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ÚTRAVALÓUL A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE
Tisztelt Pilisek, kedves Munkatársaim, Barátaim! 

özeledik az év vége, rövidültek a nappalok, hosszabbak az 
éjszakák. A forralt bor illata, az utcák ünnepi kivilágítása is 
arra késztet minket, hogy egy esztendő múltával visszagondol-

junk, mi minden történt velünk az idén. Hol és milyen gyertyalángot 
gyújtottunk, ami még most is lobog, és lassan számot vetünk az elmúlt 
egy évvel. Ilyenkor egy kicsit megáll az ember, elgondolkodik és készül 
az ünnepre. A természet is megpihen és a mi teljes testi-lelki valónk 
is felkészül az ünnep fogadására. Ahogy a néhai 
Nemzet színésze, Sinkovits Imre is megfogalmaz-
ta: „A csodában való hit képessége persze nem 
csak a gyermeki lélek jellemzője. Olyan ez, mint 
egy gyertyaláng, ami a lélekből világít, mégis 
az arcunkra van írva. Ha ránézünk egy csodát 
váró kisgyermekre, érezzük, a mi szívünkben is 
fellobban ez a láng. A gyermeki lelkünk megőr-
zése, ismételt életre keltése az, ami meggyújtja 
bennünk a gyertyalángot, ami a nehézségekkel 
teli időkben is világítani tud.” 

Az ember életében változások voltak, vannak 
és lesznek is, fel kell készülnünk arra, hogy a mi 
közvetlen környezetünkben is vannak és lesznek 
átalakulások. Minden nap azért dolgozunk, hogy 
meglévő közösségünket egyben tartsuk, építsük, 
formáljuk. Azonban ez a munka nem csak a csil-
logást, a sikert jelenti, sokszor vannak nehezebb 
pillanatok is. Ilyenkor az ember megáll és elgondolkodik, hogy érdemes 
volt-e, de végül mindig arra a következtetésre jut, hogy igen! Ha csak 
egy-két dolog teljesül az éves tervből, akkor már megérte. 

Az idei évben is sok mindent terveztünk… és azért nem is voltunk 
eredménytelenek, hiszen jelenleg is folyamatban vannak beruházások. 
Felújítjuk és bővítjük óvodáinkat, építtettünk egy új játszóteret gyer-
mekeinknek. Felépítettük a mikro-térség legnagyobb beruházását, a 
Csernai Pál Közösségi Központot. Elnyertük a Hagyományok – Ízek 
– Régiók védjegy használatának jogát. Az Agrárminisztérium egy olyan 
közösségként ismert el bennünket kitüntető oklevelével a Közösségi Díj 
a Hagyományos Termékekért-pályázaton, amely őrzi és továbbörökíti 
hagyományait. 

A város több pontján útjavítási munkálatok történtek. Átadtunk 
egy közel 900 méteres szilárd burkolatú útszakaszt a Krekács dűlőben. 
Felújítottuk a Gerje-forrás környékét a tanösvénnyel együtt, valamint 
megújult a forráson átívelő híd is. A város forgalmas pontjaira kihelyez-
tünk húsz darab hulladékgyűjtő edényt, amelyek közül sajnos néhányat 
már meg is rongáltak, de javítottuk, pótoltuk őket, sőt újabbak kihelye-
zését is tervezzük. Az ősz folyamán eddig 175 köbméternyi illegális hulla-
dékot szállítottunk el külterületeinkről, és a jövőben még mindig feladat 
marad a további illegális hulladék elszállítása. Könnyítettük a közlekedést 
két domború tükör kihelyezésével, újabb világítótestekkel bővítettük köz-
világításunkat, és a mezőőri létszámunkat is sikerült feltölteni három főre. 

Sikeres pályázatainkon nyert összegből és a közművelődési érdekelt-
ség-növelő támogatásból asztalokat vettünk a Közösségi Házba és még 
decemberben festést tervezünk. A Városi Könyvtárban iroda-felújítás-
ra, átalakításra, bútorzatra, klímára, a kirakati ablakok cseréjére több 
mint egy millió forintot költöttünk, valamint több mint másfél millió 
forint értékben könyveket is vásároltunk. Befejeztük a Gubányi Károly 
Általános Iskola Széchenyi utcai tagintézmény kerítésének felújítását is, 
valamint hamarosan a végéhez közeledik a Rákóczi út 40. szám alatti 
volt orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése is. 

Több mint 6 millió forint értékben korszerűsítettük az önkormány-
zati jegyzőkönyvvezető rendszerünket és az ASP bevezetéséhez szükséges 
e-személyi igazolvány olvasó rendszerünket. Majd' kétszázezer forintot 
tudtunk költeni az Egészségházban eszközbeszerzésre, valamint okta-
tási intézményeink konyháinak is közel 350 ezer forintért vásároltunk 
konyhai eszközöket, amelyek megfelelnek a HACCP követelményeinek. 
A polgármesteri hivatalban közel egymillió forintért fejlesztettük számítás-

technikai eszközeinket és majd' 300 ezer forintot 
költöttünk az elavult irodabútorok lecserélésére.

Bővítettük a szociális ellátások körét is a város-
ban, így bevezetésre került az iskolakezdési támo-
gatás, a helyi életkezdési támogatás, valamint az 
oltás-támogatás is. Az ősz folyamán lehetőségünk 
volt az időskori gyógyszertámogatás és a méhen 
belüli fogamzásgátló eszköz megvásárlásának 
támogatását bevezetni. Ezen támogatásokról az 
előző számainkban már nyújtottunk részletesebb 
ismertetést. Az ünnepek alkalmával közel 1,3 
millió Ft értékben tudunk a nehezebb sorsú lako-
sainknak tartós élelmiszer csomagot átadni.

Megalkottuk a Településfejlesztési Koncep-
ciónkat, az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiánkat, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programunkat is megújítottuk. Közel 120 millió 
Ft-ot nyertünk az „Önkormányzati tulajdonú 

vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megyében” elnevezésű 
pályázaton, melynek során lehetőségünk nyílik létrehozni az M4 autó-
pályához közel fekvő saját Ipari parkunkat. Elkészültek a gyalogátkelő-
hely akadálymentesítésének tervei is. 

Pályázatot adtunk be a kerékpárutak kiépítésére és fejlesztésére a 
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támo-
gatása Pest megyében” című pályázat keretében, valamint a „Helyi 
piacok fejlesztése Pest megye területén” pályázattal lehetőségünk nyílik 
piacunk felújítására, modernizálására.

Megújítottuk olasz testvérvárosi kapcsolatunkat is, amely idén 
negyedévszázados korba lépett.

Összegezve úgy gondolom, hogy a 2018-as esztendő sem telt el tet-
tek nélkül és sorra tudtuk gyújtani a gyertyákat az év minden napján. 
Köszönöm a településen működő szervezetek, egyesületek, önkéntes cso-
portok munkáját. Továbbá szeretnék köszönetet mondani minden kedves 
kollégámnak, barátomnak és családtagomnak, akik az év során velem 
voltak küzdelmeimben, munkámban és támogattak nehéz pillanataim-
ban. Köszönöm, hogy velem osztogatták szívből jövő gyertyalángjaikat és 
a szeretetet, törődtek kis közösségünkkel, mert ne felejtsük el, hogy minél 
többet adunk, annál nagyobb lesz a fény körülöttünk és a világban.

