajrá Pilis!

A PILISI LK VEZETŐSÉGE ✍

A csoport meglátogatta az országosan ismert 
Holánszki pékséget, ahol Marika segítségével 
betekinthettek a kenyérkészítés folyamatába, 
megtanulták a kovász összetevőit. A pékségben 
a gyerekek lemérték a pékárukat, és megismer-
ték a pékség adalékmentes termékeit.

Az osztálykirándulás a Gerje 
patak forrásvidékén folyta-
tódott, ahol a helyi lakosok 
önkéntes munkájával felújított 
tűzrakó helyen sütötték meg 
ebédjüket. A csodás környezet-
ben a gyerekek önfeledten ját-
szottak, labdáztak, míg a szülők 
és a tanító nénik pihentek egy 
kicsit. Az osztály a kirándulás 
zárásaként lovas kocsival uta-
zott a vasútállomásra.

Köszönjük Hajnal Csilla, 
Wisinger Dániel, és a Holánszki pékség támo-
gatását, hogy az egyik pilisi osztálytársuk 
különleges osztálykirándulást szervezhetett 
pesti osztálytársainak, megismertetve őket 
Pilis kincseivel. 

FARKASNÉ GÖNCZI RITA ✍

MOZAIK

A Pilisi Labdarúgó Klub élete a nyári szünet előtt

Pilis kincsei egy osztálykiránduláson
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BEMUTATKOZÁS

Tisztelt Olvasók! Pilis város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete 2018. április 26-án egyhangú döntéssel engem választott 

meg az újonnan épülő Csernai Pál Közösségi Központ vezetőjének. 
A bizalmat előre is köszönöm!

Közel tizenhárom év, a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban eltöltött idő után úgy döntöttem, hogy új kihívás, új 
feladat után nézek, s eddig megszerzett ismereteimet, tapasztala-
taimat máshol kamatoztatom.

Komáromban születtem. 
Egy fiú testvérem van. 2009-
ben szereztem meg a diplomát 
andragógia szakon a Zsigmond 
Király Főiskolán.

A megbízás szerint itt, Pilis 
városában fogom a kultúrát 
és a közösségeket szolgálni. 
Remélem, a közös együttmű-
ködés Önökkel hosszú és gyü-
mölcsöző lesz.

Találkozunk nemsokára a 
Csernai Pál Közösségi Köz-
pontban!

LJUBIMOV KRISZTINA igazgató ✍

FELHÍVÁS!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Világosné D. Ágota falugaz-

dász ügyfélfogadása betegség miatt Pilisen bizonytalan ideig 
szünetel.
Ezen idő alatt a  NAK monori ügyfélszolgálati irodája fogadja az 
érintetteket. 
Cím: 2200 Monor, Deák Ferenc u. 10. Tel.: 20-933-5767 
Megértésüket köszönjük!

Igazgatási szünet
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. 

július 23-tól 2018. július 27-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. 
Ügyelet kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben: 06-20-771-0407

dr. SZABÓ GYÖRGY ✍ jegyző 
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Kiadó: Pilis Város Önkormányzata
Megjelenik: kéthavonta, 3500 példányszámban

Pilis, Haleszi dűlőben
1818 m2-es telek (zártkert) eladó.

 A telek egy részére nyárfa van ültetve, melyet ki lehet 
vágni – kb. 300 q –, kivágási engedély van.  

Villany a telek hátáráig kiépítve.
A telek mellett elhelyezkedő földeken 

gyümölcsös, telepített szőlő
Irányár: 1.100.000 Ft .  (Fa értéke kb. 500.000 Ft)

Tel.: 06-70/338-1613 

INDUL A SZEZON
AZONNALI MUNKALEHETŐSÉG 

ALBERTIRSÁN!
A MIRELITE MIRSA Zrt. állást ajánl 

az alábbi munkakörökbe:
• TMK (Műszaki-Karbantartási) Vezető;
• Hűtőraktár Vezető;
• hűtőgépész; gépész;
• lakatos;
• targoncavezető; raktáros;
• gépkezelő / operátor; vonalrendező;
• minőség ellenőr – MEO-s
• élelmiszeripari végzettséggel rendelkező   
 szakember;
• feldolgozó üzembe betanított munkás;
• gazdasági előadó;

Jelentkezni lehet:
Személyesen: hétfőtől-péntekig 8.00-15.30 

2730 Albertirsa, Baross u. 78. 
E-mail üzenetben: szekeres.krisztina@mirsa.hu

Telefonon: hétfőtől-péntekig 8.00-15.30, 
06-53/570-147 vagy 06-53/570-123 (központ)
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