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Kedves Olvasó!
z a nyár is elrepült… Szinte mintha most kívántam volna kel-
lemes nyári szünidőt, pihentető szabadságot, és hamarosan újra 
beköszönt az ősz.

Bízom benne, sikerült mindannyiuknak kellemesen tölteni a nyári 
szabadságot, szünidőt, sikerült feltöltődni, erőt gyűjteni az őszi-téli 
hónapokra.

A családi nyaralások alatt a kellemes időtöltés mellett sok új élményt 
és emléket kapunk, új ismeretségek, kapcsolatok születnek, a barátokkal 
való időtöltés pedig fontos, hiszen a baráti kapcsolatokat is ápolni kell.

Ezúton is szeretném megköszönni a településen működő szervezetek, 
egyesületek, egyházak, klubok és stúdió által szervezett nyári progra-
mokat, táborokat, melyek sok családnak, de leginkább a gyerekeknek 
szereztek örömet, kellemes és hasznos időtöltést a nyári hónapokban.

Sajnos nem mindenki számára telt a nyár 
pihenéssel, hiszen a nyári hónapokban is zajlik 
a munka, és ez a hivatalokra és önkormányzatra 
is érvényes. A pályázatok, beszerzési eljárások, 
beruházások nem várhatnak, a határidő szigorú 
betartása nélkül eredménytelen a munka.

A lap hasábjain bővebben olvashatnak a nyári 
hónapokban történt fontosabb eseményekről, 
beruházásokról, a rövid hírekben rengeteg tájé-
koztatást nyújtunk a települést és a lakosságot 
érintő kérdésekről. 

A közétkeztetés beszerzési eljárása jelenleg is 
zajlik, ezért arról még nem tudunk tájékoztatást 
adni, de a honlapon és a város Facebook-
oldalán naprakész információkat olvashatnak.

Sajnos a nyári hónapokban is történtek nem-
kívánatos események, melyek rengeteg bosszú-
ságot okoztak, és ezzel járó kellemetlen órákat 
töltöttünk azok intézésével. Még mindig visz-
szatérő problémák: a tűzgyújtási tilalom ellenére rengeteg a füst és a tűz 
által okozott kár, a közlekedési morál mind kerékpárral, gépjárművel, 
de még gyalogosan is, és az illegálisan lerakott szemét mennyisége sem 
csökkent!

Rengeteg jelzés, vélemény és kritika kerül fel a közösségi oldalra, 
szinte mást sem lehet olvasni, csak a rengeteg negatív posztot. Sok dolog 
jut eszembe, amikor az esti órákban beleolvasok vagy az aktuális és 
fontos információk megosztása alkalmával jut idő egy-egy posztot vagy 
hozzászólást is elolvasni… ennyi ráérő ember, aki egész nap ott tölti az 
idejét… sok megkeseredett ember a saját problémáját vetíti másokra és 
mást okol saját tehetetlensége miatt, vagy éppen beleköt a környezeté-
ben mindenkibe és ott várja a megerősítést. Nem értem, ha egy kár- 
eseményről, lopásról, balesetről tudomást szerez, vagy ne adj’ isten, őt 
éri baj, miért posztolja ki, miért vár segítséget a hírfolyamtól? Tényleg 
a közösségi oldaltól várható segítség? Megoldja a lakos vagy egy tele-
pülés problémáját? Ahelyett, hogy telefonon konkrét segítséget hívna 
(mentőt, rendőrséget, tűzoltót vagy a hivatalt, illetékes szolgáltatót stb.) 
sokan kiírják az eseményt, és várják a csodát. Szerencsére csodák van-
nak és a jókor jó helyen elv alapján a gondolkodó ember cselekszik és 
eljuttatja a hírt a megfelelő helyre…. De! Ha rosszullét van, tűz van… 
lehet, hogy későn érkezik a segítség, ha szolgáltatással van kifogás, akkor 
munkaidő után már nem lehet intézkedni csak másnap vagy következő 
héten és sorolhatnám tovább.

Az előző lapszámban megjelent a „városi kisokos”, közérdekű tele-
fonszámokkal, elérhetőségekkel, valamint friss infók olvashatók a város 
honlapján, ám a Facebook-oldalon mégis számtalan ismételten feltett 

kérdés jelenik meg lustaság, figyelmetlenség miatt – de valóban kényel-
mesebb kérdezni, mint megkeresni, utána járni és intézkedni?

Szebbé tehetjük napjainkat, ha a pozitív híreket, az örömeinket 
osztjuk meg másokkal. Még szebbé tehetjük környezetünket és így 
életünket, ha figyelünk egymásra, nem okozunk feleslegesen kellemet-
lenséget a szomszédunknak, betartjuk a szabályokat, és a közlekedési 
morálunkon is igyekszünk javítani, mert talán nem is lenne olyan 
nehéz körülnézni, megfelelő távolságot tartani, irányjelzőt használni és 
egymásra figyelni! Meg kell tanulni engedni, előzékenyebbnek lenni, 
mosolyogni, és mindjárt kevesebb bosszúság éri az embert. Nyitott 
szemmel járni, figyelni utcán, közterületen: ez is fontos lenne, hiszen a 
környezetet szennyező, pusztító személyeket, az érthetetlen rongálókat, 
károkozókat, ide értve a fákat és a virágokat tördelő ittas személyeket 

könnyebb lenne felderíteni és rendőrkézre jut-
tatni, eljárást kezdeményezni.

A településért, a közösségért aktívan tenni 
akaró egyesületek, lakossági csoportok, amatőr 
sportolók tagjai szerencsére nem adták fel építő, 
szépítő tevékenységeiket, újabb és újabb önkén-
tes munkákat szerveznek, pedig a rongálók nem 
kis bosszúságot okoznak mindannyiunknak. 
Ezúton is köszönöm a rengeteg kezdeménye-
zést, az önkéntes munkát végzők fáradozásait, 
kitartó munkáját!

Értékeink megőrzése és gyarapítása közös 
ügy, minél többen érezzük így, annál nagyobb 
a sikerélmény. A jó közösséghez hozzátartozik a 
szép környezetre való igény, a környezettudatos 
magatartás, az értékek megőrzése és gyarapítása.

Pilis a szociálisan hátrányos települések egyi-
ke. A családok éve programhoz kapcsolódva 
szervezünk a település közösségének, a csalá-

doknak egy programsorozatot, melyet ezúton is ajánlok kedves figyel-
mükbe. A családot és a gyermeket fejlődés-lélektani szempontjából 
kísérnénk végig, egyes korszakoknak milyen nehézségei vannak, miként 
hatnak a párkapcsolatra. Közösen keresve a családi konfliktusok okozta 
problémákra a megoldást, melyeket egymás tapasztalatai alapján old-
hatnánk fel. Ehhez nyújt szakmai segítséget Orbán-Horváth Éva és 
férje: mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakemberek előadásaikkal, 
melyeken ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. 

Többen érdeklődtek, miért maradt el a szokásos augusztus 20-i esti 
program. Nos, nagyon egyszerű a válasz: a környező településeken min-
denütt ingyenes fesztiválokat szerveztek értékes programokkal, népszerű 
fellépőkkel, mellyel mi nem kívánunk versenybe szállni. Szűk egy hónap 
és Pilis várossá avatásának évfordulóját ünnepeljük, mely napon kerül 
sor a Csernai Pál Közösségi Központ ünnepélyes szalagátvágására is, 
amikor az érdeklődők megtekinthetik az épületet. Azon az estén lesz élő 
zenés koncert, esti mulatság és tűzijáték is, reméljük, ezzel kárpótoljuk, 
akik erre vágytak, hogy helyben legyen program.

De addig még sok a teendő, kezdődik az iskola, folytatódnak a beru-
házások, indulnak és elbírálásra kerülnek a pályázatok, melyek közül a 
kerékpárút a legizgalmasabb.

Bízom benne, hogy sikerült a Kedves Olvasó figyelmét felkelteni és 
érdeklődve veszi kézbe az idei év negyedik lapszámát.

Üdvözlettel

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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A munkaterv szerint júniusban megtartott összejövetelen a Rákóczi út 
és Kávai úton megvalósuló kerékpárút-koncepció tervét vitatta meg és 

fogadta el a képviselő-testület. A sokfordulós tárgyalás eredményeként a 
koncepció szerint „faltól-falig” kétoldali kerékpárút kiépítése történik meg 
ároklefedéssel, útburkolat-felújítással, csapadékvíz-elvezetéssel a Kávai úti 
óvodától a vasútállomásig. 

Rendeletet alkotottak a kiemelkedő szociális munka és a kiemelkedő egész-
ségügyi munka elismerésére a bizottságok javaslatára oly módon, hogy az a 
mai kor követelményeihez igazodó legyen. Külön-külön rendelet elfogadá-
sára került sor, tekintettel arra, hogy a két szakterület dolgozóinak ünnepe 
nem esik egybe – Semmelweis-nap július 1-jén, a Szociális Munka napja 
november 12-én van.