Karácsony alkalmából kívánom, hogy a szeretet tegye széppé ünne-
pünket. Kívánom, hogy az ünnepek alatt igazán tudjanak kikapcso-
lódni, újuljanak meg testileg, lelkileg, hogy az újesztendőt energiával 
feltöltve tudják megkezdeni. 

Áldott, békés, boldog ünnepeket kívánok!

„Angyalok húznak a világ fölött. / Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! / 
Megszületett az Igazság, a Jóság, / 
akit úgy vártunk: megszületett végre!” (Wass Albert)

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

K
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Attila úti óvoda:
A meglévő épületszárny energetikai korsze-
rűsítési munkái során kicserélik a homlokzati 
nyílászárókat, a szélső teherhordó falszerkeze-
tekre, valamint a magas- és lapostetős épület-
szárny zárófödémére utólagos hőszigetelést 
helyeznek el. Az építési munkák során felújít-
ják a épületgépészeti, valamint az épületvil-
lamossági rendszereket. A régi és új szárny 
esetében is meg kell valósítani a komplex aka-
dálymentesítés feltételeit.

Az új épületszárnyban egy új csoportszoba, 
egy tornaszoba, egy logopédiai foglalkozta-
tó, valamint szociális és kiszolgáló helyiségek 
kerülnek kialakításra.

A munkaterület átadás-átvételére 2018. szep-
tember 3-án került sor.

Jelenlegi állapot szerint:
• a régi épületszárnyban megtörtént a hom-

lokzati nyílászárók cseréje;
• elvégezték a belső átalakításokhoz szüksé-

ges bontási munkákat;
• folyamatban van a gépészeti alapvezetékek 

kiépítése.

Az új épületszárnynál elkészültek az alépítmé-
nyi munkák. A lábazat vízszigetelését követően 
elkezdték a teherhordó falszerkezetek építését.

Rákóczi úti óvoda:
Az óvoda tetőfelújítása során a cserépfedés 
cseréjére került sor. Az új, Tondach típusú 
héjazat elhelyezése szakaszosan, az intéz-
mény folyamatos működtetéséhez szükséges 
feltételek biztosításával történt. A kivitelezési 
munkák befejeződtek.

Dózsa Gy. úti épület:
Az épületegyüttes részleges korszerűsítési 
munkái során az épület stabilitását biztosító 
alépítményi és vízelvezetési munkák kivite-
lezésére, a belső udvari homlokzatot érintő-
en 14 db nyílászáró cseréjére és a homlokzat 
rekonstrukciójára kerül sor. A kivitelezési mun-
kák kezdésének időpontja 2018. október 24.
A belső udvarnál:
• a megsüllyedt járdaszakaszokat elbontották;
• a sérült vakolatrészeket eltávolították a 

homlokzaton;
• a lábazati vakolatot leverték;

• új, rabicolt cementvakolat készítése (több 
rétegben), valamint a dór típusú köroszlopok 
rekonstrukciója folyamatban van.

Csernai Pál Közösségi Központ
Az épület használatbavételi engedélyezési 
eljárás elindítására vonatkozó kérelmet és 
dokumentációt 2018. november 9-én feltöl-
töttük az ÉTDR rendszerbe. Az épület és a 
személyfelvonó használatbavételi eljárása 
folyamatban van.

A tűzjelző központ használatbavételi enge-
délyét 2018. november 21-én megkaptuk.

2018. november 23-án – a külső és belső 
gázmeót követően – a Tigáz szakemberei fel-
szerelték a gázórát.

A gázkazánokat beüzemelték, majd ezt köve-
tően elindították a 72 órás próbaüzemet (fűtés, 
légtechnika, használati melegvíz-ellátás) mely-
nek során beszabályozzák a rendszereket.

A közösségi mosdókban (földszint és első 
emelet) felszerelték a mosdópultokat és beépí-
tették a szanitereket, csaptelepeket.

JÁNOSI LÁSZLÓ ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Köszönet faültetésértKedves Pilisi Polgárok!

Bursa Hungarica 2019. évi fordulójának eredménye

Tájékoztató a városi beruházások jelenlegi állásáról

Az év végéhez közeledvén mindannyian 
számot vetünk az elmúlt esztendő tör-

ténéseivel.
Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, 

úgy a szűkebb környezetünk, településünk 
gondjai és megoldott problémái, közös 
sikereink is eszünkbe jutnak. Örömmel tölt 
el, hogy Pilis idén is sikeres évet zárt, a 
település fejlődése biztosított és folyama-
tos volt.

A térség országgyűlési képviselőjeként 
az új esztendőben is minden lehetőségem-
mel segíteni fogom a további előrehaladást 
és bízom benne, hogy együtt még több jót tudunk tenni településükért.

Pilis minden lakójának áldott, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepe-
ket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!

POGÁCSÁS TIBOR ✍ országgyűlési képviselő – Fidesz
önkormányzati államtitkár

Minden ősz beköszöntével a kertekben, parkokban megkezdő-
dik a levélseprés munkája. Felkészítjük kertjeinket és park-

jainkat a téli pihenésre. A hűvösebb idő remek alkalmat teremt 
gyümölcsfák és díszfák ültetésére is. Ezzel a lehetőséggel élve 
a Petőfi Sándor utca és a Nyáregyháza utca találkozásánál lévő 
kis füves területen díszfákat ültettek a helyi lakóközösség tagjai. 
Cselekedetük példaértékű, hiszen saját kezdeményezésben és 
saját költségen vásárolták meg a fákat, összefogtak és megszépí-
tették környezetüket. Példaértékű, mert a kis közösség tett azért, 
hogy helyben élhetőbbé, kellemesebbé tegye lakókörnyezetét, 
csökkentve ezzel az ökológiai lábnyomunkat. Fészkelési lehe-
tőséget biztosítanak számtalan védett madarunknak, valamint 
oxigéndúsabb levegőt adnak városunknak. Nemcsak minden pilisi 
lakosnak, de az ország számtalan településén élőknek is követen-
dő minta ennek a kis közösségnek az akciója! Munkájukat nagyon 
szépen köszönöm és kívánom, hogy sokáig gyönyörködhessenek 
a fákban, árnyékuk alatt megpihenve építsék tovább öntevékeny 
kis csoportjukat!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Pilis Város Önkormányzatának Oktatási és Sport Bizottsága 2018. novem-
ber 22-én megtartott ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában benyújtott pályá-
zatokról. Az önkormányzathoz 2018. november 13. napjáig tíz pályázó 
nyújtott be pályázati anyagot, a pályázatok határidőben, a szükséges mel-
lékletek becsatolásával kerültek beküldésre. A jelentkezők Bursa A típusú 
pályázatot nyújtottak be, Bursa B típusú pályázat nem érkezett. 

A bizottság a pályázók részére 7000 Ft/hó/fő összegben ítélte meg a 
támogatást, amely összeg tíz hónapra, azaz két tanulmányi félévre kerül 
folyósításra. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázók 
részére így összesen 700 000 Ft összegű támogatás került megítélésre.

SÁRÁNNÉ KEREPESZKI KATALIN ✍ bizottsági elnök
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Ebben az időszakban a munkatervnek meg-
felelően havi egy-egy rendes ülés, illetve a 

városban folyó nagyberuházással kapcsolatos 
– a Csernai Pál Közösségi Központ eszközbe-
szerzése –, valamint az aktuális pályázatok 
benyújtása folytán két rendkívüli ülés megtar-
tására került sor.

