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A büszkeség és a tisztelet ideje 
inden település életében vannak kitüntetett pilla-
natok. Egy közösség ereje és összetartása a múltból 
építkezik. Tradícióit, a hagyományokat, amelyeket a 

megelőző századok, az ősök „vére és verejtéke” teremtett meg, 
egy józan közösség gondos gazda módjára védi és ápolja, mert a 
jövőt olyan lehetőségnek tekinti, amely a következő generációk 
életére gyakorol majd döntő hatást.

Egy közösség polgárának lenni, valahová tartozni felemelő 
érzés. Amikor büszkeséggel tölti el az embert, hogy részese 
lehetett valamilyen korszakos erőfeszítésnek, amely nem csupán 
a máról szól. Ki ne érzett volna hasonlót például egy felemelő 
családi ünnep megszervezésében, egy jó 
vacsora elkészítésében? Vagy egy aprónak 
tűnő házi reparálás sikeres kivitelezésében, 
amikor a családunk tagjainak okozhattunk 
örömet? Az apró sikerekből, a látszó-
lag csekélynek tűnő örömekből épül fel 
egy összetartó, szétszakíthatatlan kapocs, 
amely a személytől indulva a családon át 
akár egy városi közösségig tarthat.

De csak akkor, ha képesek vagyunk 
megbecsülni a magunk munkája árán lét-
rehozott értékeket. 

Pilis idén ősszel történetének egyik 
kiemelkedő pillanatához érkezett el. 
Várossá avatásának 13. évfordulóját ünne-
peltük, amely egyben az olasz testvérvárosi 
kapcsolat kezdetének 25. évfordulóját is 
jelentette. 

És azt a várva várt pillanatot, amikor a Bokrétaünnepen fel-
avathattuk a város új kulturális központját. 

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus egyik legnagyobb 
beruházása készült el a Csernai Pál Közösségi Központ felépí-
tésével. A fejlesztés során a képviselő-testületben számtalan 
véleményt ütköztettünk, de most, hogy magunk előtt látjuk 
az épületet, minden pilisi büszke lehet rá. Bízom benne, hogy 
a központ nem csupán Pilis lakosságát szolgálja majd, hanem 
szűkebb térségünkben valamennyi itt élő embernek lehetőséget 
ad a szabadidő színvonalas eltöltésére.

Ha olasz barátainkra tekintünk, világossá válik, mit jelent 
a századokon át tartó szisztematikus építkezés céltudatossága. 
Mert egy közösséget ugyanis sokkal egyszerűbb szétbomlasz-
tani, mint felépíteni. Megmaradni pilisinek azt is jelenti, hogy 
ezzel a felmenőink, dédanyáink és szépapáink keze munkáját is 
megőrizzük, vagyis tiszteljük és büszkék vagyunk őseink erőfe-
szítésére.

Kézenfekvő példaként említhető az 1956-os magyar forrada-
lom emlékezetének sorsa. Október 23-át, a véres, de felemelő 
forradalmat legtöbbünk évtizedeken át csendben, a szívébe rejt-
ve tudta csupán megünnepelni, és csak a legmerészebbek bíztak 
benne, hogy egyszer olyan hagyomány válik belőle, amely egy 
egész nemzetnek képes lesz majd tartást adni a jövő munkáinak 

elvégzéséhez. De egy jó közösséghez hozzátartozik az értékek 
megőrzése, megbecsülése és gyarapítása. Szívből kívánom, hogy 
a város lakóközössége minél nagyobb számban fogjon össze 
és találja meg a közös hangot, fogalmazza meg elképzeléseit, 
a közös célokat, melyekkel városunk tovább tud fejlődni, és 
kialakulhat végre a környezettudatos magatartás és a békés 
együttélés. Csak így, a szabályok betartásával, összefogva tudunk 
élhető várost építeni, egy olyat, ahová jó hazajönni. Ahol azt 
mondhatjuk, jó pilisinek lenni!

Mindehhez persze kevés a városvezetés akarata, kevés a polgár-
mester hatásköre! Csak és kizárólag a pilisi polgárokkal közösen, 

az összetartás erejével tudjuk környezetün-
ket és közösségünket megvédeni és egy 
élhető várost építeni! A jövő kihívásaihoz 
tisztelettel kérem minden döntéshozó és 
városlakó segítségét. 

Megtartani és gyarapítani értékeinket 
azt is jelenti, hogy nem kótyavetyéljük el 
azt, amink van. Sokan – és a jelek szerint 
egyre többen – érkeznek Pilisre, mert a 
város jó híre már messzire, még a hatá-
rokon túlra is elért. És egy fejlődőképes, 
jövőorientált közösséghez mindenki bol-
dogan csatlakozna is. 

Még egy polgármester sem foglalkozhat 
a magánjogot érintő adásvételi ügyekkel, 
de felelős vezetőként kötelességem kérni 
és javasolni polgártársaimnak, hogy ingat-
lanukat, ha lehet, csak úgy idegenítsék el, 

hogy sem ők maguk, de főképp az itt maradók se járjanak pórul. 
A minket elhagyóknak jó szerencsét kívánunk új lakóhelyükön, 
a helyükre érkezőket pedig arra kérjük, legyenek ők is büszkék 
arra, hogy új lakóhelyük sokat ad, de cserébe el is vár ezt-azt. 
Alkalmazkodást, tiszteletet, az eddig létrehozott értékeink 
megbecsülését, de legfőképpen a magyar nyelv használatát és 
törvények betartását.

Lassan kikopnak a közbeszédből a jól ismert „népi” bölcsessé-
gek, amelyek évszázadok, ha nem évezredek tapasztalatait sűrítik 
egy-egy frappáns mondatba. Hadd idézzek egyet: „Amilyen az 
adjon isten, olyan lesz a fogadj isten!”

Régen még az volt a szokás, előre köszönünk, ha új helyre 
érkezünk. Előre köszönünk, majd türelemmel, szorgalommal 
és alázattal igyekszünk megtalálni hasznos helyünket választott 
közösségünkben. 

Azt hiszem, sokakkal együtt kijelenthetem, hogy nem nagy 
elvárás, de a hasznok, amelyeket cserébe ez a város, Pilis ma már 
nyújtani tud, lassan-lassan felbecsülhetetlenek lesznek.

Úton-útfélen azt hallom a városban, ez az év eddig a büszke-
ség jegyében telt Pilisen.

Maradjon ez most már lehetőleg így a jövőben is.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

M
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Ebben az időszakban a munkatervnek meg-
felelően havi egy-egy rendes ülés, illetőleg 

a városban folyó nagyberuházás – a Csernai 
Pál Közösségi Központ építése –, valamint az 
aktuális pályázatok benyújtása folytán négy 
rendkívüli ülés megtartására került sor.

A Csernai Pál Közösségi Központ építé-
se az utolsó szakaszába érkezett, a közmű- 
ellátásokról – víz, csatorna, villany, gáz – dön-
tött a testület, illetőleg a Gubányi Károly út 
– amelyről megközelíthető a központ – felújítá-
sa, karbantartása. Az épület eszközbeszerzése 
is döntést igényel, melyre várhatóan október 
közepén kerül sor. 

A Rákóczi út 40. – a volt orvosi rendelő 
épületének – fűtéskorszerűsítése elodázha-
tatlanná vált az elektromos rendszer karban-
tartásával, felújításával egyetemben. A beér-
kezett árajánlatok alapján a képviselő-testület 
kiválasztotta a legmegfelelőbb pályázatot, a 
munkálatok hamarosan elkezdődhetnek.

Döntött a képviselő-testület a piac korszerű-
sítésére, felújítására vonatkozó pályázat, vala-
mint a kerékpárút építésére vonatkozó pályá-
zat – Kossuth Lajos utcától a vasútállomásig 
tartó szakaszára – benyújtásáról is. 

Az önkormányzati tulajdonú intézmények fel-
újítása, bővítése keretében a közeljövőben: az 
Attila úti óvoda fejlesztése egy csoportszobával 
és egy tornateremmel történő bővítése 198 mil-
lió forint bekerülési költséggel, a Dózsa Gy. út 
33. sz. alatti ingatlan 22 millió és a Játékország 
Óvoda tetőfelújítása közel 13 millió forint beke-
rülési költséggel valósulhat meg. 

A képviselő-testület rendeletet alkotott 
az önkormányzat és intézményei, valamint a 
Városüzemeltető Kft. első félévi pénzügyi ter-
vének teljesítése kapcsán szükségessé váló – 
a 2018. évi költségvetésre vonatkozó rendelet 
módosításával, a szociális ellátások rendszeré-
nek bővítésével, a 65 év felettiek részére nyújt-
ható évi 5.000 Ft összegű gyógyszertámogatás-
sal, valamint a méhen belüli fogamzásgátláshoz 
nyújtott 15.000 Ft-os támogatással kapcsolato-
san. Rendeletet alkotott a közművelődési fel-
adatok ellátására, tekintettel arra, hogy a meg-
épült Csernai Pál Közösségi Központ veszi át a 
városi rendezvényekkel kapcsolatos szervezői 
és rendezői munka döntő többségét. Módosult a 
vásárokról és piacról szóló rendelet, amely 2019. 
január 1-től lehetővé teszi a szombati piacnapot 
is, elsődlegesen az őstermelői, kézműves termé-
kek árusítására helyezve a hangsúlyt a lakosság 
jobb, helybeni ellátása érdekében. 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési 
Szabályzatát tárgyalta, s fogadta el a képvise-
lő-testület, amely szeptember 1-től hatályos. 

Az oktatási intézmények – Játékország 
Óvoda és a Gubányi Károly Általános Iskola 

– 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszá-
molóit vitatta meg és fogadta el a testület. 
Mindkét intézmény vezetője nagyon részletes, 
az intézményi életet bemutató szakmai anya-
got terjesztett elő a véleményező szakbizott-
ságok nagy megelégedésére. 

A közétkeztetéssel kapcsolatosan lezajlott 
sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként 
2018. október 1-től továbbra is a TS Gastro 
Centrál Kft. nyújt ellátást, azonban ezzel 
összefüggésben a 2018. október 1-től szüksé-
gessé váló étkezési térítési díjak emeléséről 
döntött a képviselő-testület. A testületi dön-
tést megelőzően a pályázatokat dietetikus is 
véleményezte. 

Ismét csatlakozott önkormányzatunk a 
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rend-
szerhez. 

A polgármesteri szabadság kivételének elle-
nőrzése céljából 3 fős ad hoc bizottság létesült, 
melynek Deák Csaba, Mala Ferenc, Németh 
István képviselők a tagjai. A képviselő-testületi 
ülésen a polgármester elmondta, hogy a sza-
badsága az előző évek gyakorlatának megfe-
lelően került kivételre, valamint tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy az eddig ki nem vett 
– és már ki nem vehető – szabadságát eddig 
sem kérte kifizettetni, saját döntése, hogy 
nem élt a szabadság kivétel lehetőségével, 
munkával töltötte idejét. A bizottság vizsgálni 
kívánja továbbá az illegális hulladékok elszállí-
tásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint 
a Csernai Pál Közösségi Központhoz szerve-
zett ünnepséget, annak költségeit, a műszaki 
átadás-átvétel körülményeit. 

Elfogadta a képviselő-testület a biztonsági 
kamerák ismételt kihelyezését a város kül-
területei részeibe is, legfőképpen az illegális 
hulladékok lerakási pontjait megjelölve.

Jogutódként döntött a képviselő-testület az 
időközben megszűnt Gerje Forrás Kft. behajt-
hatatlan kintlévőségeinek leírásáról, illetőleg 
a behajtható tartozások rendezésére további 
egy évre biztosított 1 fő létszámot. 