Pilis Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) hatályát a képviselő- 
testület 2018. december 31-ig meghosszabbította, illetőleg addig, amíg a 
2018-2023 HEP elfogadásra nem kerül. 

Tárgyalta a Csernai Pál Közösségi Központ működési formájának lehető-
ségeit, melyről a július 4-i rendkívüli ülésen döntött, és hárommillió forint 
törzstőkével nonprofit kft.-t hozott létre. 

Döntött jogutódként a képviselő-testület az időközben megszűnt 
Gerje-Forrás Kft. behajthatatlan kintlévőségeinek leírásáról, továbbá a 
Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról. 

Örömmel tájékoztatom Pilis város lakosságát, hogy Pilis Város 
Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok 

kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_
VALLPARK_2017 kódszámú Pénzügyminisztériumi Pályázati kiíráson 
115 614 450 forint értékű támogatást nyert. A projekt megvalósí-
tásához szükséges saját erő összege bruttó 12 846 050 Ft.

A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő 2721 
Pilis, 1025/125, 1025/126, 1025/127 HRSZ. szám alatti ingatlan kerül 
fejlesztésre, ahol a következők fognak megvalósulni:

Az ingatlanok az önkormányzat tulajdonát képezik és gazdasági, 
kereskedelmi övezetbe vannak sorolva, így széles spektrumú tevé-

kenység végezhető rajtuk. Mindegyik körbe lesz kerítve, és a beruházás 
végén valamennyi közmű rendelkezésre áll a bérlő vagy a vásárló 
számára. 

Bízom benne, hogy az így előkészített ingatlanokon egy vagy több 
vállalkozás is letelepül, helyben munkalehetőséget biztosítva a dol-
gozni vágyók számára. 

Remélem, ez csak az első lépcsője lesz Pilis ipari, kereskedelmi fej-
lesztésének, melyet hamarosan már fejlesztések is követhetnek majd, 
ha a beruházók részéről igény mutatkozik rá.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Új szociális szolgáltatások

Az újonnan bevezetett szociális juttatások 
közül az iskolakezdési támogatást lapzártáig 
53 család igényelte, a védőoltás-támogatást 
1 szülő kérte.

Közvilágítás-bővítés

Pilis város területén 2018 június hónapban az 
alábbi utcákban történt közvilágítás-bővítés: 
a Nyáregyházi út és a Dárda utca keresztező-
désében, a József u. 8. szám előtt, valamint a 
Haleszi út 11. szám előtt.

Átadják a forgalomnak…

2018. augusztus 16-án 9:00 órakor a NIF Zrt. 
átadta a forgalomnak az M4 gyorsforgalmi 

út a Ceglédbercel-Cegléd közötti 8,1 km-es 
szakaszát. A forgalomba helyezést követően 
a most elkészült 8,1 km-en a terelések miatt 
kialakuló hosszú járműoszlopok jobban elosz-
lanak majd, megszűnik a torlódás és csökken 
balesetveszély.

A most átadásra került szakasz része az 
M4 Üllő-Cegléd gyorsforgalmi út Albertirsa és 
Cegléd közötti 14,4 kilométeres II. szakaszá-
nak, ahol 4 külön szintű csomópontot alakíta-
nak ki, egy meglévő felüljárót kiszélesítenek 
és egy meglévő aluljárót felújítanak. Mindezek 
mellett 4 aluljáró is épül, valamint Ceglédnél 
egy meglévő töltőállomást komplex pihenővé 
alakítanak át.

Játszótér-lezárás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2018. 
szeptember 1-től határozatlan időre lezárják a 
Rákóczi úti óvoda melletti Szent István park-
ban található játszóteret. A lezárásra azért 
van szükség, mert az Attila úti óvoda felújítása 
miatt az ottani csoportok ideiglenesen az úgy-
nevezett Vasúti oviba költöznek át, és gyerme-
kek számára biztosítani kell az udvari játékra 
szükséges teret és a gyermekek biztonságos, 
tiszta környezetben való játék tevékenységét.
Sajnos a parkot hétvégén sem lehet megnyitni, 
mert a tapasztalatok szerint a nyilvános hasz-
nálat során olyan állapotok állnak elő, amely 
intézményi használatban nem megengedhe-
tő. Kérjük a kisgyermekes szülők megértését, 
türelmét, hiszen az óvoda-felújítások az ő érde-
küket is szolgálják!

Munkaterv szerint július hónapra nem volt tervezve ülés, de a 
szükséges intézkedésekhez, pályázatokhoz döntés és felhatalma-
zás szükséges, ezért július 4-én és 19-én is rendkívüli ülést kellett 
tartani.

A folyamatban lévő pályázatok: PM-Vallpark-2017 kódszámú 
„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesz-
tése Pest megye területén” elnevezésű pályázat sikeressége esetére 
a közbeszerzési pályázat lebonyolítójának kiválasztására került sor 
Tóth Róbert személyében. 

A testület az „Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási és 
bővítési munkálatainak ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
tervezett anyagát is elfogadta. Emellett az „Önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” elnevezésű közbeszerzési eljárás tervezett 
anyagát is megtárgyalta és elfogadta. 

Tárgyalta továbbá a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Pilis 
Város közigazgatási területén” elnevezésű beszerzési eljárás ter-
vezett anyagát is, melynek ajánlattételi felhívását módosították 
a 19-én megtartott ülésen. Döntött továbbá a képviselő-testület a 
PM-Piac-2018. kódszámú „Helyi piacok fejlesztése Pest megye terü-
letén” elnevezésű pályázatról is.

KÖZÖS ÜGYEINK

Újabb eredményes önkormányzati pályázat

RÖVIDHÍREK

A képviselő-testület júniusi és júliusi döntései
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Az elmúlt év hagyományaihoz hasonlóan idén is meghívást kaptak 
a Gubányi Károly Általános Iskola felső tagozatos kitűnő tanulói a 

Polgármesteri Hivatal dísztermébe a polgármester asszony és az okta-
tási bizottság elnök asszonya által készített süti vendégségre.

Ezúton is gratulálunk valamennyi kitűnő tanulmányi eredményt elért 
diáknak és természetesen a pedagógusoknak és szülőknek is!

Gubányi Károly Általános Iskola 2017/2018. tanév kitűnő tanulói:

1.a
Dobai Emma
Dósa Márk
Fodor Panna Rebeka
Gál Áron
Gheorghiesi-Demeter 
Tamara
Hakkel András Károly
Halgas Nóra
Kifut Tibor
Lehoczki Mercédesz
Makó Levente
Nagy Dávid
Rakonczás Erik
Sebők Nóra Andrea
Varga Bálint
Varga Ramóna Zsuzsanna

1.b
Barabás Lilla
Gulyás Zóra
Halkó Panka
Laza Szabolcs
Szabó Balázs
Szebelédi Márk János
Sztyehlik Anna
Végh Dóra

1.c
Dévényi Roland

Hanzsek Bianka
Kovács Vivien
Radácsi-Tóth Viktória
Tóth Marcell
Zsadony Bettina

1.d
Dévényi Péter

1.e
Béres Bianka
Halász Nelli Edit
Haraszin Alexandra Norina
Ottohál Kincső Viktória

2.a
Czinkóczi Márk
Horváth Jázmin Kincső
Lengyel Jázmin
Kovács Zalán
Tarics Réka
Weisz Barnabás
Zeffer Kata
Zonzel Levente

2.b
Baár Dániel
Badár Bence Géza
Benedek Bálint
Csák Csenge Vanda

Horváth László
Jákói Balázs
Lasán Balázs
Nyári Rebeka
Polgár Gergő Mihály
Szentpéteri Enikő
Szrapkó Vivien

2.c
Hanzsek Bettina
Gábor Margit

2.e
Kovács Anna Mercédesz

3.a
Csordás Csaba Tamás
Fodor Liza Árnika
Forgács Bettina Zita
Győri Kata

3.b 
Baumann Zoltán
Bencze Márton
Bíró Marcell
Gajda Marcell
Gajdos Maja
Horváth Noémi
Kerepeszki Barnabás
Kéri Nóra Lili

Kulik Luca
Szebelédi Milán
Tuskán Róbert

3.e
Erényi Nóra

4.a
Aradi Alessia
Domoszlai Dorina
Magda Brigitta
Mokánszki Eszter
Polgár Kitti
Rakonczás Regina
Takács Zsófia
Tarics Richárd

4.b
Barabás Boglárka
Csák Máté Tibor
Csikós Dzsesszika Lívia
Csordás Benjamin
Dóra Bianka
Szrapkó Zsolt
Szundi Krisztina Petra