A Csernai Pál Közösségi Központ eszközbe-
szerzése igényelt döntést, amellyel kapcsola-
tos közbeszerzési eljárás határideje lejárt. Így 
a beérkezett ajánlatok közül a képviselő-tes-
tület kiválasztotta a leginkább megfelelőnek 
látszó ajánlatot. Rendkívüli ülés keretében 
döntött a testület egy új sószóró beszerzéséről 
is, továbbá döntöttek a PM_VALLPARK_2017. 
kódszámú „Önkormányzati tulajdonú vállal-
kozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest 
megye területén” című pályázat közbeszerzési 
eljárás kiírójának személyében bekövetkezett 
változásról is.

Mindkét rendes ülés keretében a képvise-
lő-testület elfogadta a lejárt határidejű kép-
viselő-testületi (önkormányzati) határozatok 
végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatást 
és a két ülés között megtett intézkedések-
ről szóló tájékoztatást. Elfogadta továbbá a 
város Településfejlesztési Koncepcióját (TFK), 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 
(ITS), valamint a novemberi ülésen a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (HEP) is. Döntés 
született a 4. sz. I. rendű főút és a 4606. j. Káva 
– Dabas összekötő út csomópontjában találha-
tó gyalogos-átkelőhely akadálymentesítésé-
nek kivitelezéséről, és elfogadásra kerültek az 
átalakítás tervei is. 

Megtárgyalták a TAO-támogatás felhasz-
nálásával megvalósuló sportcsarnok és lab-
darúgópálya felépülésének feltételeit, mely 
szerint a város erre a projektre, amennyiben 
megvalósul, a szükséges önrészt biztosítja és 
a teljes projekt bekerülési összege nem lehet 
1,15 milliárd Ft-nál több. Továbbá rögzítették 
azt a tényt is, hogy az önerő folyósításának 
feltétele, hogy a jóváhagyott TAO támogatási 
keret teljes mértékben feltöltésre kerüljön, 
valamint a végleges tervek MLSZ elé küldé-
se előtt ismét szükséges a képviselő-testület 
jóváhagyása.

A PM_VALLPARK_2017. kódszámú „Önkor-
mányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakí-
tása és fejlesztése Pest megye területén” elne-
vezésű pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának tartalmát 
októberben elfogadólag jóváhagyta a testü-
let. Megválasztotta a bíráló bizottság szakértő 
tagját, valamint közbeszerzési szakértelemmel 
rendelkező tagját is. Ajánlattételre öt gazdasági 
szereplőt kért fel. A következő hónapban megál-
lapította a közbeszerzési eljárás eredményét is.

A képviselő-testület változatlanul hagyta 
a Gubányi Károly Általános Iskola felvételi 
körzetét a 2019/2020. tanévre vonatkozóan, 
valamint tudomásul vette a Pilisi Játékország 

Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 
Évindítási tájékoztatóját és Munkatervét.

Kihirdette továbbá az „Önkormányzati 
tulajdonú intézmények felújítási és bővítési 
munkálatainak ellátása” tárgyú közbeszerzé-
si eljárás nyertesét – mint az a legjobb ár–
érték-arányú ajánlatot tevőt – és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés megkötésére, 
így megkezdődhet a Pilisi Játékország Óvoda 
Gesztenyéskert tagintézményének tetőhé-
jazat cseréje. Elfogadásra került továbbá a 
Rákóczi út 40. szám alatti ingatlanra vonatko-
zó fűtés-karbantartásra és szerelési munkákra 
érkező nyertes árajánlat is. 

Novemberben elfogadták a Pilisi Városüze-
meltető Kft. 2018. évi III. negyedéves beszámoló-
ját és a tárgyi eszközök térítésmentes átadását 
is. Elfogadta a jogszabályi előírásokra, valamint 
a pénzforgalmi adatok változására hivatkozó 
költségvetési rendelet módosítását is.

A képviselő-testület elfogadta a város fenn-
tartásában álló helyi önkormányzati költség-
vetési szervek bérmaradványának felhasználá-
sát, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Pilisi Egység munkatársainak bérkiegészítését 
és jutalmát, valamint a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. karácsonyi jutalmazását. 

A polgármesteri jutalom kérdésében a pol-
gármester asszony nem szavazhatott, a képvi-
selő-testület 5 igen és 5 nem szavazattal nem 
szavazta meg.

Elfogadta továbbá a Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház tartalékának fel-
szabadítását, valamint intézményvezetői 
kérésre elfogadta a létszámcsökkentésre tett 
javaslatot is. 

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 221/2018. (IX.27.) önkormányzati 
határozatával létrehozott AdHoc bizottság 
tevékenységét, vizsgálódását kiterjeszti a 
Pilisi Játékország Óvoda Attila utcai tagóvoda 
beruházására. Az AdHoc Bizottság a polgár-
mester szabadságával, a Csernai Pál Közösségi 
Központ beruházásával, valamint az illegális 
hulladék elszállításával kapcsolatos vizsgála-
tát elvégezte, a decemberi ülésen tárgyaljuk.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy 
belterületen a közterület-felügyelet, külte-
rületen pedig a mezőőrök bevonásával vizs-

gáltassa meg a szikkasztó árkok meglétét, 
illetve annak hiányát, és ahol azok feltöltésre 
vagy megszüntetésre kerültek, indítsa meg a 
lehetséges hatósági eljárást az eredeti állapot 
helyreállítása céljából. Továbbá felkérte a pol-
gármestert, hogy a Gerje vízfolyás/tó karban-
tartásával kapcsolatban vegye fel a kapcso-
latot az illetékes vízügyi és természetvédelmi 
hatóságokkal.

A képviselő-testület megszavazta, hogy 
a Pilisi Rendőrőrs állományában dolgozó 
alkalmazottak, valamint a rendőrőrs ellátá-
si területéhez tartozó körzeti megbízottak 
2018. évi munkájának pénzbeli elismerésére 
– a Monorvidéki Közbiztonsági Alapítványon 
keresztül – 100 000, azaz egyszázezer Ft-ot 
biztosít.

Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2019. évi költség-
vetési koncepciójára tett javaslatot elfogadta, 
s a 2019. évi költségvetés-készítés kiindulási 
alapjának tekinti.

Megvizsgálta a mezőőri terepjáró javítására 
beérkezett ajánlatokat, majd a bekerülési költ-
séget figyelembe véve elfogadta a javításra 
érkező legkedvezőbb ajánlatot. Döntött továb-
bá egy Lada Niva típusú összkerékmeghajtású 
gépjármű beszerzéséről bruttó 3 600 000 Ft 
összértékben.

A képviselő-testület módosította a 4/2015 
(III. 01.) és 7/2010 (VI. 02.) számú önkormányzati 
rendeleteit is, amelyre a címzettek megválto-
zása miatt volt szükség.

Deák Csaba képviselő két önálló képviselői 
indítványa – a Parkolók bővítése és Közterületi 
hulladék gyűjtése – is előterjesztésre került, a 
hulladékgyűjtő edények helyéről a képviselők 
a későbbiekben döntenek, a parkolók tekin-
tetében további egyeztetések szükségesek, 
és a polgármestert felkérték, hogy az ügyben 
vegye fel a kapcsolatot a MÁV illetékeseivel. 
Marsovszki István önálló képviselői indítványa 
– kommunális adó csökkentéséről – a jövő 
évi költségvetés teljes ismeretében kerül újra 
megtárgyalásra.