Több álláspályázatról is döntött a képvi-
selő-testület: szeptember 1-től 3 főre bővült 
a mezőőrszolgálat, a megüresedett laborasz-
szisztensi állás is betöltésre került, valamint 
október 1-től 1 fő védőnővel bővült a területi 
védőnői szolgálat és meghirdetésre került 1 fő 
piacfelügyelői állás.

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és a két kisebbségi önkormányzat gazdálkodá-
si szabályzatait fogadta el október 1-i hatállyal 
a testület. 

„Pilis Városért Közalapítvány” alapító okira-
tának módosítására került sor a célok tekin-
tetében, illetőleg személyi változások is jóvá-
hagyásra kerültek. Megválasztásra került az új 
elnök (Rabi-Rizmajer Andrea) és a kuratóriumi 
tagok (Mészárosné Mladoniczki Anna, Burger 
Mihályné, Szabó István és Kemenczei-Rakács 
Judit) személye is. 

A 2017/2018. évben a Pilisi Labdarúgó Klub 
utánpótlás-neveléshez biztosított TAO-s 
pályázat önerejét biztosította Pilis Város 
Önkormányzata, mellyel a klub elszámolt, ille-
tőleg a 2018/2019. évi utánpótlás-neveléshez 
megpályázható TAO-s támogatás önerejét 
1 949 603 Ft összegben biztosította a képvise-
lő-testület. 

A Városüzemeltető Kft. a téli felkészülés 
jegyében útszóró sóra vonatkozó ajánlatokat 
terjesztett a képviselő-testület elé, melyek 
közül a minden szempontból legkedvezőbb 
került kiválasztásra. Megvitatta a képvise-
lő-testület egy sószóró berendezés beszerzé-
sének kérdését is, melyben döntés októberben 
várható. 

Helyi és Pest megyei kitüntető díjakra 
vonatkozó javaslatokat tárgyalta a képvise-
lő-testület. Pilis Város Díszpolgára díjra és az 
Emlékplakettre nem volt javaslat, így ez évben 
nem lesz kitüntetett. A megyei önkormányzat 
díszpolgára címre szintén nem volt javaslat, 
azonban az „Év edzője” és az „Év Szabadidő és 
Sport Szervezete díj” adományozására javas-
lattal élt a képviselő-testület. 

A Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által kiírt „Virágos – rendezett 

udvar” elnevezésű pályázat nyertese idén 
Pártai Pálné lett. A díj célja, hogy minél töb-
ben figyeljenek oda szűkebb és tágabb kör-
nyezetük szépítésére és tisztántartására. A díj 
átadására a Pilisi Városnap keretében került 
sor. A réz emlékplakettet és a velejáró okleve-
let Hajnal Csilla polgármester asszony adta át 
a kitüntetettnek.

KÖZÖS ÜGYEINK

Virágos, rendezett udvar – 2018

A képviselő-testület ülései augusztus-szeptember hónapban
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Tájékoztatom Önöket, hogy Pilis Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete döntött a közétkeztetési szolgáltatást 

nyújtó vállalkozó személyéről, tekintettel arra, hogy az előző 
években kötött szerződés lejárt. A képviselő-testület – figye-
lemmel a szülők, pedagógusok véleményére – továbbra is a TS 
Gastro Central Kft. segítségével látja el ezt a feladatot. A sike-
res pályáztatás lezárását követően az alábbi étkezési-térítési 
díjak kerültek megállapításra az önkormányzat rendeletében:

Étkezési-térítési díjak mértéke
Hatályos 2018. október 1. napjától

Étkezési-térítési díj bruttó értéke/
 adag
Óvodai gyermek étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna) 458,47 Ft

Óvodai gyermek diétás étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna) 458,47 Ft

Felnőtt (dolgozói) étkezés (kizárólag ebéd)  650 Ft
Iskolai napközis gyermek étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna) 488,95 Ft

Iskolai diétás étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna) 488,95 Ft

Iskolai menzás gyermek étkezés
(kizárólag ebéd) 293,37 Ft

Iskolai diétás menzás étkezés
(kizárólag ebéd) 293,37 Ft

Természetesen az eddigi kedvezmények továbbra is élnek és 
igénybe vehetők az étkezésben részesülő családok számára, 
valamint felhívom szíves figyelmüket, hogy a hiányzásokat 
aznap 8 óráig be kell jelenteni az intézmény titkárságán.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Pilis Város Önkormányzata a 2018-as évben az óvodai intézmények fel-
újításáról döntött. A munkálatokban mind a három telephely érintett a 

következők szerint:

– Attila utcai telephely: szep-
temberben terület-előkészítési 
munkálatok zajlottak, majd kez-
detét vette az új épületszárny 
alapozási munkálatainak kivite-
lezése, illetve ezzel párhuzamo-
san a meglévő épületben belső 
bontások, átalakítások zajlot-
tak. A külső felújítást illetően 
beszerelésre kerültek az új külső nyílászárók, illetve október második felé-
ben kezdetét vette a régi szárny hőszigetelése, majd a lapostető felújítása 
is. Az alapozási munkák befejezését követően október második felétől kez-
dődött a teherhordó falazatok építése, továbbá a meglévő épületrész belső 
részeit érintő épületgépészeti és épületvillamossági felújítások. A 25%-os 
készültségi fok várhatóan október végére, november elejére valósul meg.

– Rákóczi utcai telephely: Az 
óvoda tetőfelújítása folyamat-
ban van, 80%-os készültségi 
foknál tartunk, a kiegészítő ele-
mek megérkezését követően 4-5 
munkanapnyi hátralévő munka 
van az épületen, aminek várható 
befejezése október vége lesz.

– Kávai úti (Dózsa utcai) telephely: A külső nyílászáró-cserék október 
végén, a hosszú hétvégét követően indultak, illetve ezzel párhuzamosan 
zajlottak a homlokzati vakolat javítások, valamint a projekt részét képező 
jelenlegi alapozási problémák megoldása és a vízelvezetési munkarészek 
kivitelezése is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) még 2016-ban kezdemé-
nyezte azt a törvénymódosítást, miszerint az illegálisan kialakított 

kút fennmaradását 2018. december 31-ig bírságmentesen lehessen 
engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál.

Összhangban a Víz Keretirányelv stratégia tervének 2021-ig elkészíten-
dő felülvizsgálatával, valamint a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazatfejlesztési felhívásának 2020. augusztus 3-i utolsó 
benyújtási lehetőségével, a moratórium 2020 végéig történő meghosszab-
bítását kezdeményezte a NAK. Erről a napokban tárgyal a kormány.

A 2016-ban életbe lépett moratóriumot megelőzően azt a vízhaszná-
lót, aki vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító létesít-
ményt, a vízügyi hatóság kötelezhette a kivételezés megszüntetésére 
vagy felfüggesztésére. Kötelezhette továbbá magának a kútnak az 
átalakítására, és indokolt esetben annak megszüntetésére. Ezen kívül 
akár 1 millió forintig terjedő bírságot is kaphatott a vétkes.

A NAK által 2016-ban indítványozott törvénymódosítás amellett, hogy 
eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehetővé tette, hogy a 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte 
az illegális kutak moratóriumának 2020-ig szóló meg-
hosszabbítását – tájékoztatta Font Sándor országy-
gyűlési képviselő, az Országgyűlés Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke az érdeklődőket.

legálissá vált kutak tulajdonosai európai uniós pályázatokon is indulhas-
sanak. A visszajelzések alapján számos gazdálkodó élt a lehetőséggel. 
Az uniós források biztonságos lehívása érdekében a NAK kezdeményezte 
a moratórium 2020. december 31-ig történő meghosszabbítását.

A jelenlegi, az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosító javaslat sze-
rint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, 
aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt 
biztosító vízi létesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a 
zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.

A NAK jelenleg azon dolgozik, hogy az illegális kutak fennmaradási 
engedélyezése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtör-
ténhessen. A jogalkotó már nem csak bírságot, hanem a vízügyi hatóság 
eljárási díjait is eltörölte. A NAK az üzemeltetésre is szóló fennmaradási 
engedély szakmai követelményeinek egyszerűsítésén túl azt is fontos-
nak tartja, hogy az annak való megfeleltetést ne egyszerre az engedély 
megszerzésekor kelljen teljesítenie, hanem az engedély érvényessége 
alatt. Ezáltal biztosítható lenne a költségek ütemezett elosztása.

Kérjük, a Tisztelt Lakosságot, hogy az állandóan frissülő informá-
ciókat figyeljék a médiában megjelenő hírekben, valamint Pilis Város 
honlapján és Facebook-oldalán!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztató a fúrt kutak tulajdonosainak

Óvoda-felújítások Tisztelt Szülők!
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„PM_PIAC_2018. „Helyi piacok fejlesztése Pest 
megye területén” pályázattal kapcsolatosan

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilis Város Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be a fenti témában.

2018. június 29-én jelent meg a PM_PIAC_2018. kódszámú „Helyi 
piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű pályázat. Pilis 
azon települések közé tartozik, amelyek a pályázaton indulhatnak. 

A pályázati kiírás tárgya az önkormányzati tulajdonú helyi piacok 
kialakítása, illetve fejlesztése. A támogatás célja a helyi gazdaság 
fejlesztése, adott településen a kereskedelmi és szolgáltató funk-
ciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termelés-
sel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piac-
ra jutásának elősegítése, helyben történő értékesítési lehetőségeik 
bővítésével, feltételeik javításával. További cél a helyi lakosság 
életminőségének javítása, egészséges, jó minőségű helyi élelmi-
szertermékek és a helyben történő vásárlás lehetőségének biztosí-
tása, illetve a piac közösségi funkciójának erősítése révén. A támo-
gatás elősegíti a rövid élelmiszer-ellátási lánc kialakítását, amely 
által a jó minőségű, helyi alapanyagok környezetkímélő módon 
jutnak el közvetlenül a termelőtől a fogyasztóhoz, legfeljebb egy 
közvetítő közbeiktatásával. A közvetlen értékesítés hozzájárul a 
környezet védelméhez, csökkenti az áruszállítási távolságokat és 
költségeket, továbbá az értékesítésből származó bevétel is helyben 
hasznosul. A támogatás a kereskedelmi-szolgáltató funkciók erősí-
tését, bővítését eredményezi, hozzájárul a helyi gazdaság és közös-
ségek megerősödéséhez, valamint javítja a település élhetőségét, 
infrastrukturális ellátottságát, a települési környezet minőségét.

Sikeres pályázatunk eredményeként piacunk életében fontos vál-
tozások állnak be, melyek segítségével lehetőség nyílik a helyes 
parkolási rend és a szélsőségesebb időjárási viszonyoknak – nagy 
esőzések után – is megfelelő parkolóhelyek kialakítására. Továbbá 
korszerűsödhetnek az árusító helyek, a felépítmények, közműrend-
szerek és megszűnik a földről történő árusítás is. 

Megoldódik a környék lakosságának nyugalma is, hiszen a rendezvé-
nyek és közösségi programok az új közösségi színtérben, a Csernai 
Pál Közösségi Központban kerülnek megrendezésre.

A projekt teljes bekerülési költsége 110 millió forint, melyből a 
város 10 százalék önrészt biztosít. Bízom abban, hogy a pályázat 
sikeressége esetén biztosítani tudjuk a piacnapok bővítésével az 
őstermelői piac megvalósítását is.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Október elsején az Idősek Világnapját ünne-
peltük. Ebből az alkalomból ismételten 

köszöntjük mindazokat, akik hosszú élet mun-
káját, tapasztalatait tudják maguk mögött, és 
segítségükkel ápoljuk hagyományainkat is.