4.c
Danó Erik
Dósa Bence
Horváth Blanka
Ihász Bence
Lukács Regina Zsófia
Opra-Bódi Zsombor
Sándor Nóra
Sütő László

4.e
Patakfalvi Dóra

 5.a
Bach Tímea
Bánszki Emese Flóra
Borgulya Emma
Fodor Emma Veronika
Gál Kata
Keszeg Janka
Kiss Bernadett
Zeffer Simon

5.c
Erdős Emese
Gál Zsombor
Győri Zsófia
Pál Zsanett Réka
Tóth Lili Emma
Tóth Zita Pálma

5.d
Csajági Laura
Dohos Vivien
Horváth Rita
Krahulcsán Alexandra 
Zsuzsanna
Kotyinszki Zsófia
Novotny Lotti Bianka

6.a
Bach Dorina
Csordás Norina
Hegedűs Krisztina
Lukács Boglárka
Márta Vivien Jázmin
Nagy Krisztián György
Ocztos Edina
Sándor Sára
Szegvári Dóra
Szelindi Márk

6.c
Orosz Anna
Simó Laura
Szabó Emma Mária

7.a
Bánszki Enikő Eszter

7.b
Fazekas Gergő
Gulyás Dominik
Farkas Imre László
Nagyidai Lili Jázmin

7.e
Takács Kinga

8.a
Erdélyi Szidónia

8.b
Terjei Márk Krisztián

8.c
Lasán Barbara
Laczkó Levente Bálint
Nagy Bálint
Pribelszki Fanni Csenge

8.d
Fodor Győző Benedek
Krizsán Péter
Oláh Zoltán
Porubcsánszki Áron

8.e
Füredi Bálint Krisztián

KÖZÖS ÜGYEINK

ELISMERÉS A KITŰNŐKNEK
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Pilisen a közlekedési morál sajnos gyenge, sok a 
szabálytalanul közlekedő, legyen az gyalogos, 

kerékpáros vagy autós, és sajnos a sok veszélyes 
szituáció balesettel is végződik. 

A Hírnök hasábjain keresztül szeretnénk ismer-
tetni a közlekedési szabályokat, melynek első részé-
ben a gyalogosközlekedést, második részében a 
kerékpáros, harmadik részben a gépjárművel törté-
nő közlekedés szabályait foglaljuk össze.

A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb sze-
replői. A járművezetők felelőssége, hogy fokozott 
figyelemmel forduljanak a gyalogosok felé, különö-
sen a gyalogosközlekedésre kijelölt helyeken, leg-
főképpen a gyalogátkelőhelyen, ahol a gyalogosnak 
elsőbbsége van.

A gyalogosok egy részének nincs vezetői enge-
délye és ezért nem olyan tájékozott a közlekedé-
si szabályokban, ami megnövekedett kockázatot 
jelent. Kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, 
a babakocsis kismamák és az idősek. A lakó-pihenő 
övezet speciálisan szabályozott zóna, tartsa be az 
erre vonatkozó szabályokat!

Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az 
elsőbbségadásra kötelezett nem akadályozhatja és 
nem zavarhatja az áthaladásban! Ne feledje: minden 
járművezető egyúttal gyalogos is lesz, ha járműve 
nélkül közlekedik!

Vigyázzunk együtt a gyalogosokra!

GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a 
leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell 
közlekednie.
2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpad-
ka, sem kerékpárút nincs – vagy az a gyalogosköz-
lekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közle-

A kormány 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatában a téli rezsicsök-
kentésben nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot használó háztartások egyszeri természetbeni támogatá-
sáról rendelkezett. A kormányhatározat alapján háztartásonként egy 
darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 
2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az 
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott 
háztartás a bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási 
helyének kell lennie. 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben már részesült (gázszámlából az összeg 
már jóváírásra került). 

Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. 

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásulvétele a bejelentő 
részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőr-
zi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem 
részesült. A katasztrófavédelmi szerv szükség szerint további adat-

gyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. 
Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő 
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő 
körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez. 

Részletes tájékoztatás és igénybejelentő lap a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Csoportjában igényelhető munkanapokon péntek kivételével 
8:00-12:00, 13:00-16:00 óra között. 

A kitöltött nyomtatványokat szintén a szociális csoportban kell benyújta-
ni. Az adategyeztetéshez a személyes megjelenés feltétlenül szükséges!

A téli rezsicsökkentés dokumentumai letölthetők az alábbi linkeken:

Adatkezelési nyilatkozat:
http://www.pilis.hu/index.php?p=downloads&parent=11401&did=11401

Igénybejelentő:
http://www.pilis.hu/index.php?p=downloads&parent=11400&did=11400

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

kedésre alkalmatlan – a gyalogosok az úttesten 
közlekedhetnek.
3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az 
úttest szélén, egy sorban
a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint 
a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal 
oldalon, a járműforgalommal szemben;
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, 
továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskor-
látozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a 
jobb oldalon haladhatnak.
4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg 
anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szeny-
nyezést okozhat, csak megfelelően becsomagol-
va szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei 
miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten 
– a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest 
szélén – kell közlekedni; éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között az ilyen tárggyal közleke-
dő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről 
és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát 
kell vinnie.
5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelő-
helyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelő-
hely nincs
a) lakott területen levő főútvonalon az útkeresz-
teződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), 
valamint a menetrend szerint közlekedő jármű meg-
állóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső 
járda között (a járdasziget teljes hosszában);
b) egyéb helyen bárhol a legrövidebb áthaladást 
biztosító irányban mehet át.
6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyő-
ződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre várat-
lanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem 
nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan maga-
tartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja 
vagy megtévesztheti.

KÖZÖS ÜGYEINK

Egy kis emlékeztető…

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

KRESZ a gyalogosoknak

7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gya-
logosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. 
Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogosát-
kelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél átha-
ladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, 
amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a 
gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket 
használó gépjárművekkel szemben azonban a gya-
logosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.
8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel 
szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, 
köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a 
járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttest-
re, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása 
nélkül az úttesten átmenni nem tud.
9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbb-
sége nincs, a szabad kilátást gátló akadály (nagyobb 
álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, 
azon átmászni, alatta átbújni, illetőleg azt megke-
rülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya 
stb.) lépni;
d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villa-
mospályán – a kiépített átkelőhelyen kívül áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint 
áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közle-
kedni, valamint útkereszteződésen kívül áthaladni;
g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos 
alul- vagy felüljáró van.
10) Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített 
átkelőhelyen) a gyalogos csak akkor haladhat át, ha 
meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közleke-
dik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberende-
zés a továbbhaladás tilalmát jelzi.
11) Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet 
nélkül hagyni tilos.
12) A lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, 
útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – 
ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő 
közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) 
kell viselnie.
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A Szent István parkban kopjafák álltak, mely-
ből egyet már évekkel ezelőtt megrongál-

tak és nem lehetett javítani. Sajnos most a 
másik kopjafát is ki kellett venni, mert erősen 
megrongálták, és a rovarok is beleköltöztek.

A Szent István-emlékmű alatt a föld megsüly-
lyedt és a talpazat homlokzati részén a már-
ványlapok felváltak. A megsüllyedés legfőbb 
oka, hogy az ott rendszeresen találkozó fiatalok 
rendszeresen felmásztak az emlékműre! 

Nem csupán az augusztus 20-i ünnep, de 
a balesetveszély miatt soron kívül kértem a 
veszély megszüntetését és a helyreállítást, 
ezért kérem a Lakosság türelmét és együtt-
működését.

Bízom benne, hogy a felújítást követően az 
emlékmű olyan dísze maradhat a parknak, 
amely a fiatalokat nem a megmászására csábít!

A Városkapu padjait is megrongálták, azokat 
a szükséges javítások elvégzése érdekében el 
kellett hozni a területről. Sajnos gyakran látni, 
hogy az ott tartózkodók a pad támláján ülnek  
és nem a padon. 

Szomorú tapasztalat, hogy gyakoriak a köz-
területre ültetett növényekben okozott károk, 
a virágládák felborítása, a közlekedési táblák 
rongálása…

Sajnálatos módon a kora tavaszi időszakban 
megrongálták Pilisen a Gerje hidat, ellopták a 
Kossuth Lajos úti átjáró híd korlátját, valamint 

A képviselő-testület 2016-ban döntött arról, hogy pályázik a 
„Jelentkezés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételre”.
Négyféle sportpark kategória került kiírásra, mely közül három típus-

ra adtunk be pályázatot, három külön helyszínre (Szent István park, 
Sárkány S u., Munkácsy u.)