Zárt ülés keretében döntés született a piac-
felügyelői álláspályázat nyerteséről, valamint 
néhány önkormányzati követelés behajthatat-
lanságáról is.

KÖZÖS ÜGYEINK

ISMÉT ADOMÁNYCSOMAGOT KAPNAK 
NEHEZEBB SORSÚ LAKOSAINK

Hamarosan közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Saját önzésünk, jólétünk azonban 
még inkább felhívja figyelmünket a városunkban élő nehezebb sorsú embertársainkra. 

Pilis Város Önkormányzata idén sem hagyja magára a rászorulókat és több mint 400 db, közel 
1,3 millió forint értékben állított össze tartós élelmiszerekből álló csomagot. Ha a nehezebb 
sorsú emberek helyzetét nem is tudjuk megoldani, mégis hiszem, hogy ez az adomány egy kis 
segítséget nyújt az ünnepek közeledtével.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

A képviselő-testület ülései október-november hónapban
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Láttuk az Ő csillagát, és olvashatjuk Máté 
evangéliumának 2. fejezetében.

Láttuk az Ő csillagát… valóban látjuk már? 
Elérkeztünk már arra a pontra, hogy lélekben 
készülni tudjunk az ünnepre? Vagy még most 
az ablakpucolás, portalanítás van napirenden? 
Vagy még szeretnénk húzni, halasztani? Nem 
kell még az ünnepre készülni, ne siessünk.

Valakinél lehet, hogy úgy lenne pon-
tos a kérdés, látjuk-e még az Ő csillagát? 
Észrevesszük-e Jézus közeledését? Vagy csak 
nyűg és fáradozás az ünnep? Akkor már nem 
is ünnep…

Láttuk az Ő csillagát, mondták a napkeleti 
bölcsek, észrevették a fényt, a világ világossá-
gát és útra keltek. Engedtek a hívásnak, nem 
tétlenkedtek, hanem elindultak, hogy megke-
ressék a nagy királyt.

Először rossz helyen kopogtattak, Heródes 
király udvarában keresték a megváltót. Meg is 
lepődtek, amikor nem találták ott az új királyt. 
Hiszen logikusnak tűnt… királynak palotában 
kell születnie.

De nem csak a napkeleti bölcsek voltak meg-
zavarodva, hiszen mind a mai napig, nagyon 
sokszor rossz helyen keressük azt a bizonyos 
boldogságot és békességet.

A plázák, bevásárlóközpontok, reklámok és 
hatalmas akciók mind hangosan és fényesen 
arra hívják fel a figyelmünket, hogy ott, náluk 
keressük a boldogságot. Ha megvesszük ezt 
vagy azt az ajándékot, akkor boldogok leszünk, 
ha felhalmozunk mindenféle ételt, és annyit 
eszünk, hogy szinte rosszul leszünk tőle, 
békességünk lesz.

Akár logikusnak is tűnhet… a kopott jászol mel-
lett sokkal hívogatóbb a színes és hangos pláza.

A napkeleti bölcsek is dönthettek volna úgy, 
hogy hagyják a hívást, nem törődnek azzal, 
hogy nem találták meg az új királyt. Inkább 
ottmaradnak a réginél. A pompás palotájában, 
ahol mindent megkaphatnak.

De nem így tettek, mert látták a csillagot, 
a csillagot, amely vezette őket tovább. Egy 

ütött-kopott istállóba, egy gyermekhez, aki min-
dent megváltoztatott, mindent átértékelt.

Kívánom mindannyiunknak, hogy az idei 
advent számunkra is mindent megváltoztas-
son, hogy a sötétségben észrevegyük a csillag 
ragyogását, és felfedezzük az ünnep megannyi 
színét és csodáját.

Fedezd föl életedben a piros szín áldásait: ez 
az élet színe, amely a szeretet győzelmét hirdeti.

Gyakran a másokért való önfeláldozást is 
jelenti.

Olykor a halált hordozza az élet sűrűjében a 
vér színeként.

Piros a szív, amelyet oly gyakran a szeretet 
szimbólumaként használunk. Piros a legszebb 
rózsa, a pipacsos rét, a felkelő és lenyugvó nap 
ragyogása…

Pünkösd lángnyelvei is pirosak. Azt hirdetik: 
a Szeretet közöttünk, velünk marad, bennünk 
vesz szállást. Az Isten Szeretet!

Fedezd fel életedben a narancssárga áldása-
it: ez az öröm és a derű színe, amely a vidámság 
ajándékát hozza közénk. Szabadság, tánc, az 
élet dala és lüktetése.

Üdeséget, felfrissülést jelent, nem a hétköz-
napit, a megszokottat. Úgy, mint a gyümölcs is: 
édességét és kesernyésségét egyaránt érzed. 
Ezért olyan jó talán: Örüljetek az Úrban min-
denkor, ismét mondom, örüljetek!

Fedezd fel életedben a citromsárga áldásait. 
A napfény színe, a ragyogásé, de a csillag a 
sötét égen is így virít, amely a világosság győ-
zelmét hirdeti a sötétség felett. Isten dicső-
ségének, jelenlétének színe a sárga. Aranyló 
búzatáblák is hirdetik: a teljes élet az Ő ajándé-
ka. Fény nélkül nincs élet, aki sokáig sötétség-
ben él, elfelejt ember lenni…

Kelj föl, tündökölj te is, mert eljött világos-
ságod!

Fedezd fel életedben a zöld szín áldásait: az 
erdők, fenyők színe: az élet csendes mozdulása, 
szüntelen újulása a világban. Az édenkert titok-
zatos világa sejlik fel benne. A nyugalom, a csend, 
a befogadás, az elmélyülés ajándékát hordozza. 

Ha kiárasztod Lelkedet, Istenem, élet támad 
és megújítod a föld színét.

Fedezd fel életedben a kék áldásait: az égszín-
kék üzenete a szabadságról, a tágas életről szól. 
A létezés távlatát, a mennyek országát hirdeti.

Tisztaságot, áttetszőséget, tekintetek nyílt-
ságát, a gondolatok szárnyalását beszéli el.

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének 
munkájáról beszél a menny.

Fedezd fel életedben az ibolyaszín áldásait: 
a csendes alázat és megelégedés színe ez, a 
dolgok mögötti, a dolgokon túli rend. A gyertya 
és az oltárterítő lila színe hirdeti az Isten orszá-
gának jelenlétét, a csendes megállást és önma-
gunkba figyelést. A tapasztalatokból leszűrt 
bölcsesség, a jótékony jelenlét színe. A bizalom 
és hit követe ő.

Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, 
mennyi jót tedd veled!

Legyen veled ebben az ádventben a vörös 
szín, amely a szeretet lángolása és az önfel-
áldozás színe. Ne maradjon el életedből a 
narancsszín sem: ez a derű, a boldogság köve-
te. Töltse be ünnepedet és életedet a sárga, 
amely a nap és a csillag ragyogása, Isten élte-
tő fénye. Kísérjen téged a zöld szín, amely a 
nyugalom és a szüntelen növekedés követe. 
Tartson veled a kék, hogy életed benső sza-
badságban tölthesd, így lásd meg a távlatokat. 
És végül ezen az ünnepen és egész életedben 
őrizzen meg téged az Isten bölcsen és elége-
dettségben, amint az ibolyaszín üzeni.