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen 
a napon, hanem az év minden napján, hisz szere-
tetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendel-
kezésünkre állnak. Feladatunk lehetővé tenni 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közösségi oldalakon 
posztolt/megosztott panaszokra, észrevételekre nem tudunk 

érdemben, hivatalból intézkedni.
A közszolgáltatókkal kapcsolatos egyedi problémákat, észrevételeket, 

panaszokat az illetékes szolgáltató ügyfélszolgálatára kell 
eljuttatni, melyek elérhetőségei a számlaleveleken illetve a „Városi 

Kisokosban” találhatók.
A közérdekű észrevételeket megköszönöm, amelyeket 

a polgarmester@pilis.hu címre megküldeni szíveskedjenek.

HAJNAL CSILLA ✍

„PM_KEREKPARUT_2018 – Kerékpárutak létesítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” pályázattal kapcsolatosan

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilis Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a fenti témában.

A közlekedésért felelős miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszterrel, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel egyet-
értésben – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások 5. pont 
szerinti „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatása” céljából pályázatot írt ki Pest megyében kerékpárutak 
létesítésére, felújítására és korszerűsítésére.

Pilis város 2018-ban indul ezen a pályázaton és I. ütemben a 4-es 
számú főút és a vasútállomás közötti szakaszon – a Rákóczi úton – épül 
meg a kerékpárút a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött konzorciumi 
szerződés értelmében. A bizottság és a rendkívüli képviselő-testületi ülés 
jelenlévő tagjai egyhangúlag megszavazták az I. ütem megvalósítására 
szóló pályázatot. A II. ütem 2019-es pályázati kiírásra húzódik át, amelyben 
a Kávai úti Óvodától a Penny parkolójáig valósul majd meg a kerékpárút.

A pályázati összeg erre a szakaszra 216 911 365 Ft, melyhez 16 911 365 
Ft önerőt kell, hogy biztosítson a képviselő-testület a 2019-es költségve-
tés terhére. A tervezett munkálatok „faltól – falig” kerülnének kivitele-
zésre, melyek kiterjednek a felszíni csapadékvíz elvezetésére, a járdák, a 
kétoldali kerékpárút és az úttest megépítésére is. Ez a nagy volumenű 
beruházás több évtizedre meghatározza majd a jelenleg még nem telje-
sen létező városközpont arculatát, valamint reményeink szerint emelni 
fogja a közlekedés biztonságán túl településünk esztétikai látványát is.

Bízom abban, hogy a pályázat sikeressége esetén biztosítani tudjuk a 
biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit is.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt 
nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell 
rájuk, segíteni kell őket, hogy a hosszú évek 
kemény munkája után örömteli életet élhesse-
nek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagy-
szüleink mosolya és gondoskodása rengeteg 
erőt sugároz felénk, kitartásuk, szeretetük fel-
becsülhetetlen kincs számunkra.

Pilis Város Önkormányzata az idei évben is 
szeretett volna hozzájárulni az idősek minden-
napjainak megkönnyítésében és 4000 Ft/fő 
egyszeri pénzbeni támogatásban részesítette 
70 éves lakosait.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet 
kívánunk minden idős embertársunknak.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Köszöntő az Idősek Világnapja alkalmából

Tájékoztató
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is, melynek idei mottója az „Autó nélkül a 
városban” volt. 

A sikeres programon közel 500 gyermek és 
kísérője szerezhetett játékos formában hasz-
nos ismereteket, melyeket mindennapjaikban 
kamatoztathatnak. Ezúton is köszönjük a vál-
lalkozók felajánlásait, és valamennyi segítőnk 
közreműködését is!

Sajnos Pilisen egyre inkább aktuálissá válik ezzel a témával foglal-
kozni. A C.É.L. Egyesület alapító okiratában felvállalta a környezet-

védelmet. Facebook-oldalunkon és csoportunkban több cikket jelentet-
tünk meg arról, hogyan védjük meg környezetünket a szennyezésektől. 
Pilisen két alapvető környezetszennyezésről beszélhetünk. Az első az 
illegálisan lerakott szemét a közterületeken és az ingatlanokon. Utóbbi 
esetben a tulajdonosok által összegyűjtött szemétről beszélhetünk. 
Egyesületünk utánanézett, hogy mit lehet ilyenkor tenni. 1) A polgárjogi 
felelősség körében birtokháborítási eljárás indítható, pl. ha a szomszéd 
által felhalmozott hulladék büdös vagy szennyezi az én ingatlanomat is. 
2) Államigazgatási eljárás keretében a felügyelőség vagy a helyi jegyző 
a hulladékgazdálkodási törvény alapján kötelezheti a hulladék (vagy az 
ingatlan) tulajdonosát az „elhagyott" hulladék elszállítására, illetve hul-
ladékbírságot szabhat ki. 3) A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értel-
mében szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a 
közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhe-
lyez. A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény) 218/A. paragrafusa (a 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) alapján bűntettet követ el, 
és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki a hatóság 
által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, illetve engedély 
nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenysé-
get végez. Ilyen esetben a rendőrségnél kell feljelentést tenni az ismert 
vagy ismeretlen tettes ellen. A közterületeken illegálisan elhelyezett 
hulladékot az önkormányzatnál kell bejelenteni. Ha az önkormányzat 
a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor ezt 

Városunkban az idei év decemberében is kigyúlnak az ünnepi fények. 
Hagyományainknak megfelelően minden adventi vasárnapon más-

más egyház vagy felekezet vesz részt ezen a meghitt eseményen. 
December 2-án, az első adventi vasárnapon – amely a karácsonyi ünnep-
kör és a keresztény egyházi év kezdetét is jelzi – a Pilisi Evangélikus 
Egyházközség, december 9-én a Pilisi Református Egyházközség, 
december 16-án – örömvasárnapkor – a Római Katolikus Egyház Pilisi 
Egyházközössége és december 23-án a Baptista Gyülekezet gyertyagyúj-
tására kerül sor. Ezen alkalmakat rövid, meghitt verses, énekes műsor 
kíséri, a tervezett időpontok minden vasárnap 17 órakor lesznek. 

Természetesen az egyházak külön is készülnek az adventre, mely 
programok még szervezés alatt állnak. Az oktatási intézmények kará-
csonyi gálájára 2018. december 9-én és 16-án 14 órától kerül sor. 

Az idei évben is lesz élelmiszergyűjtés, cipősdoboz-akció, majd étel- 
és ruhaosztás is. Részletes programok (időpontokkal és helyszínekkel) 
november hónap közepén várhatók! 

Kívánom minden pilisi lakosnak, hogy az idei adventi ünnepkört is hit-
ben, reményben, örömben és szeretetben éljük meg együtt. Kívánom, hogy 
a gyertyák világosságát vigyük be otthonainkba és mindennapjainkba!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Városunk az idei évben is csatlakozott az 
Európai Mobilitási Hét – „Autó nélkül a 

városban!” elnevezésű rendezvénysorozathoz, 
melynek keretében 2018. szeptember 21-én 
(pénteken) a Vatyai úti parkban, valamint a 
vele szomszédos Vatyai úton a Csernai Pál 
Közösségi Központ munkatársai tematikus 
programokat szerveztek az érdeklődőknek.

A programokon 8-16 óra között lehetőség 
volt megtekinteni és a bátrabbaknak kipróbálni 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitánysága rendőrautóját és rendőr 
motorját, valamint a Pilisi Polgárőr Egyesület 
polgárőrautóját is. Az érdeklődők részt vehe-
tettek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Monori Rendőrkapitánysága közlekedésbizton-
sági bemutatóján és a kerékpáros ügyességi 
versenyen is. Lehetőség volt még KRESZ-Totó 
és a védőnők által összeállított EGÉSZSÉG-
Totó kitöltésére is, valamint a kisebbek a népi 
játékok játszóházában érdekes fajátékokkal 
is játszhattak. Az ügyesebbek hasznos elfog-
laltságot találtak a kézműves sátorban a 
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat pilisi munkatársainak segítségével, 
valamint a hagyományos aszfaltrajzversenyen 

a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnél lehet jelenteni. 

A környezetet súlyosan károsító tevékenység továbbá a szemétégetés. 
Sajnos ezzel a jelenséggel is gyakran találkozhatunk Pilisen. Mindent 
elégetnek, ami éghető, nem gondolván arra, hogy a műanyagok, festék-
kel és egyéb anyagokkal kezelt fahulladékok rendkívül káros anyagokat 
bocsátanak ki égés közben és ezzel nagymértékű környezetszennyezést 
okoznak, amely az emberi és állati életre nézve akár végzetes következ-
ménnyel is járhat. Mit tegyünk, ha ezt tapasztaljuk környezetünkben? 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi levegőminőségi jelen-
tése szerint Magyarországon évente több mint 14 ezer ember idő előtti 
halálát okozza a légszennyezés, és ezek az emberek átlagosan több, 
mint tíz évet veszítenek az életükből. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, 
hiszen a levegőszennyezés miatti megbetegedések száma meghaladhatja 
az évi egymilliót. A légszennyezést elsősorban a lakossági fűtés, égetés 
okozza. Az eljárás ebben az esetben is az, hogy jelentsük a helyi jegyző-
nek, ha ezt tapasztaljuk. Ha a jegyző a jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor ezt a regionális államigazga-
tási hivataloknál lehet jelezni. A Greenfo honlapján lehetőség van arra, ha 
valaki környezetszennyezéssel találkozik (illegális szemétlerakás stb.), azt 
lefotózva beküldje. Kérés, hogy közöljék, mikor és hol készült a felvétel. Így 
a médiában is téma lehet az önök információjából. 

Állampolgári kötelességünk, hogy óvjuk környezetünket, és fellépjünk 
azok ellen, akik megszegik az erre vonatkozó törvényeket.

TURI SÁNDORNÉ elnök ✍ C.É.L. Egyesület

MOZAIK

Néhány sorban a környezetszennyezésről 

AUTÓMENTES NAP 2018 – ÖSSZEFOGLALÓ

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK – AZ ÜNNEP FÉNYEI
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Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennün-
ket, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola 

a 2018/19-es tanévtől testvérintézményi kap-
csolatban áll az Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesületével (továbbiakban: AMAPED).

Az AMAPED 2004-ben alakult Ausztria főváro-
sában, Bécsben. Célja a magyar nyelv és kultú-
ra ápolása, illetve közvetítése a magyar nyelvet 
beszélő felmenőkkel rendelkező, Ausztriában élő 
gyermekek számára. Jelenleg közel 350 gyer-
meket ölel fel az intézmény óvodás kortól egé-
szen középiskolás korig. Hét helyszínen 14 iskolai 
csoportot, 11 óvodai csoportot és 3 bébicsopor-
tot működtet Bécsben, illetve Bécs környékén, 
Alsó-Ausztriában, valamint Burgenlandban. Az 
AMAPED-en belül nem csak magyar nyelvű iskola, 
hanem többek között cserkészcsapat és dráma 
csoport is működik. Az egyesület igen felelősség-
teljes és fontos tevékenységet végez a diaszpóra 
magyarság körében, hiszen az osztrák oktatási 
rendszerben a tanulók számára nincs lehetőség 

kéttannyelvű oktatásra. Ez az egyetlen lehetőség 
a gyermekeknek identitásuk megőrzésére.