A beadott pályázatok közül Pilis „D” típusú kültéri sportparkot nyert, 
melynek alapterülete 150 négyzetméter, a talajburkolat gumi, a minimá-
lisan telepítésre kerülő eszközszám 15 db, (húzódzkodás, tolódzkodás, 
fekvőtámasz, hasizom- és hátizom-erősítés, létramászás, lépcsőzés, 
függeszkedés, párhuzamos korlát). 

Már létező sportpark továbbfejlesztésére nem lehetett pályázatot 
benyújtani! A létesítmény megvalósításához a területnek műszakilag 
és geológiailag alkalmasnak kellett lennie. A sportpark helyszínéül 
rendezett terepet kellett megjelölni, valamint biztosítani kellett az aka-
dálymentes megközelítést is. 

A pályázatban be kellett mutatni, hogyan kapcsolódik a fejlesztés a 
település életéhez. Habár a felnőtteknek nyújt sportolási lehetőséget, 
de ismertetni kellett azt is, hogyan integrálható az oktatási intézmény-
rendszer tevékenységébe. Ötéves fenntartási kötelezettséget is előírt 
a pályázat, ezért egy működtetési- üzemeltetési elképzelést is csatolni 
kellett, illetőleg a kihasználtság tekintetében "egyéb releváns informá-
ciókat" is elvártak. 

A Nemzeti Sportközponttal (NSK) kellett „Együttműködési megálla-
podást” kötni. Az építő a kormány döntése értelmében az NSK. A köz-

beszerzés lebonyolítója és a kivitelező kiválasztója a BMSK Beruházási, 
Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. volt. A 
felszerelt eszközök a biztonsági előírásoknak teljes körűen megfelelnek. 

A használat során figyelemmel kell lenni a biztonsági előírásokra, a 
használati előírásokra, a vagyonvédelemre. 

A sportpark a Munkácsy u. végén található, ott, ahol már évekkel 
ezelőtt kialakításra került egy sport- és pihenő-park lakossági összefo-
gással (a 033/28 b helyrajzi számú terület alrészlete). Tavaly a területen 
focizó amatőr csapat az önkormányzattal közösen felújította a focipá-
lyát, és a tervek szerint fásítás, parkosítás következik. A továbbiakban 
padokat, játszóeszközöket szeretnénk telepíteni, hogy minden korosz-
tály megtalálja a neki megfelelő játék- és sporteszközt.

Sajnos a park eszközeit nem minden esetben az előírás szerint hasz-
nálják, néha nem is sportolási célra, valamint az ott tartózkodók szeme-
tet hagynak maguk után.

Ezúton is kérem az odalátogatókat, sportolni vágyókat, hogy közös 
értékeinkre ügyeljenek! Az eszközök élettartama nő, ha az előírás szerint 
használják! Járművel a területre behajtani tilos! Kerékpárokkal a gumi 
burkolatra nem szabad felhajtani, azokat a kerékpár-tartóba helyezzék!

Ügyeljünk a környezetünkre, a szemetet a gyűjtőedénybe kérjük dobni!

Ezúton is köszönöm az ott lakók segítségét, együttműködését!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

a Gubányi Károly Általános Iskola Szabadság 
téri telephelye előtti forgalom-korlátozásra 
használt beton virágtartók egyikét az isme-
retlen elkövetők összetörték, illetve többször 
felborították.

A Gerje forrás tájvédelmi területén találha-
tó nagyobbik fahíd 2017 végére szerkezetileg 
megsérült és teljes felújításra szorult. A Pilisi 
Városüzemeltető Kft. balesetvédelmi szem-
pontból lezárta a hidat. Mivel a híd lezárását 
szolgáló eszközöket is többször megrongálták, 
ennek többszöri pótlására került sor. A fel-
újítás teljes mértékben a régi híd szerkezete, 
anyaga és méretei alapján történt. A híd tel-
jes felújításának előkészületei a téli időjárás 
végével, 2018 áprilisának elején kezdődhet-
tek el. Az első munkálatok között a faanyag 
előkészítése történt, ami meglátásunk szerint 
a teljes felújítás leghosszabb folyamatának 
bizonyult, és ami többek között magába fog-
lalta a fűrészelés (lapolás – fűrészüzemben), 
a pallóvágás (méretre vágás – fűrészüzem-
ben), kérgezés, méretezés és kézi csiszolás, 
lazúros előkezelés folyamatait. Ezt követő-
en a régi híd darabjainak az eltávolítása és 
a támaszok megerősítése következett. Amint 
minden darab készen állt, május második felé-
ben elkezdődött a szerkezet összeállítása, ami 
másfél héten keresztül zajlott a teljes műszaki 
csapat bevonásával. A hídfelújítási munkákkal 

2018. május végén végeztek, az utómunkák 
elvégezte után a területet ismét megnyitották 
a kirándulók előtt. Ezúton is kérjük a Tisztelt 
Látogatókat, hogy a hídon való átkelést csakis 
gyalogosan tegyék (a bicikliket, kérjük, tolják át 
a hídon), ezzel is megőrizve a szerkezet épsé-
gét és szépségét. 

A Kossuth Lajos úti fa átjáró korlátjának pót-
lására a faanyag rendelkezésre állt, a munká-
latok rendben elkészültek, úgyszintén a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. dolgozói által. Az össze-
tört beton virágtartó pótlásáról is intézkedtünk.

Kérem a Lakosságot, aki rongálókat lát, 
küldjön jelzést a járőrnek vagy a Polgármesteri 
Hivatalba, a szemtanú sokat segítene a sze-
mélyleírás megadásával, hogy mielőbb kézre 
kerítsük az elkövetőt/elkövetőket. 

Megrongált értékeink rendbetétele, az ille-
gálisan lerakott szemét elszállítása folyama-
tos pluszmunkát jelent mindenkinek – és ne 
felejtsük el, mindezt közpénzből fizetjük, amit 
lehetne ehelyett fejlesztésre is fordítani.

Értékeink megőrzése legyen közös érdek, 
összefogva eredményesebben küzdhetünk a 
településen vandálkodókkal szemben!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

Rongálások Pilisen

Közös értékeink a sportparkok

Értékeink megőrzése fontos közügy!
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A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház a nyáron is változatos prog-

ramokkal várta a látogatókat.

Július 9-től 13-ig Könyvtári napközis tábort 
szerveztünk a gyermekeknek. A tematikus hét 
folyamán megismerkedhettek közelebbről a 
könyvtárral, könyvtárhasználattal, valamint szí-
nes programokon vehették részt a táborozók. 
A hetet Szabó Zoltán helytörténeti kiállításá-
nak megtekintésével és aszfalt-rajzversennyel 
kezdtük „Kedvenc könyvem” címmel. Másnap 
Polgár Tibor hagyományőrző segítségével visz-
szautaztunk a múltba és egy honfoglaláskori 
bemutatón vehettünk részt. Nem maradhatott 
el a kirándulás a Gerje forrásvidékére, és a várva 
várt lovaglás a Csilló Lovardában sem. Hászné 
Burján Edina segítségével kézműves foglalko-
zás keretében ajándéktárgyakat készítettek a 
gyerekek. A hetet Fehér Viktor társas foglalko-
zásával és mozi délutánnal zártuk. Köszönjük 
minden segítőnknek a munkáját!

Július 14-én és augusztus 4-én folytatódtak a 
Tár-Sas Kör alkalmai Fehér Viktor játékmester 
segítségével. Ezen a délelőttön a kooperatív 
játékokkal ismerkedhettek meg a résztvevők.

Paris – „más tűz ég a szemünkben...” címmel 
a Paris Musical Műhely zenés, prózai estjét 
nézhettük meg július 14-én, 19 órai kezdettel 
a közösségi házban. Az egyesületként működő 
társulat fő tevékenysége a művészeti okta-
tás és művészeti előadások tartása. Céljuk a 
művészeten keresztül az emberi lélek feltárá-
sa és ápolása. Szombati előadásukon magyar 
költők ismert verseit hallgathattuk meg tol-
mácsolásukban, illetve népszerű musical dal-
lamok is felcsendültek. A színpadon két pilisi 
fellépőt is láthattunk, a társulat állandó tagja-
ként Jankovics Klaudia énekelt, valamint ven-
dégként Bordács Roland is közreműködött az 
előadásban. Köszönjük a közvetlen hangulatú 
estét, gratulálunk a műsorukhoz!

Külön köszönet a Pilisi Gyermekotthonnak 
és Szilágyi Attilának a hangosításban nyújtott 
segítségéért! 

Felléptek: Bordács Roland, Fejes Szandra, 
Halász Alexandra, Jankovics Klaudia, Koskár 
Alexandra, Mervay Sára és Szakos Viktória.