Kívánom, hogy Isten szeretetében és örö-
mében élj minden napon. Ő maradjon veled 
a vörösen innen és az ibolyán túl, és fogja át 
életedet, mint a szivárvány, hétszínű szerete-
tének csodáival. 

KÁRNYÁCZKI ESZTER és 
SZÖLLŐSI ISTVÁN SÁNDOR ✍

evangélikus lelkészek

KÖZÖS ÜGYEINK

ADVENT SZÍNEI

Minden születésnap nagy esemény az 
ember életében, de mindig különlege-

sebb az ünnep, ha egy kerek évszámhoz érünk. 
Örömteli az ünnep, amikor egy pilisi embert a 
90. születésnapja alkalmából köszönthetek. 
Ez a 90 év hosszú idő, ezalatt több generáció 
is felnő, sokan születnek és kísérnek el hosszú 
utunkon, de sajnos sokan idő előtt búcsúznak 
tőlünk. Mégis jólesik megállni néha és egy 
kicsit visszatekinteni az elmúlt évekre. A fáj-
dalmas emlékek mellett a jó, a szép is eszünk-
be jut és a meghatottság, megilletődöttség 
könnycseppjeit csalja a szemünkbe. Az ember, 
ahogy lassan előre halad saját idővonalán, 

számtalan bölcsesség birtokába jut, amelyet 
minden tudása és képessége szerint igyekszik 
továbbadni követőinek. Ámulattal csodáljuk 
azt az erőt, kitartást, tudást, elszánást, ami 
továbbvitte ezt az idős korosztályt az élet buk-
tatóin. 

Egy városvezető legszebb feladatainak egyi-
ke az ilyen szép kort megélt idősek köszönté-
se. Polgármesterként is minden évben várom, 
hogy köszönthessem az ünnepelteket, beszél-
gessek velük egy kicsit, merítsek kitartásukból, 
élettapasztalatukból. 

Novemberben Miklós Istvánt köszöntöttem 
90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse jó 

egészségben és kívánom, hogy még sok öröm-
ben, egészségben és családjában eltöltött bol-
dog években legyen része!

Jókívánságom mellé, kérem, fogadja szeretet-
tel Ady Endre szavait:

„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.”

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖSZÖNTŐ 90. SZÜLETÉSNAP ALKALMÁBÓL
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„Miután régen sokszor és sokféleképpen 
szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végső időkben a Fiú által szólt 
hozzánk…” Zsidókhoz írt levél 1,1-2/a

Milyen jó lenne Istent látni. Milyen jó lenne az 
Ő kezét szó szerint megfogni. A hangját úgy 

hallani, mint ahogy mi beszélgetünk egymással. 
Ott van erre a vágy az emberben. Ki jobban 
foglalkozik ezzel a vággyal, és teret enged neki 
a szívében és igyekszik közösséget gyakorolni 
az Úrral, ki pedig elfojtja azt, vagy nem törődik 
Vele, nem vesz tudomást Róla, esetleg tagadja 
Isten létét. Pedig mindannyiunk szívében ott 
van a vágy arra nézve, hogy tartozhassunk vala-
ki nálunk nagyobbhoz, aki megvéd bennünket, 
akik gondoskodik rólunk, ha bajban vagyunk, 
akitől segítséget remélhetünk, aki boldogságot 
hoz a számunkra. A régi időkben még tisztában 
voltak ezzel a szükséggel, ezért ruháztak fel egy 
tárgyat, egy személyt, egy égitestet, egy érzést 
isteni méltósággal. Ezért születtek meg a bálvá-
nyok. Igazi Isten azonban egy van. Akit nem mi 
alkottunk, nem mi teremtettünk, hanem éppen 
Ő alkotott bennünket, és Ő alkotta meg ezt a 
világot. Az ige a Zsidókhoz írt levélben éppen 
arról beszél, hogy Isten szólt az emberekhez, 
megmutatta magát. Eleinte közvetlenül, angya-
lokon, prófétákon keresztül. Ezt élte át a zsidó 
nép is, erről szól az Ószövetség. S utána jött el 
az Ő Fia, Jézus Krisztus, akin keresztül ez a meg-
szólítás aztán megtörtént. „Ezekben a végső 
időkben….” A végső idők azóta tartanak, ami-
óta Jézus erre a világra először eljött. S éppen 
azért jött el, hogy az Istenhez vágyakozó ember 
Jézuson keresztül találkozhasson az Atyával. 

Pilisi Református Egyházközség
Hátralévő ünnepi alkalmaink 

2018. Karácsonyán
2018. 12.22. szombat 
16.00 Ünnepi koncert a városi zenészegyesület 
tagjai és gyermekek részvételével
2018. 12.23. Advent 4. vasárnapja
10.30. Istentisztelet, gyermekek szolgálata a 
templomban
2018. 12.24 hétfő, Karácsony szent este
16.00. Karácsony ünnepi Istentisztelet,
ifjak szolgálatával
2018.12.25. kedd Karácsony 1. napja
10.30 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsorával
2018.12.26. szerda Karácsony 2. napja
10.30 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsorával
2018.12.30. vasárnap
10.30 Esztendő utolsó vasárnapja, 
Istentisztelet
2018.12.31. hétfő
18.00 Ünnepi Ó évi Istentisztelet, Úrvacsorával
2018.01.01. kedd
15.00 Új évi Istentisztelet
2019.01.06. vasárnap
10.30 Esztendő első vasárnapja Istentisztelet, 
lelkészi jelentés

„…a házastársi közösség a férfi és a nő egymást kiegészítő természeté-
ben gyökerezik és a házastársak azon elhatározásából táplálkozik, mely 
szerint közös életet élnek, azaz megosztják mindazt, amijük van és amik. 
Így tehát ez a közösség egy mélységesen emberi igény gyümölcse és jele. 
Isten pedig az Úr Krisztusban elfogadja ezt az emberi igényt, megerősíti, 
megtisztítja, fölemeli és szentségi házassággá tökéletesíti.” (Familiaris 
Consortio: II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981)

Idén is az a megtiszteltetés és öröm ért, hogy Sáránné Kerepeszki 
Katalinnal – az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével – együtt 
köszönthettem az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárjainkat.

A házasságra az azt megelőző egész életünkben, gyermek- és ifjú-
korunkban készülünk, hogy minden jót és szépet összegyűjtsünk, s 
hozományként átnyújtsuk a másiknak. Kísérjük választott párunkat 
jóban-rosszban, szegénységben-gazdagságban, egészségben-betegség-
ben. Bizony az aranylakodalmat ülőknél már 50 év telt el az emlékezetes 
nap óta, amikor is egymásnak örök hűséget fogadtak. Akkor nem gon-
doltak arra, hogy ez a fél évszázad ilyen gyorsan elrepül és ennyi minden 
történik majd közös életükben. Gyermekek, unokák, dédunokák szület-
tek, akik most együtt ünnepelhetnek Önökkel. Az évek múlásával talán 
megkopnak az emlékek, de e jeles évforduló alkalmából ismét előtörnek 
rég elfelejtett események, kedves szavak, nagy elhatározások, amelyek 
ma már mosolyt csalnak az arcokra.