Nagy reményekkel és bizakodva tekintünk az 
erre a tanévre betervezett közös programokra, 
melyek közül az első a hamarosan megrendezésre 
kerülő Baranyi Ferenc szavalóverseny, melyre idén 
már bécsi diákok nevezését is várjuk.

Decemberben az AMAPED vendégszeretetét 
élvezhetik majd tantestületünk tagjai Bécsben egy 
szakmai találkozó alkalmával, illetve lehetőség 
lesz majd a híres adventi vásár megtekintésére is.

Január és február hónapban cserediák-prog-
ramokat fogunk szervezni. Negyedik évfolyamtól 
nyolcadik évfolyamig diákjaink egy hetet tölt-
hetnek majd el Bécsben, illetve mi is fogadjuk 
iskolánkba egy hétre az ottani diákokat. A cse-
rediák-program elsődleges céljai közé tartozik a 
nyelvtanulás, az ismerkedés és a baráti kapcso-
latok kialakítása.

Márciusban az AMAPED dráma csoportját lát-
juk majd vendégül egy előadás erejéig.

Áprilisban mesemondó versenyre tervezünk 
menni Bécsbe, amelyen már az elmúlt tanévben 
is részt vettek tanulóink szép sikerekkel.

Bábosaink májusban Bécsben lépnek majd fel 
előadásukkal.

A tanévet júniusban azzal zárjuk, hogy a 
Bécsben működő magyar iskola tantestületét 
vendégül látjuk Pilisen.

Bízunk abban, hogy a közös munka a jövőben 
eredményes és gyümölcsöző lesz, ami egyaránt 
a két intézmény pedagógusainak, valamint tanu-
lóinak a javát fogja szolgálni.

Köszönettel tartozom a két intézmény vezető-
jének, Mentsik Szilviának és Krizsánné Turcsányi 
Mariannának, hogy támogatták elképzelésemet 
a testvérintézményi kapcsolat kialakításában 
és segítettek ennek megvalósításában. Továbbá 
köszönöm kollégáimnak, hogy részt vállaltak az 
előttünk álló programok lebonyolításában.

LEHOCZKI-LÉNÁRD VALENTINA ✍

Az evangélikus szó az evangélium, az 
örömhír szóból származik. Az örömhír hír, 

amely nem titkolható el, nem sajátítható ki. 
Híresztelni kell, tovább kell adni mindenkinek. 
Az örömhír ugyanis nem válogat, el kell jutnia 
férfiakhoz és nőkhöz, idősekhez és fiatalokhoz. 
Mégis, sokszor ez a fajta hír megreked, nem jut 
tovább azokhoz, akiknek igazán szükségük van 
rá. A gyülekezetben sokszor ütközünk abba a 
kérdésbe: csak keresztyének jöhetnek? Csak 
evangélikusoknak nyitott az alkalom? 

A válasz egyértelmű NEM. Mindig, minden-
kor, mindenkinek nyitottak az alkalmaink. 

Szeretnénk a jó hírt, az evangéliumot min-
denkinek továbbadni. Nem ezért, hogy min-
denki evangélikus legyen, hanem azért, hogy 
mindenki jól érezze magát a városában. Minél 
több értékes programon vegyen részt, és hogy 
átérezze, ebben a városban még mindig vannak 
összetartó, közösségszerető emberek. 

Ezen dolgozik a gyülekezetünk, ezért szerve-
zünk színes alkalmakat, nem csak a gyüleke-
zetnek, hanem a város minden lakójának. 
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10 óra, istentisztelet, gyermekek-

nek gyermekalkalom játékkal és énekléssel

• péntek este 6 órakor ifjúsági alkalom, ahol a 
fiatalokat érintő témákról beszélgetünk

• kéthetente csütörtökön 10 órától Baba-
Mama Klub (okt. 18., nov. 15., 29., dec. 13.)

• Kornéliusz háza – alternatív istentiszteleti 
alkalom (részletek a plakátokon)

Külön szervezett alkalmaink:
• október-november: Élet és Lélek előadás- 

sorozat (részletek a plakáton)
• november 1.: temetői áhítatok 
• december 9.: Adventi Forgatag és Vásár
• december 16.: idősek szeretetvendégsége

Van egy jó hírem! Téged is várunk!

SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR és 
KÁRNYÁCZKI ESZTER ✍ evangélikus lelkészek

Ismét szép, napos idő köszöntötte tradicionális versenyünk minden 
résztvevőjét szeptember utolsó péntekjén a Gerje Malom tónál. Iskolánk 

tanulói mellett a dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és AMI, az 
albertirsai Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola és a 
nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diák-
jai mérhették össze tudásukat. Három korcsoportban, három távon foly-
tak a küzdelmek, melynek a végén mindenki győztesnek érezhette magát, 
aki célba ért, hiszen nem kisebb ellenfelet győzött le, mint saját magát, 
már a táv teljesítésével is. A boldog célba érőket egy kis meglepetés is 
várta, ahol a befutócsomagban ásványvíz, alma és színes magazin várta 
őket. Az igazi jutalom egy versenyen azért mégiscsak a dobogón átvett 
érem, ami idén is a leggyorsabbaknak sikerült, nagyon szoros, sportszerű 
küzdelemben. Hirdessék tehát e sorok a bajnokokat késői korok okulására:

     500 méter        2. korcsoport (2008-2009)   
 1 21003 Faragó Hanna 01:44,0 Albertirsa
 2 21013 Gajdos Maja 01:50,0 Pilis
 3 21007 Fehérvári Emma 01:55,0 Pilis

 1 22020 Székely Zoltán 01:45,0 Dánszentmiklós
 2 22022 Kerepeszki Barnabás 01:47,0 Pilis
 3 22024 Takács Pál 01:48,0 Pilis

     1000 méter       3. korcsoport (2006-2007)   
 1 31028 Baráth Csenge 03:53,0 Albertirsa
 2 31045 Pál Zsanett Réka 03:55,0 Pilis
 3 31046 Hász Virág 03:59,0 Pilis

 1 32057 Menich Pál Krisztián 03:32,0 Pilis
 2 32063 Zemen Zoltán 03:38,0 Pilis
 3 32101 Bába Beni 03:41,0 Pilis

     1500 méter       4. korcsoport (2004-2005)   
 1 41103 Kirsh Katalin 06:03,0 Albertirsa
 2 41079 Solymosi Lilla 06:18,0 Pilis
 3 41076 Szabó Barbara 06:25,0 Pilis

 1 42097 Malik Rajmond 04:59,0 Pilis
 2 42094 Kovács Erik 05:02,0 Pilis
 3 42095 Tóth Barnabás 05:05,0 Pilis

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak a felajánlott 
ajándékokért, a felkészítő és kísérő tanároknak és kedves kollégáimnak 
önzetlen segítségükért, hogy munkájukkal lehetővé tették, hogy ismét 
sikeres rendezvényt zárjunk.

KASA TIBOR ✍ tanár, hosszútávfutó

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

„Mikor fivérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak”

V. GUKA Regionális Mezei Futóverseny

Van egy jó hírem…
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Szeptember első napjaiban a gyerekek vára-
kozva, élményekkel gazdagon érkeztek az 

óvoda intézményeibe. A pedagógusok kíváncsi 
örömmel várták az új gyermekeket. A szülők 
félve, izgatottan ismertették meg gyermekeik-
kel az óvoda világát. Mindenki birtokba vette a 
számukra nagy gonddal előkészített játékokat, 
csoportszobákat. 

Nagy változás történt a Gesztenyéskert 
tagintézményben, mivel megkezdődött az 
óvoda bővítési projektje. A városvezetés, 
városüzemeltetés, szülők, az óvoda dolgozói 
nagyban segítették a zökkenőmentes évindí-
tást. A Pilisi Játékország Óvoda nevelői és 
tornaszobája adtak helyet a két csoportnak, 
illetve fenntartónk biztosította számunkra 
az óvoda melletti játszótér használatát. Az 
átköltözés újszerű élményekkel, szinte ész-
revétlenül, zökkenőmentesen zajlott. A gye-
rekek boldogan játszottak egymással, a picik 
is könnyen bekapcsolódtak az óvoda hétköz-
napjaiba. Az óvoda dolgozói „Itt minden érted 
van, érezd jól magad!” gondolat szellemében 
igyekeznek mindent megtenni a barátságos, 
derűs légkör megteremtéséért. Az óvodape-
dagógusok mellett fontos a szülők, a város 
lakóinak pozitív hozzáállása, a hitelesség, mert 
a gyerekek nagyon érzékenyek, átveszik a fel-
nőttek érzéseit, mellyel könnyen azonosulnak. 
A bővítés és felújítás mellett fokozott oda-
figyelést és szervezést igényelt és igényel a 
Pilisi Játékország Óvoda tetőcseréje. Az óvoda 
dolgozói rugalmasan, a napi helyzetekhez 
alkalmazkodva biztosítják a balesetmentes 
környezetet, ahol a tőlük megszokott színvo-
nalas nevelő munka folyhat.

Idén 26. alkalommal tartottuk meg az 
immár hagyományos szüreti bált és fel-

vonulást a közösségi ház udvarán felállí-
tott sátorban. Idén a Pilisi Hegyeki Pincesor 
Egyesület támogatásának köszönhetően 
minden 18. életévét betöltött személynek 
a belépőjegy mellé egy pohár bor is járt. 
A bálozók felszabadultan és jó hangulatban 
töltötték az estét. Rengetegen támogattak 
minket, munkájukat ezúton is szeretném 
megköszönni. A teljes listát csak azért nem 
közöljük, mert a Hírnök terjedelmi korlátai 
nem engednék meg, de hivatalos Facebook-
oldalunkon minden adat megtalálható. 
Sajnos, az időjárás este nem volt kegyes 
hozzánk, mégis többen voltunk, mint tavaly. 
A környékbeli falvak fogatai is nagy szám-
ban megjelentek a rendezvényünkön. És a 
jó hír: JÖVŐRE ISMÉT LESZ SZÜRETI BÁL 
ÉS FELVONULÁS! 

A Gazdakör október 25-én ünnepli meg-
alakulásának 90. évfordulóját, amelyet 
egy kisebb rendezvénnyel ünnepelünk. 
A rendezvényre már elfogadta a meghí-
vást a két díszvendég, Jakab István úr, az 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke 
és Pogácsás Tibor önkormányzati államtit-
kár úr, a körzet – és persze Pilis – ország- 
gyűlési képviselője is.

LACZKÓNÉ BÁLINT ERIKA ✍
a Pilisi Nép- és Gazdakör elnöke

Pilis Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alap-

ján, 2018. október 3. napjával kiírja 2019. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hall-
gatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára, a 2018/2019 tanév második és a 2019/2020 tanév első fél-
évére vonatkozóan. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvé-
telének támogatása.

Az ”A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A ”B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019 tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 

felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és 
a 2019/2020 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Mindkét típusú ösztöndíjpályázatra vonatkozóan a pályázat-
beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A pályázatot az EPER-
Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, kinyomtatva, aláírva a Pilisi 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján lehet benyújtani. A pályázat 
rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2018. november 6. A pályázatokat az önkormányzat 
2018. december 6-ig bírálja el. 

A részletes feltételrendszert magába foglaló pályázati felhí-
vások, mindkét típusú pályázat esetében Pilis Város honlapján 
www.pilis.hu elektronikus formában, valamint a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján 2018. október 3. napjától kifüggesztve 
is megtekinthetők. Az ügyben személyesen Pilisi Polgármesteri 
Hivatal Szociális Irodájában ügyfélfogadási időben, vagy telefonon 
29/696-315 telefonszámon lehet érdeklődni. 