Július 20-án 18 órai kezdettel a Könyvtári 
esték rendezvénysorozatunk keretén belül dr. 
Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi előadását 
hallgathattuk meg. Az est folyamán megis-
merhettünk Szent István életével és törvény-
kezésével, és megtekinthettük a Szent Korona 
kicsinyített másolatát a Böbe Hagyományőrző 
Boltja jóvoltából, melyet ezúton is köszönünk. 
Köszönjük dr. Rugonfalvi Kiss Csabának az 
előadást, és minden kedves vendégünknek, 
hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel.

A megújult Ablak Galériánkban júliusban 
Ajtai József festőművész, „Zöld Ecset” című 
kiállítása volt látható, majd augusztusban 
Jagyugya Jánosné Magdika „Fák és virágok” 
címmel gyönyörű olaj- és akvarell képeit 
tekinthették meg a könyvtárba látogatók. 

Idén 22. alkalommal került 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 Zenekarának vidám 
zenés műsorát hallhattuk, majd a szünetet 
követően a 2005-ben alakult Jambalaya 
dzsessz zenekar műsorát tekinthette meg a 
közönség. A zenekar öt önálló lemezt jelentett 
meg eddig, külföldi turnék keretein belül bejár-
ták Európát, munkájukat Gundel Művészeti-
díjjal jutalmazták. A zenekar tagjai: Nemes 
Zoltán ének, zongora, Albert Zoltán szaxofo-
nok, Bellák Miklós gitár, Varga Laca basszusgi-
tár, Szabó Tamás dobok, valamint a pilisi szár-
mazású Sóvári Tamás, aki trombitán játszik.

Köszönjük, a fellépő zenekaroknak a színvo-
nalas műsort, vendégeinknek, hogy jelenlétük-
kel megtisztelték a rendezvényt.

Köszönjük a Gyermekotthon vezetőinek 
és minden munkatársának a rengeteg mun-
kát, amellyel nagyban segítették az esemény 
színvonalas létrejöttét. Külön köszönet a Kati 
Virágboltnak a felajánlott virágdekorációért, 
Lengyelné Varga Kittinek a színpad díszítésé-
ért és Duchaj Kittinek a műsor levezetéséért.

Augusztus 9-én 13-18 óráig újra nyeremény-
játékkal összekötött véradás volt Pilisen a 
Magyar Vöröskereszt Monori területi szerveze-
tének irányításával. A véradáson 51 önkéntes 
jelent meg, akik közül 42-en tudtak vért adni. 
Ez a tavalyi augusztusi eredményekhez képest 
előrelépés, különösen a nagy melegre és a nyári 
szabadságolásokra való tekintettel. Köszönjük 
Jári Erzsébetnek és a Magyar Vöröskereszt 
összes jelenlévő munkatársának, valamint 
Bathó Gézánénak és Sára Jánosnénak a véra-
dás lebonyolításában nyújtott segítséget. 
Külön köszönet minden megjelent véradónak, 
akik sok beteg embertársunk gyógyulását segí-
tették elő cselekedetükkel!

Augusztus 20-án 9 órai kezdettel nemzeti 
ünnepünket tartottuk a Szent István parkban. 
A Himnusz elhangzása után Hajnal Csilla pol-
gármester asszony mondott ünnepi beszédet. 
Ezt követően „Magyarnak lenni” címmel Balog 
Tímea énekművész és Jegercsik Csaba színmű-
vész műsorát láthatta az ünneplő közönség. Az 
előadást követően Hajnal Csilla polgármester 
asszony a Nép- és Gazdakör elnökétől, Bálintné 
Laczkó Erikától átvette az új kenyeret, illetve a 
Hegyeki Pincesor képviseletében Sárán Jánostól 
a bort. Ezt követően Szöllősi István Sándor evan-
gélikus és Wisinger Dániel református lelkészek 
mondták el ünnepi gondolataikat, majd Wiest 
György a katolikus egyház akolitusa megáldotta 
az új kenyeret. Az ünnepség végén polgármester 
asszony átadott egy-egy kenyeret a Magyarok 
kenyere-programban búzát felajánló pilisi gaz-
dáknak. Az ünnepség a Szózat elhangzásával 
zárult a Pilisi Zenész Egyesület előadásában.

A műsort követően a Félix falatozóban kóstol-
hatta meg az ünneplő közönség a Magyarország 
tortáját – idén a címet a „Komáromi kisleány”, a 
komáromi Jánoska Cukrászda tortája nyerte –, 
valamint a Magyarok kenyerét.

Köszönjük a Pilisi Zenész Egyesületnek, a 
Nép- és Gazdakörnek és a Hegyeki Pincesor 
Egyesületnek az ünnepen való közreműködést. 
Köszönjük a Pilisi Sütő Kft.-nek az új kenyér 

MOZAIK

Könyvtári hírek
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Nyolc évvel ezelőtt indult el 
a jótékonysági program dr. 

Korinek László professzor veze-
tésével, amelynek keretein belül 
a magyar gyermekeket segítő 
szervezetek kapnak támoga-
tást – nem csupán a határokon 
innen, de a határokon túl élők 
is. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) főszervezésé-
ben, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) együttműködésével a 
gazdák segítségével országszer-
te búzát gyűjtenek, majd az abból készült 
kenyeret szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetű gyermekeket gondozó magyaror-
szági és határon túli szervezeteknek juttat-
ják el. A begyűjtött búza egy részéből lisztet, 
illetve kenyeret készítenek, majd ezeket ará-
nyosan osztják el a rászorulók között.

Július 12-én megyei búzagyűjtő napot tar-
tottak a Pest megyei Tápióbicskén az 1849-
es honvéd-emlékműnél a Magyarok kenyere 
program keretében.

Pilis város gazdái – Bathó Géza, Dancsok 
Gábor, Fehér István, Tóth Károly a Pilisi 
Dolina Szövetkezet  képviseletében, vala-
mint a Pilisi Nép és Gazdakör és Pilis Város 
Önkormányzata is adományo-
zott búzát a gyűjtés alkalmából.

A rendezvényt Velkei József, a 
NAK Pest megyei és fővárosi szer-
vezetének elnöke nyitotta meg, 
ünnepi beszédet mondott Jakab 
István, az Országgyűlés alelnöke, 
a MAGOSZ elnöke, Dorner Gábor, 
Nagykáta polgármestere. Kanyó 
Sándor, Tápióbicske polgármes-
tere Czerván György országgyű-
lési képviselő köszöntő levelét 
olvasta fel, majd Utcai Róbert 
csantavéri plébános megáldotta 
a búzát.

Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke kijelentette: „Felelősek 
vagyunk egymásért, felelősek 

vagyunk azért, hogy mindenki asztalára jus-
son kenyér, és segítenünk kell egymást, hogy 
mindenki emberhez méltó életet tudjon élni. 
Az összegyűjtött gabonaszemek az erdé-
lyi sóval, a kárpátaljai vízzel és a felvidéki 
kovásszal egyesülnek a nemzet kenyerévé.”

Az adományozott gabona reményt ad az 
életre, és segít abban, hogy a következő 
támogatott generációk a nemzet részeként 
megtanuljanak felelősséget vállalni. Aki 
nehéz helyzetben kapott, nem felejti el azt 
soha.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a ren-
dezvényen részt vevő és azt támogató pilisi 
gazdáknak, külön köszönet Bathó Gézának 
a szervezésért és az önkormányzatnak fel-
ajánlott búzáért!

2018. augusztus 15-én a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Fővárosi és Pest Megyei 
Szervezetének Igazgatója, Kerekes Zoltán 
Pilisre hozta a megőrölt 50 kg lisztet és 
átadta a Pilisi Sütő Kft. ügyvezetőjének, 
Lengyel Árpádnak. Ebből az 50 kg lisztből 
készül el az augusztus 20-i ünnepségre a 
Magyarok kenyere.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

megsütését, a Félix Falatozónak a vendéglátást, 
a Pilisi Játékország Óvodának a rendezvény 
lebonyolításában nyújtott segítségét. Köszönet 
Gulyásné Manyi néninek az aratási koszorúkért.

A rendezvényt támogatta a Pilisi Vállal-
kozások Egyesülete.

Őszi programjaink:

Szeptember 1-jén és október 6-án folytatódnak 
a Tár-Sas Kör alkalmai. Az október 6-i Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz kap-
csolódóan rendhagyó témájú Tár-Sas Kör lesz.
Szeptemberben Lehoczki-Lénárd Valentina 
„Harmónia” című kiállítása tekinthető meg az 
Ablak Galériában.

Szeptember 28-án Magyar Népmese Napját 
tartjuk a közösségi házban.