A sok munkával teli hétköznapok verítéke, a pihenés jóleső nyugalma, 
az ünnepek először csak kettesben töltött meghittsége, majd a gyer-
mekek érkezésével a családi fészek boldog melegsége szép emlékekkel 

Isten úgy döntött, ha az ember kapcsolatot akar 
Vele, tudni akarja, mi Isten akarata, akkor ahhoz 
Jézusra kell figyelnie, Őt kell hallgatnia. Ez 
ma is így van. Amikor Advent, karácsony ünne-
pe van, akkor gondoljunk így erre az ünnepre, 
hogy Isten közli magát az emberrel, megmu-
tatja magát, de nem másban, mint az Ő Fiában. 
S ahhoz, hogy minél többet tudjunk meg Istenről 
és az Ő világáról, ahhoz Jézussal kell minél több 
időt töltenünk. Sokan ezt unalmasnak tartják, 
meg Jézus is régen élt, talán igaz sem volt. 
A Biblia teljesen hitelesen és szemtanúk által 
írja le, ami akkor történt, így azt ma hiteles 
írásként és hiteles szavakként fogadhatjuk el. 
S amikor Isten akaratát keressük ebben a világ-
ban és az életünkben, akkor Jézus Krisztusra 
kell így figyelnünk. Ahhoz, hogy az ünnep a hét-
köznapokban is a miénk legyen, ahhoz csak Rá 
kell és lehet figyelnünk. Ezt ragadta meg Vándor 
Gyula néhai református presbiter, aki sok ver-
set, éneket írt, és az ő egyik énekének soraival 
kívánunk áldott ünnepet mindenkinek, és azt, 
hogy megtapasztalja Isten valóságát Jézusban, 
a Szentlélek által ebben a földi életben, míg 
Jézus majd újra eljön:
1. Nem szeret senki, senki igazán, Nem érzi 
más azt, ha valami fáj. Csak egyedül Jézus, 
csak egyedül ő, Csak egyedül Jézus, csak 
egyedül ő.
2. Nem látja senki, senki, aki néz, Mi van a 
szívben, szívnek mi nehéz. Nem látja senki, 
senki, aki néz, Mi van a szívben, szívnek mi 
nehéz. Csak egyedül Jézus, csak egyedül 
ő, Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő.
3. Nem ért meg senki, senki, aki él, Nem 
őriz, félt úgy, ha jön a veszély. Nem ért meg 

senki, senki, aki él, Nem őriz, félt úgy, ha jön 
a veszély. Csak egyedül Jézus, csak egye-
dül ő, Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő.
4. Dicsérő ének mély hálajelül. Zengjen, 
hisz méltó Jézus egyedül. Dicsérő ének 
mély hálajelül. Zengjen, hisz méltó Jézus 
egyedül. Csak egyedül Jézus, csak egyedül 
ő, Csak egyedül Jézus, csak egyedül ő.

WISINGER DÁNIEL ✍ 
református lelkipásztor, Pilis

töltenek el mindenkit és mind-mind eszükbe juttatja, hogy ez az egymás 
iránti szeretetük jutalma. Így visszatekintve ezekre a szép emlékekre – 
köztük néhány nehézségre – szereznek tanúbizonyságot 50 évvel ezelőtt 
fogadott ígéretüknek: érdemes volt vállalni minden kihívást, szeretni és 
küzdeni egy életen át. Mindannyiunk előtt álljanak példaként Önök, akik 
tűzön-vízen át kitartottak egymás mellett. 

Kérem, e jeles évforduló alkalmából szorítsák meg egymás kezét és 
szeretettel emlékezzenek azokra, akik elkísérték Önöket ezen a szép 
hosszú úton és azokra is, akik még Önökkel lesznek az elkövetkezendő 
jubileumok idején. A költő szavaival kívánok Önöknek sok egészséget, 
örömet és boldogságot: „Aki halandó, csak halandót szerethet halhatat-
lanul.” (József Attila)

   Férj Feleség Házasságkötés időpontja
   Malik János Forcek Katalin 1968. április 20.
   Kollár János Varga Judit 1968. május 25.
   Csipes János Töröcsik Mária Magdolna 1968. június 15.
   Péli Zoltán István Babicz Zsuzsanna 1968. augusztus 3.
   Miklós László Lengyel Ilona 1968. augusztus 10.
   Nagy Sándor Délkuti Éva 1968. augusztus 24.
   Duchaj János Kucsák Ilona 1968. szeptember 28.
   Fehér József Krahulcsán Mária 1968. október 12.
   Ocztos Károly Kovács Zsuzsanna 1968. október 26.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Milyen jó lenne Istent látni

ARANYLAKODALMASOKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK
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A Termelői Közösségek Napjának évenkénti 
megszervezésével az Agrárminisztérium 

célja a hagyományos termékeket előállító 
közösségek tevékenységének szakmai támo-
gatása, együttműködésük és tapasztalat-
cseréjük elősegítése. A jól működő termelői 
közösségek az agrártermékek földrajzi árujel-
zői oltalmának letéteményesei. Jó gyakorlatuk 
bemutatásával az agrárgazdaság más szerep-
lői számára mutatnak követendő példát és 
adják át hasznosítható tapasztalataikat.

2018. december 7-én a minisztérium egy kon-
ferenciával egybekötött díjátadó ünnepségre 
hívja meg a nyerteseket. A konferencián tartal-
mas előadásokat hallgathatunk a termékek-
kel és termelői közösségekkel kapcsolatosan, 
majd ezt követően kerülnek átadásra az elis-
merések.

2017-ben jelentkeztem a Termelői Közösségek 
Napjára, ahol lehetőséget kaptam 2 pilisi 
gasztronómiai érték – kapusztnyik és pecseny-
ka – bemutatására. Pilis díjazott háziasszo-
nya, Opavszki Sándorné vállalta, hogy a Pilis 
Értéktárába került kapusztnyikot a rendezvény-
re megsüti és kóstolásra felajánlja. Marika a 
Darányi Ignác-terem bejárata előtti galériában 

Hacheleva Ludmilla 1948. november 
16-án született Groznijban. Zenetanári 

diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Debreceni Tagozatán szerezte 
meg. Kiváló minősítésű oklevele alapján 
zongora-szolfézs szakos tanár és általá-
nos iskolai énektanár.

2000 szeptemberétől Pilisen tanít zongo-
rát. Első évében mellékállásban, majd a 
következő tanévtől kezdődően főállásban 
zongora- és szolfézstanári munkakört 
lát el. Korábban a Ceglédi Erkel Ferenc 
Zeneiskola tanára volt. A Pilisi Zenész 
Egyesület alapító tagja. Számos koncer-
tet szervezett Pilisen is, illetve zongo-
ristaként is igen sok alkalommal köz-
reműködött koncerteken. Olyan rangos 
zenészeket kísért zongorán, mint például a Kossuth-díjas énekművész, 
Molnár András, illetve Szvétek László és Berczelly István operaházi 
énekesek. Egykori tanítványai közül sokan kerültek zenei pályára vagy 
ahhoz kapcsolódó területre. Leghíresebb közülük Farkasházi Réka 
színművésznő. Zenepedagógusi munkájának elismeréseként 1998-ban 
Arany Katedra kitüntetésben részesült. 2005-ben pedig Pilis városért 
kitüntetéssel jutalmazták. 2016-ban, a  pedagógusnap alkalmából 
„Művészeti szakmai díj” elismerésben részesült a Várostól, a zeneok-

tatásban elért eredményes munkájának 
elismeréséül.