Óvodánk meghívást kapott a Városi Napok-
rendezvényre, amit nagy megtiszteltetésnek 
éreztünk, hiszen a Csernai Pál Közösségi 
Központ épületének szalagátvágásán vettünk 
részt. A gyermekek énekkel, tánccal, rigmu-
sokkal készültek az eseményre. Köszönet a 
gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak 
a lelkes felkészülésért!

Örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk 
a már évek óta megrendezett autómentes 
világnap programsorozatán. Céljaink között 
szerepel a gyerekek környezettudatos gondol-
kodásmódjának alakítása, melyre nagyszerű 
játékok kipróbálásával kaptunk lehetőséget 
ezen a napon. Ezúton is köszönjük a Pilis Város 
Önkormányzatának, a Csernai Pál Közösségi 
Központnak, a Monori Rendőrkapitányságnak 
és a Pilisi Családsegítő Központ munkatársai-
nak a színvonalas programokat.

A Kármán József Városi Könyvtár minden év 
szeptember végére szervezi a Magyar Népmese 
Napját. A jövőre iskoláskorú gyermekek egy 
mókás előadást nézhettek meg a közösségi 
házban, és lelkesen számoltak be élményeik-
ről. A többi gyermek az óvodában pedig magyar 
népmeséket hallgathatott meg.

A környezeti nevelés hangsúlyos szerepet 
kap pedagógiai programunkban, ezért október 
első hetében az állatok világnapjára készül-
tünk. Az érzelmi azonosulást dalokkal, versek-
kel, mesékkel, rajzokkal, barkácsolással élték 
át a gyermekek. Az „élni és élni hagyni” bölcs 
szemlélete hatja át mindennapjainkat.

a Pilisi Játékország Óvoda 
óvodapedagógusai ✍

MOZAIK

Itt van az ősz, itt van újra… GAZDAKÖRI 
HÍREK

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2019
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Az intézményünk idén ősszel is változatos progra-
mokkal várta látogatóit.

Szeptember első szombat délelőttjén a Tár-Sas Kör soron következő 
alkalmára került sor, ahol kooperatív játékokkal ismerkedhettek 

meg a gyerekek Fehér Viktor játékmester segítségével. 
Szeptemberben „Harmónia” címmel Lehoczki-Lénárd Valentina deku-

pázs munkáinak, majd október hónapban „Kézzel, lélekkel” – Iványiné 
Ocztos Edit horgolt kézimunkáinak kiállítása volt megtekinthető a 
könyvtár Ablak Galériájában.

Szeptember 15-én, a Városnap keretében kapusztnyik versenyt hirdet-
tünk. A versenyre 11 nevezés érkezett. A helyszínre hozott, csak szám-
mal ellátott süteményeket 3 tagú zsűri bírálta el. A kapusztnyikokat a 
kóstolás során három szempontot figyelembe véve pontozták: állag, íz, 
küllem. A zsűri tagjai: Kovács László, a La Fiesta Party Service ügyvezető 
igazgatója, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Boldoczki 
Pál, az Ege Kft. és a Harmatrázó Pálinkaház igazgatója, valamint Illés 
Márton, a Kis Cuki tulajdonosa. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga a 

nyertesek kiválasztásánál, hiszen mindegyik benevezett sütemény meg-
érdemelt volna egy díjat. A „Legjobb kapusztnyik 2018” díjat Gábrisch 
Lászlóné Marika nyerte, különdíjat kapott Kurucz Jánosné. Köszönjük 
mindenkinek a részvételt és gratulálunk a nyerteseknek! 

Szeptember 26-án Magyar Népmese Napját tartottuk a közösségi ház-
ban, ahol a Portéka Színpad előadásában a „Nagy magrabló" című mesét 
nézhették meg a gyerekek. A mesében a Nagy Magrabló ellopta az alma- 
és a körtemagokat. A főszereplő alma és körte elindult a Nagy Magrabló 
nyomában és a sok viszontagság után a gyerekek segítségével sikerült 
elfogni a magrablót, akiről kiderült, hogy nem is olyan nagy és nem is 
olyan rossz. Köszönjük a Portéka Színpad remek előadását! 

Az Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros szakma legjelentősebb 
eseményét az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezi, több ezer 
regisztrált programmal, amely idén a „Családok éve" programsorozat-
hoz is kapcsolódott. Intézményünk, mint megelőző években is, több 
programmal csatlakozott e rangos eseményhez. Október 1-6. között a 
„Megbocsátás hete" keretében elengedtük a késedelmi díjat a kölcsönzé-
si határidőn túl visszahozott könyvek után. Október 6-án egy különleges 
alkalommal Andersen- és Grimm-mesék világában repülhettek el a gye-
rekek, egy játékos vetélkedő keretében a Tár-Sas Körön. Este a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával Tari Annamária klinikai pszichológus, 
pszichoterapeuta „Érzelmek az 
információs korban, online és 
offline” című előadását hallgat-
hattuk meg a közösségi házban. 
A közel egyórás előadás alatt 
Annamária az életből vett pél-
dákon keresztül, remek humor-
ral fűszerezve mutatta be az 
online tér hatását a különböző 
generációkra. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Ünnepi Vándorgyűlésén Kertész 
Gyula-emlékérmet adományozott Pogány György nyugalmazott könyv-
tárigazgatónak, bibliográfus és egyetemi oktatónak, bibliográfiai szak- 
írónak a jelentős tudományos életművéért. Pogány György a Kármán 
József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője volt 2006-tól, és 
2014 -ben innen is vonult nyugdíjba.

Gratulálunk a kitüntetéséhez! 

TOVÁBBI PROGRAMJAINK:

November 8-án, 13 és 18 óra között újra véradás lesz Pilisen a közös-
ségi házban, a Magyar Vöröskereszt szervezésében.

November 10-én 19 órai kezdettel Könyvtári Esték programsoro-
zatunk következő rendezvényét tartjuk a közösségi házban. Az est a 
„Mi vagyunk a grund” című musical-részlettel indul a Gyermekotthon 
színjátszás iránt érdeklődő gyermekeinek és segítőik előadásában, 
majd „A musical szerelmesei” címmel Jankovics Klaudia zenés össze-
állítását hallgathatjuk meg. Ezután Darázsi Viktor „Kalandozásaim 
Afrikában” képes élménybeszámolóját nézhetjük meg. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet személyesen a 
városi könyvtárban (Pilis, Kávai út 1.), a 29/498-851-es telefonszámon 
vagy üzenetben a könyvtár Facebook-oldalán.

November 16-án 18 órai kezdettel Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi 
előadását hallgathatjuk meg a könyvtárban Szent László és Könyves 
Kálmán törvényei címmel. 

November 17-én és december 8-án tovább folytatódnak a Tár-Sas 
Kör programjaink, amelyre hívjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

November 30-án kerül sor a III. Baranyi Ferenc Szavalóversenyre. 
Nevezni a Gubányi Károly Általános Iskolában vagy a városi könyv-
tárban lehet. Jelentkezni három kategóriában lehet: 4. osztály, 5-6. 
osztály, 7-8. osztály. Bővebb felvilágosítás a könyvtárban vagy a 
0620/363 2197-es telefonszámon lehet. 

Programjainkról bővebb felvilágosítást kaphatnak a www.kjvk.koznet.hu 
weboldalunkon vagy a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
Facebook-oldalán.

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA ✍ intézményvezető

TISZTELT TÁMOGATÓINK!

Ezúton szeretnénk megköszönni a Pilis Városért Közalapítvány részére 
nyújtott felajánlásokat, támogatásokat. A 2017 évi SZJA 1%-os támoga-

tásból 60 003 Ft érkezett szeptemberben az alapítvány számlájára. A Pilisi 
Városnapon a jótékonysági kapusztnyik-árusításból 40 000 Ft folyt be.
Ezúton is mindenkinek köszönjük a támogatást!

a Kuratórium tagjai ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Kép, forrás: Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Kép, forrás: Tari Annamária

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház őszi hírei
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Rugonfalva alig 600, csak magyar ajkú 
lakosságot számlál. Csaba a mai napig 

élő kapcsolatot ápol az ott élő rokonokkal 
és barátokkal. Nagyon szívesen emlékezik az 
ott töltött csodás évekre, melyek egy életre 
meghatározták útját. Akkoriban még régész 
szeretett volna lenni, melyre nagyapja történe-
lem professzorként végzett munkája sarkalta.

Édesapja körzeti orvosként praktizált. Ez 
adta a másik irányt, hogy a berettyóújfalui 
gimnáziumban szerzett érettségi után az 
orvosi egyetemet is elvégezze Budapesten. 
Tanulmányai után a MÁV Kórház baleseti sebé-
szetén praktizált főorvosként 27 évig. Ez a hiva-
tás sok munkával és stresszel járt, ami nagyon 
megviselte. Településünkre 1995-ben került, 
hogy fogorvosként segítsen az embereken. 
Szeretett itt, innen is ment nyugdíjba hat éve.

2004-ben, több barátjával alapította a Pro 
Rugonfalva Egyesületet, mely többek között 
létrehozta a település könyvtárát, és újraépí-
tették a falu kis patakja, a Nyikó hídját, melyet 
egy áradás elvitt. A munkájában pilisi barátai is 
sokat segítettek, Thomann Sándor és Haluszka 
Zoltán több útjára is elkísérte, és az adomá-
nyok szétosztásában, a könyvek kijuttatásában 
is közreműködtek.

Szívszorító történet, hogy 1945-ben, a falu-
ja főterén lobogó zászlót nagybátyja saját és 
családja életét kockáztatva rejtegette a román 
hatóságok elől. Ebbe a történetbe 1971-ben 
kapcsolódik be. Ő már Magyarországon élt, de 
hazalátogatása során megkérték, visszaútján 
menekítse ki a zászlót. Csabát ekkor már meg-
figyelték a hatóságok, látogatásai nem voltak 
„eseménytelenek”, és határon állandó tüzetes 
ellenőrzésnek vetették alá. Igazi csodának szá-
mít, hogy ebben az esetben nem került sor 
ellenőrzésre, a zászlót sikerült kimenekíteni és 
a rendszerváltásig Magyarországon megőriz-
ni. 1990-ben megpróbálták hazavinni, de ezt a 
marosvásárhelyi véres események megakadá-

Dr. Rugonfalvi Kiss Csabát mindenki ismeri, de sokan nem tud-
ják, hogy van egy Rugonfalva nevű csodálatos kis falu Erdélyben, 
ahonnan származik. Soha meg nem szűnő kapcsolatuk csodálatos 
történetét mindenkinek ismernie kell. 

lyozták, így végül csak 2007-ben került sor rá. Az 
éjszaka hazaérkező doktort és zászlót az egész 
falu várta a zuhogó esőben. A falunap alkalmá-
val, felemelő szertartás keretében került sor a 
zászló átadására és elhelyezésére a helyi refor-
mátus templomban, ahol a mai napig látható. A 
mesébe illő kis, fehér tornyú templom ékköve a 
településnek. Az építését még Géza fejedelem 
idejében kezdték, falait Árpád korabeli freskók 
díszítik. A hazaérkezőknek a már messziről lát-
ható tornya mindig megnyugvást ad.

A megható esemény az egész falu életében 
nagyon fontos mozzanatként őrződött meg, 
ezért is történt egy alkalommal, hogy egy 
lovaskocsival haladó férfi megállt mellette, 
leszállt, és azt mondta: – „Hadd szorítsam meg 
a kezit, doktor úr!” 