Október 1-7 között az Országos Könyvtári 
Napokhoz kapcsolódva izgalmas programokkal 
várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Október 
6-án 18 órai kezdettel Tari Annamária előadását 
hallgathatjuk meg a közösségi házban. Éjszakai 
könyvtár-programunk keretében idén is igyek-
szünk helyi, illetve helyi kötődési embereket 
megszólítani, így biztosan köszönthetjük a szín-
padon Szilágyi Attilát és a Gyermekotthon szín-
játszás iránt érdeklődő gyermekeit, Jankovics 
Klaudiát és Darázsi Viktort, az Afrika rajongó 
vadászt, aki fényképes beszámolóval érkezik 
hozzánk kalandos útjairól. 

Júliusban megnyitottuk Könyvturkálónkat, 
mely állandó jelleggel, folyamatosan megúju-
ló kínálattal működik. Itt jelképes összegért 
juthatnak könyvekhez, mellyel a könyvtári 
gyermekprogramok színesítését segítik. 

A könyvtárunkban kapható az Izsóp evan-
gélikus énekkar legújabb CD-je is, Északi fény 
címmel.

Programjainkról bővebben a plakátokon, 
a www.kjvk.koznet.hu weboldalunkon 

vagy intézményünk Facebook-oldalán 
tájékozódhatnak.

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍ 
intézményvezető

MOZAIK

Magyarok kenyere 
– búzagyűjtő nap
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Az evangélikus és más felekezetek körében 
is népszerű finn zeneszerző és szövegíró, 

Pekka Simojokinak tíz új, Jansik Csaba által 
magyarra fordított éneke jelent meg nemré-
giben az Izsóp énekkar új albumán. A CD címe 
Északi fény, aminek kézbevétele éppen egybe-
esett az Exit zenekar július 20-23-ig tartó pilisi 
látogatásával.

A 14 évvel ezelőtt Pilisen nagysikerű koncer-
tet adó keresztyén rockzenekar július 21-én az 
evangélikus templomkertben ismét hatalmas 
élményt nyújtott az ott megjelenteknek.

Az Exit tavaly ünnepelte 30 éves fennállását, 
ami alatt több mint ezer finnországi és külföldi 
koncertet adtak, és számtalan CD született. Az 
ő általuk megírt számokat az Izsóp együttes is 
énekli szolgálataik alkalmával. A koncertprog-
ramjuk is tartalmazott több magyar nyelven 
énekelt számot is pl. Kéregvitorlások, Lépteim, 
Hétköznapi angyalok, Két ország polgára, amit 
a közönség soraiban ülők is együtt énekelhet-
tek a zenészekkel.

A dalok szövegei a hétköznapi életből vett 
helyzetképeket és a nagy kérdéseket feszegető 

gondolatokat foglalja magába, úgy, hogy mind-
ezt a mai ember számára teszi érzékelhetővé 
a sajátos zenei stílusukban, megszólaltatva 
benne a Mindenható hangját, harmóniáját. Ez 
a titkuk, hogy ennyi éve olyan sok emberhez 
el tudják vinni a számukra is nagyon fontos, 
meghatározó üzenetet „… a válasz csak Jézus 
keresztjében van”.

A tanárokból, mérnökökből, lelkész-ze-
nészből, rendőr- és tűzoltóparancsnokból álló 
banda igényes zenéjét az ország más pontján 
is hallhatták szép számban. Záró koncertjük a 
Szélrózsa-találkozón volt, Bükön, ahol nagyon 
sok fiatal és idős énekelt velük fergeteges 
hangulatban.

Ezen a napon szolgált az Izsóp ének- és 
zenekar is a büki fesztiválon, ahol velük énekelt 
Pekka Simojoki, valamint Markku Perttilä, az 
EXIT másik zeneszerzője és szövegírója, gitá-
rosa, aki az új album meghangszerelője is volt, 
és Pekka Nymannal, aki a felvételeket vezette 
Pilisen. A pilisi csapat nagyon hálás volt a 
zenészeknek a közös zenélésért, és az Északi 
fény című CD megjelenéséért, ami már kapha-
tó a Pilisi Evangélikus Gyülekezetben.

Köszönjük azoknak a pilisi családoknak, akik 
elszállásolták, vendégül látták a finn zenésze-
ket és családjaikat, valamint az evangélikus 
gyülekezet minden tagjának, akik segítettek a 
pilisi koncert szervezését.

JANSIK ILDIKÓ ✍

Július 7-én, szombaton 40. születésnapját ünnepelte a 
Vidám Tavasz Klub a Piactéren, mely egyben a nyugdí-
jas klubok regionális találkozójának is helyt adott.

A rendezvényt köszöntötte Hajnal Csilla polgármester, Sedró János, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Krajlik Klára, a 

Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöki tanácsadója, valamint Sáránné 
Kerepeszki Katalin az oktatási, kulturális és sport bizottság 
elnöke aki feltűzte a zászlóra az emlékszalagot.

Az üdvözlő szavak után a meghívott települések klub-
jai mondtak rövid köszöntőt, átadták az emléklapokat az 
ünnepelt klub elnökének, Vrabecz Jánosné Anikának, és 
műsorral kedveskedtek a közönségnek. Elsőként a pilisi 
Barátság Nyugdíjas Klub, majd táborfalvi Platthy József 
Bajtársi Egyesület, a Dabas-Sári Rozmaring Hagyományőrző 
Asszonykórus, a pusztavacsi Aranyrózsa Nyugdíjas Klub, a 
dánszentmiklósi Aranyeső Nyugdíjas Klub, a csévharaszti 
Ősborókás Nyugdíjas Klub, a pándi Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub, a tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, 
a maglódi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, a dánszent-
miklósi Almavirág Nyugdíjas Klub, az albertirsai Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub és a nyáregyházi Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 
lépett fel. A műsort Pintér Erzsébet vezette, aki a szlovák 
hagyományőrzés pilisi nagyköveteként betanítja a szlovák 
énekeket a klub tagjainak.

A műsorokat követően közös ebéd, majd tombola és baráti beszélge-
tések, zenés szórakozás zárta a napot.

Ezúton is szívből gratulálok a klub 40. születésnapja alkalmából! 
Kívánom, hogy lelkesedésük tartson még nagyon sokáig, sikerüljön 
újabb tagokkal gyarapodni, és a hagyományokat továbbadni a fiatalabb 
generációknak, melyhez sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

Pekka Simojoki és az Exit

40 éves a Vidám Tavasz Klub
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Sokan jelezték, hogy a településen sok a szúnyog és kérték, hogy 
„intézzek központi szúnyogirtást”! A központi szúnyoggyérítési prog-

ramot a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (6) bekezdése 
értelmében 2017. január 1-től a katasztrófavédelem vezetője irányítja, 
amelyet a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF 
GEK) útján lát el.

A programra mintegy másfél milliárd forintot különítettek el. Ebből 
az összegből várhatóan kilencszáz településen, kettő-hat alkalommal 
gyérítenek, illetve ebből fizetik a szakértőket is. A program keretében 
légi kémiai módszerrel összesen mintegy 400 000, földi kémiai módszer-
rel 300 000, biológiai módszerrel pedig 15 000 hektár kezelése történik 
meg.

A gyérítések megkezdése előtt az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság adatai alapján felmérték, hogy mely 
régiókban volt szükség az elmúlt években a csípőszúnyogok elleni 
szervezett védekezésre. Az adatok kiegészítésre kerültek az elmúlt évek 
ár- és belvízi védekezése során szerzett információkkal, valamint az 
előzetes szakértői javaslatokkal.

Pilisen is megnőtt a belvizes területek terjedelme, valamint az itt 
csordogáló Gerje patak, a horgásztó és az ingatlanokon egyre népsze-
rűbb nagyméretű halastavak miatt kedvelt élőhely lett a település a 
szúnyogok számára.

Nagyon sok esetben a közösségi 
oldalon látok bejelentést egy-egy 

szabálytalanságról, szabálysértésről, 
bűncselekmény gyanújáról, szabályta-
lan tűzgyújtásról vagy más rendkívüli 
esemény jelzéséről, mely nem kerül 
bejelentésre, mégis intézkedést várnak 
a városvezetéstől, polgármestertől. 

Akkor lesz eredményes a jelzés, ha 
az információ a megfelelő helyre jut! 
Munkaidőben a közterület-felügyelőket 
tudják elérni, azon kívül kérem, rend-
kívüli események – baleset, tűzeset, 
veszélyhelyzet stb. – bekövetkeztekor a 
112-es központi segélyhívó számot hív-
ják, illetve bejelentést tudnak tenni a 
járőröknek vagy a mezőőröknek.