Munkaköréből adódó kötelező feladatai 
mellet sok esetben más tevékenységet 
is folytatott – ellenszolgáltatás nélkül. 
Sokakat felkészített az óvónőképzős, illet-
ve a tanítóképzős felvételire, valamint egy 
növendéket a Színművészeti Egyetem fel-
vételi vizsgájára is. Az országos verse-
nyeken elért sikerekben Ludmillának a 
zongorakísérői részében volt szerepe.

Tanítványai közül többen magas színvona-
lú versenyeken eredményesen szerepel-
tek, köztük „arany díjas” is Ludmilla felké-
szítésének köszönheti a kiváló eredményt.

Barátai, zenetársai, munkatársai, tanít-
ványai meglepetés koncerttel szülinapot szerveztek november 21-én a 
református templomban.

Nagy szakmai út, rengeteg zeneóra és tanítvány van már a háta mögött, 
de kívánjuk, hogy még sok feladatban, tanítványban, örömben és egész-
ségben legyen része!

Boldog születésnapot kívánunk!
HAJNAL CSILLA ✍

gyönyörű tájjellegű terítékkel, dekorációval 
mutatta be a pilisi tót étkek egyikét, a kapuszt-
nyikot, melyet érdeklődéssel és nagy elégedett-
séggel kóstoltak a meghívott vendégek. 

A bemutatkozás és azt követő kóstoló ered- 
ményesnek bizonyult, januárban a Agrár- 
minisztériumból jelezték, hogy kiírják a pályá-
zatot, és biztattak a Védjegyhasználati Jog 
megszerzésére. Hosszú előkészületek után a 
pályázatot februárban befogadták. Az Agrár-
minisztériumban 2018. április 10-én a HÍR bíráló 
bizottsági ülésre a pályázati anyagunkat beter-
jesztették, és egy előadás keretében bemutat-
hattam termékeinket. A nagy létszámú bizott-
ság tagjai rengeteg kérdést tettek fel, melyekre 
sikerült kielégítő választ adni. Az érzékszervi 
vizsgálatra Opavszki Sándorné Kerepeszki Mária 
készítette el a kapusztnyikot, az ételt a bizottság 
tagjai érdeklődéssel kóstolták.

2018. május 12-én megrendezett Borzengés 
programon Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes adta 
át az eredetvédelmi főosztály által elkészített 
védjegyhasználati szerződést. Az a megtisztel-
tetés ért minket, hogy Pilis városa bekerült a 
Hagyományok – Ízek – Régiók programba és ren-
dezvényei plakátján feltüntetheti a HÍR logóját. 

Az Agrárminisztérium 2018. december 7-én 
rendezi meg a Termelői Közösségek Napját, 
melyen ünnepélyes keretek közt kerülnek 
átadásra az új HÍR-védjegyesek részére a díjak 
és az oklevelek. Az esemény alkalmából 120 fős 
konferenciát tartanak, melyen ismét bemutat-
juk Pilis kapusztnyikát. 

A „Közösségi Díj a Hagyományos Termé-
kekért” cím nyerteseként Pilis városát pél-
daképül állítják és kimagasló tevékenységet 
folytató közösségként mutatják be az ország 
más közösségei előtt.

Ismételten köszönöm szépen Opavszki 
Sándorné Kerepeszki Máriának a gondos és 
precíz felkészülést, a gyönyörű dekorációt 
és a finom süteményeket!

Ezúton is köszönöm Kókai-Kunné Dr. Szabó 
Ágnes főosztályvezetőnek, Pallóné Dr. 
Kisérdi Imolának, a HÍR bíráló bizottsága 
elnökének, dr. Ottó Anitának, a HÍR bírá-
ló bizottsága titkárának, valamint Bakó 
Mónikának a sok segítséget, útmutatást.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

MOZAIK

HAGYOMÁNYOK – ÍZEK – RÉGIÓK (HÍR) DÍJ
A Termelői Közösségek Napja alkalmából elismeréseket vettünk át

70. születésnapja alkalmából köszöntöttük Hacheleva Ludmillát
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December 14-én a Városháza Dísztermében harmadszorra rendezzük 
meg a „Pilis Kiválósága” díjátadó ünnepséget, amelyen – a hagyo-

mányoktól eltérően – idén 29 díj kerül átadásra. Mindannyian Pilisen 
születettek vagy Pilisen élnek, pilisi kötődésűek, akik munkásságukkal, 
elért eredményeikkel Pilis hírnevét öregbítik. Tavaly sport, extrém sport 
mellett a művészet, tudomány, technika, irodalom, zeneművészet és 
hagyományőrzés kategóriában kerültek kiosztásra a díjak, az idei évben 
pedig a hangsúly a hivatás gyakorlásán, a hagyományaink őrzésén, a 
közösségi munkán, a sporton és a művészetek magas színvonalon törté-
nő gyakorlásán volt.

A díjazottakban közös, hogy saját területükön magas szintű eredmé-
nyeket értek el, többen kiléptek városunkból és hazánkban, sőt külföldön 
is viszik Pilis hírét, nevünket öregbítik. Nagyon büszkék vagyunk a kitün-
tetettjeikre és arra kérjük őket, hogy ők is legyenek büszkék a városra és 
az elért eredményeikre.

A díjátadó gálára meghívást kapott Lukács István Oscar-díjas mester-
szakács, konyhafőnök, séf, aki több állami kitüntetést is átvett, többek 
között 2010-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti 
keresztjét. Nyugdíjba vonulásakor Pro turismo díjat vehetett át. 

További meghívott vendégek a Szarvasi Arborétum képviseletében 
Bencsik Mihály termelési igazgató, aki a művészeti alkotók munkáit 
méltatja, valamint Pártai Lucia, Pilis neves és népszerű meteorológusa, 
aki lokálpatriótaként követi szülővárosa eseményeit.

Ebben az évben a következő Kiválóságok kapnak elismerést:

Gyermek, ifjúsági korcsoport: Illés Nagy Maja színművészet; ver-
senytáncosok: Pásztor Imola, Jankovics Attila; sportolók: Gajdos Maja, 

Immáron negyedik alkalommal került megren-
dezésre Pilisen a Kreatív Hobby Játéksziget 

felhívására a Kézimunka verseny és kiállítás. 
Az idei évben rekord mennyiségű különleges 
pályamunka érkezett, mellyel nagyon nehéz 
helyzetbe hozták az értékelőket.

A verseny során több kategória is meghirde-
tésre került. Egyénileg 52 nevező több mint 200 
pályaművet küldött, valamint 4 kézimunkakör 
is képviseltette magát, melyekből 2 csoportos 
alkotás is érkezett. A Kézimunka verseny nép-
szerűségét jelzi, hogy városunkon kívülről is 
érkeztek pályaművek, így nagyon szép remek-
művek érkeztek Dabasról és Abonyból is.