A Rugonfalva díszpolgára cím büszke tulaj-
donosa, és szülőfalujában a Kiss utcát róluk 
nevezték el.

A Kiss név egy 1400-tól visszavezethe-
tő régi székely katonai családból származik. 
Nagyapjának kilenc testvére volt, közülük 
négyen lettek egyetemi tanárok.

Dr. Rugonfalvi Kiss Csabának három gyer-
meke van. Emese és Szabolcs orvos lett, míg 
Réka a biológusi hivatást választotta. Hét uno-
kája van, akik nagyon nagy élvezettel hallgat-
ják a nagypapa ízes elbeszéléseit. Hobbija a 
pecázás és magyar történelem tanulmányo-
zása. Kötődései máig nagyon erősek, a családi 
ház egy gerendája a pilisi íróasztalának egy 
része, így mindig vele van a szeretett szülőház.

A Könyvtári Esték rendezvénysorozatot még 
Pogány Györggyel, a városi könyvtár nyugdíjba 

vonult vezetőjével kezdték el, és mai napig 
szívesen ad elő a magyar történelem fejeze-
teiből a népvándorlástól kezdve. Művei között 
több történelmi témájú könyvet is találunk, 
például IV. Lászlóról, az Árpád-házról, vagy a 
magyarság történetéről. Társszerzője volt a 
„Székely művelődés századai” c. kötetnek és 
több tanulmánya is megjelent.

Következő előadására november 16-án 18 
órakor kerül sor a városi könyvtárban. Címe: 
„Szent László és Könyves Kálmán törvényei”.

MOZAIK

„Hadd szorítsam meg a kezit, doktor úr!”
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Az őszi szezon félidején túl elmondható, hogy 
csapataink saját bajnokságukban megállják 

a helyüket, senki sincs hátraszorulva, a 2-6. 
helyen várják a további mérkőzéseket.

Utánpótlás, Bozsik-korosztályok: Kere-
peszki Zoltán: – Szeptember elsején, szombaton 
zajlott le a IV. Pilisi Utánpótlás Torna, amit 
hagyományosan az iskolakezdés előtti hétvé-
gén szokott megrendezni a PLK. Idén az U11-es 
korosztály (9-10 éves gyermekek) küzdelmeit 
láthatták a kilátogató szülők és szurkolók. A tor-
nán nyolc csapat vett részt, pontosan 100 gyer-
mek focizott a csapatokban. Két 20x40 méteres 
pályán zajlottak a meccsek, a csoportmérkő-
zések után a felső- és alsóházi rájátszásokban 
összesen 20 mérkőzésen dőlt el a végső győztes 
kiléte. Minden csapat 5 mérkőzésen tudott bizo-
nyítani, így a torna jól szolgálta a diáklabdarú-
gást és kitűnő erőfelmérő volt a 2018-2019-es 
Bozsik-szezonra. A dobogós csapatok érmet és 
kupát kaptak, ezen kívül minden csapat legjobb 
játékosa is különdíjban részesült. A torna gólki-
rálya és legjobb kapusa is gazdagodott egy kis 
serleggel. A torna végeredménye: 1. Tiszakécske 
VSE 2. FC Dabas SE 3. UFC Gyömrő 4. Üllő Diák 
SE 5. Ceglédi VSE 6. Monori SE 7. Pilisi LK 8. 
Újlengyeli Diák SE

U-16: Borgulya Győző: – 18 fős játékoskerettel 
indult a szezon. Eddig 2 győzelem, 1 döntetlen 
és 2 vereség van mögöttünk. Az edzéslátoga-
tottság jónak mondható. Bizakodva tekintünk a 
következő mérkőzések elé a nehéz sorsolásunk 

ellenére is. Reméljük, hogy a 2018/2019-es év 
végére a korosztályban szereplő játékosok köny-
nyedén váltanak korosztályt.

Első osztályú felnőtt bajnokság: Halgas 
Tibor: – A szezon elején megfogalmazott célki-
tűzéseket továbbra is reálisnak látom, eszerint 
a bajnokság végére az első harmadban lehetünk. 
A kiegyenlített mezőnyben apróságok döntenek, 
de mivel ez hosszútávon kiegyenlítődik, nincs 
okunk panaszra. Bízunk abban, hogy a továb-
biakban nem lesz több sérülés, vagy eltiltás, 
várjuk vissza sérültjeinket. Nemrég döntetlent 
játszottunk az egyik élcsapat ellen, összessé-
gében négy győzelemmel, három döntetlennel 
és egy vereséggel a 6. helyen várjuk a további 
mérkőzéseket. Az első helyezettől mindössze 
4 ponttal vagyunk elmaradva. A góllövőlis-
tán holtversenyben az első helyen áll a Pilisi 
LK-Legenda Sport játékosa, Zsolnai Róbert 9 
góllal. Elmondható, hogy a sikerhez Zsolnain 
kívül a négy egygólos játékos kevés lesz.

Pilis II.: Miklósvári János: – Az edzéslátogatott-
ság maximálisan megfelel a nyáron kitűzött 
céljainknak. A játékosok becsülettel járnak, az 
edzéseken jól dolgoznak. A bajnokság nehézke-
sen indult. Voltak jobb, gyengébb mérkőzéseink, 
de összességében elégedett vagyok az eddigi 
szereplésünkkel. A meccseket eldöntő szitu-

ációkban több koncentrációt várok. Azon kell 
dolgoznunk, hogy a második félidőt ne adjuk át 
az ellenfélnek és akkor minden rendben lesz.

U-19: Horváth Richárd: – Krizsán László edző-
kollégával és a II-es csapat edzőjével, Miklósvári 
Jánossal jól koordináljuk a játékosok edzéseit 
és mérkőzéseit. A csapat magja a megye III-as 
felnőttekkel edz és játszik, rájuk épül a csapat. 
A nyári játékosmozgás idején meghatározó lab-
darúgóink távoztak, szerencsére pótlásuk jól 
sikerült. A csapatról elmondható, hogy nincsen 
széthúzás, jó a hangulat. Szeretném megkö-
szönni az egyesület vezetőségének, hogy min-
den támogatást megkapunk. Egyértelmű célunk 
a bajnokság megnyerése. Kiemelek két labdarú-
gót. Duchaj Vince meghatározó játékos és sze-
mélyiség. Maximális alázattal viselkedik mind 
az egyesület, mind a társai irányában. Példakép 
a hozzáállása és tudása alapján is. Czopkó Zsolt 
a védelemben fiatal kora ellenére olyan maga-
biztosságot tanúsít, hogy a felnőtt csapatnál is 
kezdő játékossá nőtte ki magát.

Köszönjük minden kedves szurkolónknak, 
támogatónknak, hogy egész évben mellet-
tünk álltak és mindenben támogattak ben-
nünket. Látogassanak el a www. pilisilk.hu 
oldalra és Facebook-oldalunkra is!

Minden sportbarátnak békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

a Pilisi LK vezetősége ✍

A pilisi karatékák számára a 2018-as év, 
mondhatni, a legsikeresebb év volt eddig. 

Számos hazai és most már nemzetközi ver-
senyen is bebizonyították, hogy a rengeteg 
munka meghozta gyümölcsét. Természetesen 
még fejlődni kell, de az eredmények azt mutat-
ják, hogy jó úton haladunk. Kezdődött az év 
Érden az immár negyedik alkalommal megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Kyokushin Karate 
Ensi kupával (február 24.), melyen a következő 
helyezések születtek: 
Aranyérem: Barabás Boglárka, Csordás 
Benjamin, Csordás Norina, Paulovkin 
Tímea, Szundi Krisztina, Tóth Nikolett
Ezüstérem: Erdős Eszter, Pallag Norbert, 
Szundi Adrienn
Bronzérem: Kakas Máté, Soltész Sarolta, 
Vidák Máté

Március 3-án négy pilisi versenyző 
Spanyolországba (Barcelona) utazott 
a Spanish Open Kyokushin nemzetközi 
karate versenyre. Szívmelengető érzés  
volt dobogón látni nemzeti lobogónkkal 
a vállán Csordás Norina I. helyezett és 
Paulovkin Tímea II. helyezett pilisi spor-
tolóinkat. Gratulálunk! Szép volt lányok!
Hazatérésük után pihenésre nem igazán 
volt idő, hiszen a Kyo Team sportolóinak 

Esztergomban folytatódott az idei szezon a 
magyar Kata-bajnoksággal.
Aranyérem: Szundi Adrienn
Bronzérem: Barabás Boglárka, Csordás 
Benjamin, Csordás Norina, Paulovkin 
Tímea, Soltész Sarolta, Szundi Krisztina

A siker itt még nem ért végett! Március végén 
újabb megmérettetés elé néztek a pilisiek. 
Vácon rendezték a 2017-2018. tanév Magyar 
Országos Diákolimpiát, ahol a pilisiek ismét 
sikeres győzelmet arattak. Eredmények:
Aranyérem: Csordás Benjamin, 
Paulovkin Tímea
Ezüstérem: Csordás Norina, Barabás 
Boglárka, Kakas Zalán, Soltész Sarolta, 
Vidák Máté
Bronzérem: Szundi Krisztina.

Április 28-án, Tabon szervezték meg a Dr. Gáz 
Balaton Régió Kupa nemzetközi karate versenyt, 
melyen a pilisiek minden tudásukat és erejüket 
összegyűjtve érték el nagyszerű eredményeiket:
Aranyérem: Paulovkin Tímea, Csordás 
Benjamin, Pallag Norbert, Szundi 
Adrienn, Csák Máté
Ezüstérem: Csordás Norina, Erdős 
Eszter, Soltész Sarolta, Szundi Krisztina, 
Vidák Enikő

Bronzérem: Kakas Zalán, Vidák Máté, 
Tóth Nikolett.

A tabi verseny keretén belül lehetőség adódott 
övvizsgázni is, melyen sikeresen vizsgázott:
9. kyu: Csák Máté, Csák Csenge; 8. kyu: 
Szundi Adrienn, Vidák Enikő, Erdős 
Eszter, Zábráczkiné Zsadányi Ágnes; 7. 
kyu: Kakas Zalán, Kakas Máté, Barabás 
Boglárka, Szundi Krisztina, Vidák Máté.
A nemzetközi edzőtáborokban való részvétel 
– a karatetudás fejlesztésén túl – mentálisan 
hatalmas lendületet ad a karatékáknak, hogy 
a megtapasztalt élményeket, a kyokushin szel-
lemiségét át tudják adni, és a kezdőknek is 
példaként tudjanak szolgálni. 

A nyári szünet előtt Pilis Város Önkormányzatá-
nak támogatásával tíz karatékának sikerült részt 
vennie az olaszországi Bibionéban megrende-
zett nemzetközi edzőtáborban. Ezúton köszön-
jük Hajnal Csilla polgármester asszonynak a 
támogatást, illetve az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság tagjainak hozzájárulásait.

Idén is, mint minden év augusztusában, 
Velencén, egy nemzetközi edzőtáborban 13 pili-
si karatéka képviselte az egyesületet. A tábor 
végén sikeres övvizsgát tett:

1. dan: Pallag Norbert; 2. kyu: Paulovkin 
Tímea, Tóth Nikolett és Bartha Szabolcs; 
3. kyu: Csordás Norina, Csordás Benjamin, 
Soltész Sarolta; 6. kyu: Barabás Boglárka, 
Szundi Krisztina, Vidák Máté; 7. kyu: 
Szundi Adrienn, Zábráczkiné Zsadányi 
Ágnes, Vidák Enikő.