Központi segélyhívó, melyen a 
mentő, a rendőrség és a katasztró-
favédelem elérhető: 112

Mezőőrök: 

Suhajda Attila 06 20  771 04 22

Nyujtó István: 06 20 221 6203

Járőr mobil: 06 20 771 04 11

Köszönök minden segítséget, legin-
kább az illegális szemétlerakásokról, 
tűzgyújtásokról érkező információ-
kat! Akkor leszünk eredményesek, ha 
összefogunk és együtt, közös erővel 
állítjuk meg a szabálysértőket.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Nemes 
Ágnes fogorvos a fogorvosi körzetben az ellátást 2018. 

június 30. dátummal befejezte.
A praxis tartós helyettesítését július 1-jétől dr. Trucza 

Edina heti két napon, hétfőn és szerdán 8-14 óráig látja el.
A II. és III. körzet területi felosztása, valamint az időpont-

foglalás és az elérhetőség változatlan maradt.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy dr. Kerékgyártó 
Csilla fül-orr-gégész szakorvos rendelése július 25-től 

átmenetileg szünetel. A helyettesítés szervezése folyamat-
ban van.

Rengeteg panasz, bejelentés érkezett az elmúlt hetekben, hónapok-
ban a zöldhulladék-szállítással kapcsolatban, melyeket továbbítot-

tuk a szolgáltatónak. 
Panaszlevelünkre általános választ kaptunk, mely a számlalevelek-

hez kapcsolt tájékoztatóban is szerepel, vagyis szállítási alkalmanként, 
ingatlanonként 2 db ingyenes zöld zsák, valamint további „korlátlan 
mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki.”

Tehát a szállítások alkalmával 2 db lebomló zöld zsák, korlátlan mennyi-
ségű kék színű lebomló zsák és 70 cm-es kötegelt zöldhulladék helyezhető ki. 

A levélben leírtak szerint a társaság biztosította az új rendszer beve-
zetéséhez szükséges tájékoztatást és az átálláshoz szükséges időt, az 
átmeneti időszakban minden lebomló zsákban (előző szolgáltatótól 
vásárolt vagy kereskedelmi forgalomban kapható) kihelyezett zöldhul-
ladék begyűjtésre került.

A gyűjtés napján folyamatos telefonos kapcsolatban állnak a jára-
tukkal.

A hulladékudvarokban mennyiségi korlát szerint történik a hulladékok 
átvétele.

A zsákolt zöldhulladék is átvételre kerül, amennyiben az kimondottan 
zöldhulladékot tartalmaz és nincs egyéb hulladékkal keverve.

Pénteki napon 12 óráig elérhető telefonos ügyfélszolgálatuk, ezt köve-
tően e-mailben állnak rendelkezésre.
(ugyfelszolgalat@dtkh.hu, 06 53 500 152, 06 53 500 153)

Előző lapszámunkban részletesen tájékoztattam a lakosságot a hulladék- 
udvarok elérhetőségéről és a szállítási időpontokról.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Májusban írásban jeleztem és kértem az illetékes megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság vizsgálatát és intézkedését. Válaszlevelükben 
leírták, hogy Pilis várost kijelölték monitoring területnek, és átadták 
igényünket a monitoring tevékenységet ellátó cégeknek, azonban a 
csípésszám nem mutatott az irtás elrendeléséhez szükséges sűrűséget 
(az OEK Módszertani levele alapján mérve legalább ~50 csípés/óra/fő).

A biológiai tápláléklánc fenntartása mellett kell gondoskodni a rova-
rok irtásáról. Nyilván a szabadban eltöltött időt kellemetlenné teszik a 
szúnyogok, rovarok, de a vegyszeres irtás mellett kérem, tekintsék meg 
az alábbi weboldalon javasolt természetes riasztószereknek alkalmas 
növényeket is. (Hasznosságuk mellett kerti dekorációnak is kellemes 
látványt nyújtanak.)

https://noklapja.nlcafe.hu/…/03/31/ultess-rovaruzo-novenye…/.
Mindamellett, hogy kellemetlen a rovarok jelenléte, ne feledkezzünk 

meg a madarakról, békákról és minden további rovarral táplálkozó élő-
lényről, amelyeknek a szúnyog táplálékot jelent, ezért nagyon fontos a 
biológiai lánc megtartása. Riasztásra alkalmas növények és bio rovar- 
irtó-szerek alkalmazásával is távol tudjuk tartani a kellemetlen rova-
rokat. Hasznos rovarűző növények (szúnyog, légy, molylepke, kullancs, 
hangya): citronella, borsmenta, levendula, macskamenta, bazsalikom, 
menta, citromillatú muskátli, zsálya, rozmaring és bársonyvirág.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

Tájékoztató a szúnyogirtásról

Változás a fogászati ellátásban

A fül-orr-gége szakrendelésrőlHogy eredményes legyen a jelzés…

Tájékoztató a zöldhulladék-szállításról
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A nyár a szakmai stáb számára, ellentétben 
a focistákkal vagy a szurkolókkal, nagyon 

mozgalmasan alakult. Játékosmozgások, 
focitáborok, pályakarbantartás történt a hát-
térben.

Felnőtt csapatunkból több játékos távozott, 
az ő pótlásuk edzőmérkőzések, próbajátékok 
alkalmával sikerült. Akikkel már nem találko-
zunk Pilis LK-ban: Bán Zsolt, Bárányos Zsolt, 
Kurucz Gergő, Szemán Lajos, Tímár Gergő, 
Üres-Farkas Barnabás. Az ország minden részé-
ből érkeztek játékosok. Az idei ősztől felnőtt 
csapatunkat erősíti: Horváth Bence (az U19-es 
kiemelt bajnokság gólkirálya, az egykori Fradi-
játékos, Horváth Péter fia) és Dénesi László a 
Fradiból, Kelemen Tamás, Tóth Ádám, Fábián 
Dániel Monorról, Nagy Gergely Eger és Maklár 
után igazolt Pilisre, Nyárásdi Zsombor Pécsről 
érkezett, Rása Gergő Balassagyarmatról, Kiss 
Balázs az Airnergy FC-t hagyta ott azért, hogy 
nálunk folytassa pályafutását. A felsoroltakon 
kívül egy vérbeli, befejező csatár érkezését 
várjuk. Edzőnk a tavalyról jól ismert Halgas 
Tibor maradt.

A nyáron az új játékosok miatt sok edzőmérkő-
zést játszott felnőtt csapatunk.

Üllőn kezdtük a sort a helyi csapat ellen, 
majd egy hármas tornán vettünk részt, ahol az 
Ikarus és a Vasas U-17-es csapatával játszot-
tunk. Ezek után érkezett hétközi mérkőzésre 
a Törökbálint csapata, majd kupamérkőzést 
játszottunk a Százhalombatta csapatával, itt 
sajnos kijött az összeszokottság hiánya. Majd 
játszottunk az Örkény csapatával.

Pilis II csapatunkban sok U19-es labdarúgó-
nak is lehetőséget adunk annak érdekében, 
hogy utánpótlásban nevelkedett játékosaink 

szokják a felnőtt bajnokság ritmusát. Edzők: 
Horváth Richárd és Krizsán László.

Második csapatunk is több edzőmérkőzéssel 
készült az évadra.

Az U-16-os és az U 19-es csapatunk a Pest-
megyei szövetség által indított bajnokságban 
szerepel.

Az U 16-os csapat edzője: Borgulya Tamás.

A Bozsik-korosztályos gyermekeknek (6-12 
éveseknek) a szünidőben két tábort is szerve-
zett a klub. A június 18-22-ig tartó napközis 
Sporttábort a sporttelepen tartottuk, a déle-
lőtti focis foglalkozások mellett délutánon-
ként más sporttal kapcsolatos tevékenységek 
(atlétika, kempó, koordinációs edzés, túrázás, 

strandolás) is szerepeltek a programban. Július 
20-22-ig pedig Tiszakécskén voltunk a szokásos 
nyári focitáborban. Itt a műfüves edzések és 
a homokfoci-meccsek között jókat fürödtünk 
a termálstrandon, táborhelyünk pedig a helyi 
önkormányzati üdülő faházai voltak.

A korosztályos edzések augusztus 14-én kez-
dődnek. A szezon első rendezvénye pedig 
szeptember 1-jén, szombat délelőtt lesz a 
sportpályán, ahol negyedik alkalommal ren-
dezzük meg az U11-es utánpótlás tornánkat. 
Vendégeink lesznek többek között az NB II-es 
Cegléd és Monor, az NB III-as Dabas fiatal 
labdarúgói is.

Szeretettel várjuk a tornára az ifjúsági labda-
rúgást szerető szurkolókat! 