A tanév kezdetével újabb versenyszezon 
indult karatékáink számára. Szeptember 
8-án Balassagyarmaton, a Ronin Kupa karate 
versenyen aranyérmet szerzett: Szundi 
Krisztina, Szundi Adrienn, Paulovkin 
Tímea, Csordás Benjamin, Vidák Máté, 
Kakas Zalán. Ezüstérmes lett: Csordás 
Norina, Tóth Nikolett.

Balassagyarmaton Ronin Kupa K-1 szabály-
rendszerben bajnoki címet nyert Csordás 
Norina és Paulovkin Tímea.

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat 
és megköszönni mindenkinek, aki akár szóban 
vagy az interneten keresztül gratulált és biz-
tatta a pilisi sportolókat!

Hajrá Kyo Team! Hajrá Pilis! 

a Kyo Team Sportegyesület nevében: 
sensei ILLÉS TIBOR 3. danos karate mester ✍

SPORT

FOCIHÍREK

A KYO TEAM SPORTEGYESÜLET REMEK HÍREI
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A XI. Nemzeti Vágta különleges volt a pilisi 
lovasok számára. Az elmúlt években több 

alkalommal vettek részt lovasaink nézőként 
a Hősök terén megrendezett óriási kulturá-
lis rendezvényen, s az idei évben Csilló Rita 
és Salamon András felkérést kapott a Jövő 
Vágtájának megszervezésére.

Mint ismeretes, a Nemzeti Vágta szervezőbi-
zottsága Magyarország, valamint a határokon 
túli magyarság megmozgatásával kétnapos 
rendezvényt szervez amatőr, városokat képvise-
lő lovasok számára, melynek döntőjén kiderül, 
ki lesz a magyar nemzet vágtabajnoka. A verse-
nyek közben színes keretprogramokkal teszik 
változatossá a nézők számára a látványt, pél-
dául huszárfelvonulás, az Epona bécsi spanyol 
lovasiskola bemutatója vagy trükklovasok stb.

Idén kiemelt szerepet kaptak a gyermekek a 
keretprogramokban.

Az elmúlt tíz évben a Nemzeti Vágta hatá-
sára felnőtt egy úgynevezett Vágta-generáció, 
akik közül sokan már a Nemzeti Vágta hatásá-
ra kezdtek el lovagolni tanulni. Szüleikkel vagy 
a helyszínen, vagy a televízióban látták az ese-
ményt. Sok lovardából érkezett visszajelzés, 
hogy egy-egy vágta után megnőtt a lovagolni 
vágyók száma. Minden közösségi rendezvény 
jövőjének a záloga az utánpótlás-nevelés.

A XI. Nemzeti Vágta megadta a lehetősé-
get 110 ifjú lovasnak arra, hogy részesüljön a 
„Vágta-élményben”, vagyis, hogy Magyarország 
egyik történelmi főterén, a Hét vezér lovas- 
szobra előtt lovagolhasson.

A kampányban is részt vettek tanulóink, 
hiszen a Hadtörténeti Múzeumban tartott saj-
tótájékoztatón 12 csillós sorsolta – több híres-
ség mellett – a futamokat.

Nagykőrösön mi rendeztük saját rendezvé-
nyünk válogató versenyét, valamint a póni-
ügyességire felkészítő edzést és a csapatépí-
tést, melyre a csapatok több száz kilométer 
messzeségből is érkeztek. Láthatólag össze-
tartó csapatként, új barátságokkal tarsolyuk-
ban távoztak a lovasklubok.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. december 15-én délelőtt 9 órá-

tól megrendezésre kerül Pilisen az I. Városi 
Küzdősportág Választó sportrendezvény.

A rendezvény célja, hogy a városban és köz-
vetlen vonzáskörzetében élő gyermekek és 
fiatalok megismerkedjenek a különböző típu-
sú küzdősportokkal, felhívják a figyelmüket a 
szervezők a sport szeretetére, az egészséges 
életmódra, valamint a mozgás fontosságára. 

A sportprogramon több ismert sportoló 
mutatja majd be edzésszerűen saját küz-

dősportágát, élménybeszámolókat tartanak, 
valamint a gyerekeknek és fiataloknak lehe-
tőségük nyílik a sportolókkal megismerkedni 
és a kérdéseiket feltenni, megbeszélni.

Többek között a következő küzdősportá-
gakba nyerhetnek bepillantást az érdeklő-
dők: kempo, judo, karate, birkózás, MMA, 
capoeira, muay thai (thai boksz).

A rendezvény védnöke a Magyar Tradicio-
nális Kempo és Karate Sportszövetség.

A bemutatót tartó sportolók felkérése 
és visszajelzése még folyamatban van, de a 

teljesség igénye nélkül megtalálható közöt-
tük olimpikon, világbajnok, Európa-bajnok, 
magyar bajnok és kiváló edző is.

A sportesemény részleteiről bővebb felvi-
lágosítást a későbbiekben adnak a Pilisi Sport 
és Szabadidő Egyesület szervezői. Kérem a 
kedves érdeklődőket, hogy a friss informáci-
ókért folyamatosan figyeljék közösségi (Pilis 
Város Önkormányzatának Facebook-oldala) és 
internetes (www.pilispse.hu és www.pilis.hu) 
platformjainkat. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Majd elkövetkezett az első nagy nap.
Szombaton egy különleges ügyességi lovas 

versenyen vehetett részt kilenc gyermek három 
csapatban, melyben a Csilló Lovasiskolát Guti 
Zsófi képviselte a piros csapat tagjaként. A 
Piros, Fehér, Zöld csapat közül Guti Zsófi csa-
patának sikerült bravúros lovaglásával meg-
nyernie a versenyt.

Másnap következett a nem keve-
sebb, mint 110 gyermeklovas felvo-
nulása. Az ország minden pontjáról 
érkeztek meghívás alapján a lovasok, 
s köztük volt a mintegy húsz, pilisi 
lovardából érkező pónis is.

A 110 pónilovas a vágta 11. évfordu-
lójára utal, s az elképesztő látványt 
fokozta, hogy a pónik növekvő sor-
rendben, szín szerint válogatva, hatos 

sorokban vonultak föl piros-fehér-zöld trikolor-
ban a tízezres plénum, valamint a tv csatornák 
nagy örömére. Óriási siker koronázta meg a 
nem kis szervezői munkát, s gyermekek, vala-
mint családjuk reményeink szerint egy életen 
át emlékezni fognak majd erre a különleges 
alkalomra, és továbbadják a lovaglás szeretetét 
a jövő generációinak.

A Csilló Lovasiskola pilisi lovasai: Barnai 
Szabina, Bujdosó Csenge, Csernai Lili, Kolár 
Tekla, Manca Anna Lucia, Michnai Rebeka, Pákh-
Kovács Alina, Szaller Hanna, Weisz Zsuzsanna.

A közös készülődés, a próbák, a felkészítő 
edzések és az együttes pályára lépés egy csa-
pattá kovácsolta az ország minden pontjáról 
érkezett lovasokat.

Ezzel a csodálatos látvánnyal – ahogy kör-
belovagoltak az ifjú vágtalovasok – reményeink 
szerint örök emléket adtunk nem pusztán a gyer-
mekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek, hanem 
az itt megjelent népes közönségnek is.

CSILLÓ RITA ✍

SPORT
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Az elmúlt két hónap sem telt el események nélkül. A Pilisi Rendőrőrs munkatársai segítették és 
biztosították a kétnapos Nyáregyházi Fesztivált és a Pilis Városnapot, valamint a Csévharaszt, 

Vasad és Pánd községekben megrendezésre kerülő szüreti felvonulást és bált. 
A Pilis Város Önkormányzata által 2018. szeptember 21-én megtartott „Autómentes nap”, elneve-

zésű programhoz a Pilisi Rendőrőrs is csatlakozott bűn-és baleset-megelőzési standdal. Kollégáim 
ismertették a kerékpárok kötelező felszereléseit, valamint felhívták az érdeklődők figyelmét a 
közlekedőket fenyegető veszélyhelyzetekre. A gyermekek bűn- és baleset-megelőzési témájú játékos 
foglalkoztatókat tölthettek ki, valamint ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat.

Az alábbiakban pedig néhány konkrét eseményről és az azt követő intézkedésekről 
szeretnék ízelítőt adni.

A Pilisi Rendőrős járőrei igazoltattak 2018. szeptember 29-én a délelőtti órákban egy 29 éves 
helyi lakost. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a férfi ellen lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt a Székesfehérvári Rendőrkapitányság elfogatóparancsot 
bocsátott ki. A rendőrök a férfit elfogták, a rendőrkapitányságra előállították, majd kihallgatását 
követően szabadon bocsátották.

Hatóságomnál egy 49 éves porcsalmai lakos ellen indult eljárás, aki 2018. szeptember 29-én a 
délutáni órákban a pilis MÁV-állomásnál lévő pékség kerékpártárolójában lévő lezáratlan kerékpárt 
eltulajdonította. A tolvajt a helyszíntől távolabb kerékpározás közben fogták el a rendőrök. A férfit 
tulajdon elleni szabálysértés – lopás – miatt őrizetbe vették és 72 órán belül bíróság elé állították.

A 2018. szeptember 15-én megtartott Pilisi Városnapi rendezvényen az esti órákban egy helyi 
férfi több társával előzetes szóváltást követően kölcsönösen bántalmazta egymást. Az eset körül-
ményeit garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozásban vizsgáljuk, a bűncselekménnyel 
összefüggésben munkatársaim egy főt előállítottak a helyszínről.

Egy 13 éves kislány eltűnéséről érkezett bejelentés 2018. szeptember 19-én este a rendőrségre. 
A bejelentés szerint a lakcíméről a délutáni órákban távozott ismeretlen helyre a kislány, aki azt 
követően életjelet nem adott magáról. A rendőrök azonnal megkezdték a gyermek keresését. 
Az eltűnésről érkezett bejelentést követő egy órán belül megtalálták a Pilis egy utcáján sétáló 
kislányt, akit sérülés nélkül átadtak az édesanyjának.

A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt napokban a rendőrök több 
baleset-megelőzési akciót is tartottak, amelynek célja a kerékpárral közlekedők figyelmének 
felhívása volt a láthatósági szabályok betartására. A téli időszakban a korlátozott látási viszonyok 
miatt a kerékpárosok láthatóságának kiemelten fontos szerepe van.

A rendőrök az akció során a kerékpárosok figyelmét felhívták a fényvisszaverő mellény 
viselésének életmentő szerepére, valamint a baleset-megelőzési tanácsok mellett kerékpárra 
szerelhető lámpát, valamint láthatósági mellényt adtak a két keréken közlekedőknek.

Tanácsaink a gyalogosként vagy kerékpárosként közlekedőknek:
– Kerékpárosként a közlekedési szabályok maximális betartásával, az előírásoknak megfelelően felsze-
relt kerékpárral (első, hátsó világítás, küllőprizma, csengő, első és hátsó fék, hátulra egy piros színű, de 
nem háromszög alakú prizma), jól megválasztott, feltűnő színű ruha viselésével, fokozott óvatossággal 
és körültekintéssel közlekedjenek, így a korlátozott látási viszonyok között is jól láthatóvá válnak.
– A gyalogosoknak a járdán, ahol nincs járda, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton, 
ha ezek egyike sincs vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan állapotú, akkor az úttesten lakott 
területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal 
oldalon, a járműforgalommal szemben kell közlekedni.

Az őszi-téli átállás kapcsán az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet. Az időjárásra tekintettel 
ajánlatos a gépjárműveket téli gumiköpennyel ellátni. Fokozottabban figyeljenek a haladási 
sebesség megfelelő megválasztására és az esetleges rossz látási viszonyok melletti közlekedésre.

A fűtési szezon közeledtével ismét aktuálissá válik a tűzifa-vásárlás. Jelentkeznek a házaló 
tűzifaárusok, akik jelentős része csalással próbálkozik. Kérjük Önöket, hogy az idős szomszédjaik-
ra, rokonaikra kiemelten figyeljenek. Értessék meg velük, hogy idegentől ne vásároljanak tűzifát, 
még ha az olcsónak tűnik is. Amennyiben mégis emellett döntenek, akkor hívjanak valakit arra 
az időre maguk mellé, valamint jegyezzék fel az árusok adatait, a gépkocsi forgalmi rendszámát.

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzés közös érdekünk, ezért kérem, hogy Önök is tegyenek meg 
minden maguktól telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve 
segítsük és legyünk figyelemmel idős állampolgárainkra. 

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérem Önöket, hogy bármely 
időpontban hívják a „járőr mobilt” a 06-20/771-0411-es mobiltelefonszámon, vagy 
tegyenek bejelentést munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsön a 06-29-610-532-es, vagy a Monori 
Rendőrkapitányságon a 06-29-410-726-as telefonszámon, illetve a 112, 107-es központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén. 

KEREPESZKI FERENC r. alezredes a Pilisi Rendőrős parancsnoka ✍

A kerékpárral közlekedők közül sokan elfelejtik, hogy közúton 
kerékpárral közlekedni ugyanúgy a KRESZ szabályait betartva 

szabad, mint gépjárművel.
Alapvető hibák, amelyekre a Pilisi Rendőrőrs munkatársai felhív-
ják a figyelmüket a balesetmentes közlekedés elősegítése és a 
kerékpárlopások megakadályozása érdekében:

• Kerékpárral a kerékpárúton, ennek hiányában az úttesten, annak 
jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Ha az úttest a kerékpár-köz-
lekedésre alkalmatlan, a járdán a gyalogosforgalom zavarása nélkül, 
maximum 10 km/h sebességgel szabad közlekedni.

• Több kerékpáros az úttesten együtt, egymást követve, egy sorban 
(nem pedig egymás mellett) közlekedhet.

• Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a 
művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne 
feledkezzen meg az irányjelzésről sem.

• A kerékpárok kivilágítása már korlátozott látási viszonyok között is 
nagyon fontos! Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és a 
megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) 
esetén a biciklizők sötétben is jól láthatóvá válnak.

• Lakott területen kívül gyalogosan és kerékpárral közlekedve is kötele-
ző a fényvisszaverő mellény használata!

• Kerékpáron csak 16 évet betöltött személy szállíthat egy 10 évet be 
NEM töltött személyt!

• A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátarto-
zik a gyakorlat és a járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota 
is. Elindulás előtt ellenőrizni kell a jármű kötelező felszereléseit:
– Kormányberendezés
– Megállás: első és hátsó fék
– Hangjelzés: csengő
– Látni és látszani: elől fehér vagy kadmiumsárga lámpa, piros fény-

visszaverő prizma, az első keréken sárga küllőprizma, láthatósági 
mellény

• Kerékpárjainkat jól látható, kivilágított, forgalmas helyre tegyék le, 
illetve erősebb, vastagabb lánccal, rögzített helyre, kerékpártárolóhoz 
lakatolják le.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisan 
csökkenthető a balesetek, kerékpárlopások kockázata.

Balesetmentes közlekedést kíván a Pilisi Rendőrős! ✍

MOZAIK

Rendőrségi hírekHogyan készüljenek fel a 
kerékpárosok a közlekedésre?



www.pilis.hu HÍRNÖK

Az ősz beköszöntével a kerti munkák és a betakarítási időszak végéhez 
közeledünk. Egyre többen szeretnék az ingatlanukon felhalmozott 

és tovább nem hasznosítható kerti hulladékokat, avart elégetni. Nem árt 
azonban figyelembe venni, hogy a kerti hulladék elégetésének, szabadban 
történő tűzgyújtásnak jogszabályban (törvény, kormány-, miniszteri-, és 
önkormányzati rendeletekben) rögzített szabályai vannak.

1. Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön 
megengedi.

2. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot 
égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi:

 Pilis Város belterületi ingatlanjain a képviselő-testület 22/2012. 
(VI. 04) számú önkormányzati rendelete értelmében a száraz kerti 
hulladék és avar égetését:
– október 1. és április 30. napja között; hétköznap, valamint szom-

baton (az ünnepnapok kivételével);10:00 és 15:00 óra között;
– szélcsendes időben lehet végezni (kivéve az országos tűzgyúj-

tási tilalom időtartamát);
– ünnepnapokon és vasárnap, valamint május 1. és szeptember 

30. közötti időszakban avar és száraz kerti hulladék égetése 
szigorúan tilos.

3. A külterületen – zártkerti ingatlanokon – előzetesen engedé-
lyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a lábon álló növényzet, 
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés).

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

5. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megen-
gedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági 
döntés megengedi.

6. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet.

7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, a követke-
ző alapvető szabályokat tartsuk be:

Az égetés során egyszerre 1 köbméternyi mennyiséget szabad 
meggyújtani, a tűzvédelmi szabályok betartásával. A tűz őrzéséről 
és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell 
oltani és a parázslást meg kell szüntetni!

Szeptember 22-én a pilisi Petőfi Vadásztársaság buckai vadászházánál – 
az elhunyt vadászaink emlékhelyénél – koszorúkkal, virágokkal és hálás 

szívvel emlékeztünk az ősökre, akik kitaposták a vadászösvényt, és már az 
égi vadászmezőket járják.

2015-ben úgy döntöttünk, hogy elké-
szítjük az elhunyt vadásztársaink emlék-
helyét. Az év szeptemberében, a föld-
tulajdonosok szokásos rendezvényével 
egybekötve, megtörtént az avatás. Az 
ünnepségre meghívást kaptak az elhuny-
tak hozzátartozói. A családtagok közül 
sokan megjelentek és egy szál virággal, 
egy főhajtással emlékeztek az elődökre, 
a családfőkre, a vadászokra. A szerveze-
tek, a vadásztársaság, a polgármesteri 
hivatal, a Pilis Pincesor Egyesület és a 
polgárőrség egy-egy koszorút helyezett 
el. Azóta minden év szeptemberében 
megtartjuk a megemlékezést a földtu-
lajdonosokkal és a családtagokkal. Sajnálatos tény, hogy néhány elhunyt 
vadásztársunk emlékezete, hozzátartozó nélkül, csorbát szenved, helyet-
tük a vadásztársaság tagjai helyezik el a megemlékezés virágait. Hálás szív-
vel emlékezünk az elődökre, akik sokat harcoltak a vadásztársaság fenn-
maradásáért az 1940-es évek után. 1956 után a Földműves Szövetkezet, 
majd 1959 után a Hunyadi Tsz vadásztársaságaként működhetett. 1975-től 
önállóan mint pilisi Petőfi Vadásztársaság működik, és folytat vadgazdálko-
dást és vadászatot a településhez tartozó földterületeken.

A mostani tagság is megvívta a maga harcát, hogy a pilisi Petőfi 
Vadásztársaság megmaradjon. Köszönet a földtulajdonosoknak, akik biza-
lommal voltak felénk és továbbra is a Petőfi Vadásztársaság tagjai foly-
tathatnak vadgazdálkodást és vadászatot az őseiktől örökölt földeken. 
Büszkék vagyunk erre az emlékhelyre, mert egyedi ebben a térségben. Az 
idelátogató turisták és vadászvendégek hírét viszik, hogy Pilis egy új szín-
folttal gazdagodott és tisztelettel vannak az őseik iránt. 

Az ünnepség után a vadásztársaság vendégül látta a megjelenteket, 
mintegy 280 főt. Gál Károly (Kajla) köszöntője után jóízűen elfogyasztották 
a vaddisznóból, dámból és őzből készült ételeket és Kisvári Jutka néni által 
készített finom réteseket. Étkezés közben előkerültek a jófajta szilvóriumok 
és a pincesori nedűk. A délután poharazgatással és nosztalgiázással telt el. 
Úgy érzem – remélem –, mindenki megelégedésére cselekedtünk.

Köszönet a vadásztársaság tagjainak a heti munkáért, a Pipacs Vadászkürt 
Egyesület közreműködéséért, a pilisi Hegyeki Pincesor Egyesületnek a bor 
felajánlásokért, Gál Károly festőnek az emlékhely karbantartásáért, Nagy 
Sándor zenész barátunknak a hangosításért, Sáránné Kerepeszki Katinak 

a koszorú és virág felaján-
lásért, Princz Mihálynak 
a fényképekért, a Kertész 
családnak a sátorért és az 
edényekért.

Jövőre veletek ugyanitt!

SZABÓ ZOLTÁN ✍

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

Megemlékezés őseink 
emlékhelyénél
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ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉS (OKJ 34 621 01)
 • Képzés időtartalma: 3 hónap • Kezdés időpontja: 2018. november
 • Óraszám: 480 tanóra  • Tanfolyam díja: 150.000,- Ft (részletfizetés lehetséges)
 • INGYENES modulzáró vizsga • Gyakorlati helyet biztosítunk
 • Vizsgadíj: kb. 60-75.000,- Ft • Regisztrációs díj: 30.000,- Ft
 • Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség és egészségügyi alkalmassági 
 • Tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza.

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS KÉPZÉS (OKJ 54 140 02)
 • Képzés időtartalma: 8 hónap • Kezdés időpontja: 2018. november
 • Óraszám: 900 tanóra • Tanfolyam díja: 205.000,- Ft (részletfizetés lehetséges)
 • INGYENES modulzáró vizsga • Gyakorlati helyet biztosítunk
 • Vizsgadíj: kb. 60-75.000,- Ft • Regisztrációs díj: 30.000,- Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, gyak. helyhez egészségügyi alkalmasság
 • Tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza.

IRODAI TITKÁR (OKJ 54 364 03)
 • Képzés időtartalma: 8 hónap • Kezdés időpontja: 2018. november
 • Óraszám: 900 tanóra • Tanfolyam díja: 210.000,- Ft (részletfizetés lehetséges)
 • INGYENES modulzáró vizsga • Gyakorlati helyet biztosítunk
 • Vizsgadíj: kb. 60-75.000,- Ft • Regisztrációs díj: 30.000,- Ft
 • Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány, gyak. helyhez egészségügyi alkalmasság
 • Tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza.

ANGOL & NÉMET KEZDŐ TANFOLYAMOK
 • 30 órás nyelvtanfolyamok • Kezdés időpontja: 2018. november
 • Képzés teljes díja: 30.000,- Ft/fő (részletfizetés lehetséges)
 • INGYENES modulzáró vizsga • Regisztráció díja: 5.000,- Ft 
 • A tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza

ANGOL & NÉMET NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK
 • 30 órás nyelvtanfolyamok • Kezdés időpontja: 2018. november
 • Képzés teljes díja: 36.000,- Ft/fő (részletfizetés lehetséges)
 • INGYENES modulzáró vizsga • Regisztráció díja: 5.000,- Ft 
 • A tankönyveket a tanfolyam díja nem tartalmazza

Diákok számára magánórákat, korrepetálást, felvételire, vizsgákra való felkészítést az általános iskolától 
kezdve az egyetemi szintig minden korosztály számára vállalunk. 

Angol, német, matematika, fizika, magyar nyelv-és irodalom, történelem, kémia, biológia, gazdasági tantárgyak stb.