KEREPESZKI ZOLTÁN ✍
a Bozsik-korosztály felelőse

SPORT

Foci hírek

Pilis felnőtt Megye I. osztály 
labdarúgó bajnokság sorsolása

Dátum Idő Csapatok

2018. 09. 02. 16:30 Pilisi LK-Legenda Sport – Tápiószecső FC

2018. 09. 08. 16:30 Vecsés F C – Pilisi LK-Legenda Sport

2018. 09. 16. 16:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Nagykőrösi Kinizsi FC

2018. 09. 23. 16:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Tököl VSE

2018. 09. 29. 16:00 Nagykáta SE – Pilisi LK-Legenda Sport

2018. 10. 07. 15:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Viadukt SE-Biatorbágy

2018. 10. 14. 15:00 Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport

2018. 10. 21. 14:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Dabas-Gyón FC

2018. 10. 27. 13:30 VS Dunakeszi – Pilisi LK-Legenda Sport

2018. 11. 04. 13:30 Pilisi LK-Legenda Sport – Törteli KSK

2018. 11. 11. 13:30 Fémalk-Dunavarsány – Pilisi LK-Legenda Sport

2018. 11. 18. 13:00 Pilisi LK-Legenda Sport – Szentendre VSE

2018. 11. 24. 13:00 Felsőpakonyi KSE – Pilisi LK-Legenda Sport

Pest megye III. osztály, Keleti főcsoport 
labdarúgó bajnokság sorsolása

Dátum Idő Csapatok

2018. 09. 01. 16:30 Tápióság KSK – Pilisi LK II.

2018. 09. 08. 16:30 Pilisi LK II. – Újszilvás KSE

2018. 09. 16.  Úri KSK – Pilisi LK II.

2018. 09. 22. 16:00 Ceglédberceli KSE – Pilisi LK II.

2018. 09. 29. 16:00 Pilisi LK II. – Nagykőrösi K. FC II.

2018. 10. 07. 15:00 Galgahévíz SK – Pilisi LK II.

2018. 10. 14. 10:00 Pilisi LK II. – Albertirsa SE

2018. 10. 20. 18:00 Mogyoród FC – Pilisi LK II.

2018. 10. 27. 13:30 Pilisi LK II. –Szentmártonkátai SE

2018. 11. 04. 13:30 Tápiószőlős KSE – Pilisi LK II.

2018. 11. 11. 10:00 Pilisi LK II. – Gödöllői EAC-SZIE

2018. 11. 18. 13:00 Dány KSK – Pilisi LK II.

2018. 11. 25. 13:00 Pilisi LK II. – Sülysápi SE
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Pilisi sportolóink újabb fantasztikus eredményt értek el! 
A Brassóban megrendezett nemzetközi táncversenyen 

„Tánctermi táncok duó trió pár nélkül” kategóriában a dobo-
gó legfelső fokára álltak! A versenyzők, akikre büszkék lehe-
tünk: Pásztor Imola és Jagyugya Dóra. Felkészítő edzőjük Kis 
Fanni volt. Szívből gratulálok és további sok sikertkívánok!

HAJNAL CSILLA  ✍ polgármester

A Civilek Élhető Létéért Egyesület július 7-én nagyon sikeres családi 
napot szervezett Pilisen. Várakozásainkon felüli érdeklődés volt a pilisi 

családok részéről. Óriási köszönet a remek helyszínért Editkének, a Mala 
fagyizó tulajdonosának, aki a térítésmentesen felajánlott helyszínnel szpon-
zorálta egyesületünket. Minden szempontból a lehető legideálisabb helyen 
rendezhettük meg az eseményt, hiszen remek főzési lehetőségtől kezdve 
adott volt minden, ami a gyerekek és a felnőttek szórakozását ezen a napon 
biztosította.

Hatvan adag magyaros paprikás krumplit osztottunk ki savanyúsággal, 
kenyérrel, ásványvízzel és pogácsával. Ezen felül is lett volna igény többre és 
nagyon sajnáljuk, hogy voltak olyanok, akiknek már csak a csupasz krumpli 
jutott kolbász nélkül – de azt mondták, így is nagyon finom. A főzésben két 
férfi jeleskedett, de szinte mindenki besegített az étel elkészítésébe.

Három mini helyszínt alakítottunk ki. A kézműves sarokban egyesületünk 
tagja, Pintér Alexa foglalkozott a gyerekekkel. Üvegfonást és tálca dekoráci-
ókat készítettek, amelyeket haza is vihettek magukkal a gyerekek.

A sminkszobában a kislányok szépítkezhettek csillámtetoválással 
és hajtincs-színezéssel. Ezt a részt külsős segítőink vállalták magukra. 
Vitaminportálunkon az egészséges étkezés jegyében kóstolókat kínáltunk 
a vendégeknek. Cukkini fasírtgolyócskákat, mediterrán babsalátát, külön-
leges görög uborkasalátát és zöldséges falatkákat. Kora délután tombolát 
sorsoltunk, ahol értékes ajándékok találtak gazdára, amit egyesületünk tag-
jaitól, valamint a Budapesti Állatkertért Alapítványtól, egyik szponzorunktól 
kaptunk. Köszönjük Kemény Aninak és párjának, Kovács Mihálynak, hiszen az 
alapítvány támogatása az ő révükön jutott el az egyesülethez. 

Az egész napra a jó hangulat volt jellemző, és az időjárás is kegyes volt 
hozzánk. Picit ugyan esett az eső, de pont akkor, amikor amúgy is ebédidőt 
tartottunk egy egyébként nagyon klassz fedett helyen. Az általunk nyújtott 
ingyenes étkezésen felül a Mala fagyizóban minden igényt kielégítő bárban 
vásárolhattak a vendégek és fagyizhattak a gyerekek.

Óriási sikere volt a gyerekek körében a póni-simogatásnak és póni-etetés-
nek, valamit a trambulinnak, a csúszdának és természetesen a hintának. 
Egyesületünk szeretne köszönetet mondani a Pilis Város Önkormányzatának, 
hogy erre a programunkra az anyagi eszközök egy részét biztosította egye-
sületünknek. Reményeink szerint még több hasonlóan sikeres napot tudunk 
rendezni, ahol a pilisi családokat, gyerekeket össze tudjuk hozni. Eredményes 
volt a nap, hiszen sokan csak itt találkoztunk egymással személyesen.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és megtisztelte jelenlétével egyesületünk 
rendezvényét!

Egyesületünk az elmúlt hónapokban is értékes adományokat juttatott el az 
arra rászoruló családoknak pilisen. A MA-TESZ Alapítvány ajándékait – ők 
már második alkalommal támogatják egyesületünket – pilisi rászoruló csa-
ládok között osztottuk el: rengeteg csecsemő- és gyermekruhát, két nagyon 
értékes, hibátlan babakocsit, pelenkázó asztalt, két állványos babafürdetőt, 
rengeteg felnőtt női és férfi ruhát. Nagyon sok örömet okoztunk ezekkel az 
adományokkal sok pilisi családnak. Köszönjük szponzorainknak, hogy ado-
mányaikkal sok család mindennapi nehézségeit tudjuk enyhíteni.

Egyesületünk szlogenje: 
Segíts, hogy segíthessünk!
Számlaszámunk: 11742238-21443507

Köszönjük!
C.É.L. Egyesület  ✍

Kedves Pilisiek! A KÖSZ 
Egyesület júliusban sem 

pihent. A gyerekerdő kb. felét 
rendbetettük. Minden önkén-
tesnek hatalmas köszönet. 

Aggregátor hiányában a 
szalonnasütőt nem tudtuk 
felújítani, de még augusztus-
ban elkészítjük azt is. A pado-
kat lefestettük, a kitépett 
padot visszaállítottuk, füvet 
kaszáltunk, gereblyéztünk. 
A nagy meleg ellenére igazi 
lelkes csapat jelent meg, köz-
tük sok gyerek. 

Résztvevők: Keszegné Zsuzsa és férje, aki már reggel előkészí-
tette a terepet a délutáni munkához, ráadásul egy héttel később 
a gyerekerdő kapuját is lefestették. A Kiút Egyesülettől Kölesné 
Bukovics Zsuzsanna, Kotyinszkiné Gajdos Szilvia és sok gyerkőc, 
akik nagyon ügyesen dolgoztak, festettek. Borgulya Erika, aki 
palacsintával lepett meg bennünket. Balogh Attila és felesége, 
Ildikó, Szebellédy Péter, Jenei Erika, Zábrácki László és családja, 
valamint a KÖSZ Egyesület négy tagja. 

Közös erővel, összefogva sok mindent tehetünk lakóhelyünkért. 
Tegyünk jót, tegyük együtt!

KÖSZ  ✍

MOZAIK

Családi nap 
C.É.L. Egyesület

KÖSZ-tájékoztató

Nemzetközi sportsiker
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A Csernai Pál Közösségi Központ 
építési munkálatai

22. Nyári-Nyáry Muzsika 22. Nyári-Nyáry Muzsika 

KÉPES
BESZÁMOLÓ

KÉPES
BESZÁMOLÓ

Az építési munkálatokról készített bővebb, képes beszámolónkat megtekinthetik a Pilis Város facebook oldalán. Fotó: Princz Mihály

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