Végül hat kategóriában 18 fődíj, valamint 16 
különdíj került kiosztásra, amelyeken felül még 
három polgármesteri és három rendezői díj is 
született. A rendezvény támogatója a Mez Craft 
Kft. és a Kreatív Hobby Játéksziget volt. A zsűri 
tagjai Gajdos Tünde, Malya Ágnes és a szervező, 
Jankovicsné Wéber Ildikó volt. A nyertesek név-
sora kategóriánként a következő: 

Jeruska Petra, Barabás Boglárka, Csordás Benjamin, Csordás Norina, 
Paulovkin Tímea, Vidák Máté Patrik.

Felnőtt korcsoport: Mázás István executive cukrász séf; Varga Eszter 
hagyományőrző, divattervező; Simó Jánosné szellemi sport; Benke 
Helén kézműves; Erdős Melinda kézműves; Opavszki Sándorné kapuszt-
nyik nagykövet, gasztronómiai hagyományőrzés; Zsombori Árpád szob-
rász; Sóvári Tamás zeneművészet; ifj. Ubrankovics Tamás néptánc; 
Pallag Norbert küzdősport; Magyar Zoltán sport, közösségi munka; 
Jankovicsné Wéber Ildikó közösségi munka, kézimunka népszerűsítése. 

Csoportok, Egyesületek: zeneművészet: Izsóp Ének- és Zenekar; GKI 
ÖKO programjában a Fenntarthatósági témahétre Bíró Ibolya szakta-
nár vezetésével készült közösségi munkáért Csajági Laura és Horváth 
Rita kap elismerést; Gubányi ART-Pilis gyereksarok (Alkotó Tér és 
Műhely) művészet, alkotás, gyermekfoglalkozás elismerése; küzdősport 
kategóriában Kyo Team Sportegyesület; tánc kategóriában Dance Fan 
Tánc Stúdió; labdarúgás kategóriában Pilisi Labdarúgó Egyesület U19 
szakosztálya. 

Köszönöm a jelölőknek, hogy észrevették értékeinket, értékes személye-
inket, és arra biztatok minden kedves pilisit, hogy továbbra is rendkívü-
li munkásságukkal, eredményeikkel népszerűsítsék városunkat. A Pilis 
Kiválósága díjat évről évre meg lehet szerezni, ehhez kitartó munkára és 
szorgalomra van szükség, de megéri, hiszen mindannyiunk örömére érté-
keket teremtünk és tartunk meg.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

FŐDÍJAK:
Kézimunkacsoportok: Horgoló Klub és 
Textildíszítő Kör közös munkája; Motring-
foltvarró Kör; KÖSZ Öltögetők; Abonyi 
Színvarázs Foltvarró Kör
1. kategória – felsőruházat kötés, horgolás: 
Plavecz Katalin; Osztos Károlyné; Vincze Judit
2. kategória – lakberendezés kötés, horgo-
lás: Karáth József; Fehér Józsefné; Durjancz 
Istvánné
3. kategória – hímzéstechnikák: Erdős Melinda; 
Halgas Péterné; Pálinkás Mihályné
4. kategória – patchwork-foltvarrás: Lasán 
Zsuzsanna; Nagyné Gálfi Magdolna; Fehér Rózsa
5. kategória – ünnepi készülődés: Fekete Kádár 
Nóra; Lovag Ildikó; Virág Gézáné
6. kategória – amigurumi: Czigelmajer Gizella; 
Molnár Dezsőné; Lisztes Regina
Különdíjat kaptak: Sándor Nóra; Sándor Sára; 
Hornyik Sándorné; Janikné Szabó Katalin; 
Daridáné Gavalecz Erzsébet; Szamos Lászlóné; 
Molnár Józsefné; Bóna Zsuzsanna; Puskásné 

Illanicz Dóra; Tóthné Bindzik Rita; Józsa Edit; 
Huszágh Beatrix; Pusztahelyi Anna; Halgasné 
Nagy Barbara; Kis Zsuzsanna; Csernákné Kaczur 
Piroska; Földiné Gálfi Magdolna
Polgármesteri különdíjak (1-1 db 5000 Ft értékű 
vásárlási utalvány): Surányiné Kucsák Andrea; 
Dallos Emese; Valentyik Sándorné
Szervező különdíjak (1-1 db 5000 Ft értékű vásár-
lási utalvány): Karáth József; Erdős Melinda; 
Horgoló klub és textildíszítő kör (Dabas)

Szívből gratulálok valamennyi pályázónak és a 
díjazottaknak! 

További kellemes időtöltést és sok ötletet, 
türelmet, kitartást kívánok az elképzelések 
megvalósításához!

Külön köszönöm a szervező Jankovicsné Wéber 
Ildikó rengeteg munkáját, fáradozását és új ötle-
teket kívánok a folytatáshoz!

HAJNAL CSILLA ✍

MOZAIK

„Pilis Kiválósága 2018” polgármesteri elismerés 

ISMÉT ÉRTÉKES ALKOTÁSOK ÉRKEZTEK A KÉZIMUNKA VERSENYRE
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Egyesületünk 2017 augusztusban alakult és 
szeptemberben jogerősen be is jegyezték. 

Tevékenységi körünket az alapító okiratunkban 
úgy határoztuk meg, hogy „egyéb közérdekű és 
társadalmi tevékenység”. Egyesületünk ennek 
jegyében fejti ki tevékenységét. 2018-ban elő-
ször a Facebook-oldalunkon és csoportunkban 
cikksorozatot indítottunk a környezet védel-
mében. Tanácsokat adtunk a lakosoknak, és 
felhívtuk figyelmet a környezetszennyezés 
veszélyeire, valamit tájékoztatást adtunk arra 
vonatkozólag, hogy hol tehetnek bejelentést, 
ha környezetszennyezést tapasztalnak.

Tavasszal „Tavaszváró rongyosbál"-t ren-
deztünk a hátrányos helyzetű családok gyere-
keinek, ahol az adományba kapott játékokat 
sorsoltunk ki és a tagjaink által sütött sütemé-
nyekkel vendégeltük meg a gyerekeket. 

A külterületi utakkal kapcsolatban állandó 
jelleggel panaszok érkeztek az egyesületünk-
höz és mivel ebben az ügyben nem sikerült 
az önkormányzatnál semmit elérnünk, ezért 
aláírásgyűjtésbe kezdtünk. Több mint 300 
aláírást gyűjtöttünk a külterületen és ezeket 
az aláírásokat, valamint az úttal kapcsolatos 
beadványokat elküldtük az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatalához. A hivatal felhívta a 
polgármester figyelmét, hogy ezeket az uta-
kat rendszeresen ellenőrizze és biztosítsa a 
járhatóvá tételüket. Tehát nehezen, de némi 
eredményt sikerült elérnünk.

A MA-TESZ alapítványtól májusban értékes 
adományokat kaptunk, melyben gyerek- és 
felnőtt ruhák, játékok, babakocsik, fürdetők 
stb. voltak. Az adományokat szétosztottuk a 
pilisi nehéz sorsú családoknak. Az önkormány-
zat pályázatot írt ki a civil szervezeteknek. 
Természetesen egyesületünk is benyújtot-
ta a pályázatot. Pályázatunkat első körben 
elutasították egy nem létező indok alapján. 
Nem volt egyszerű dolog bebizonyítani az iga-
zunkat, de végül is sikerült elérnünk, hogy 
némi pénzhez juthassunk a pályázat kapcsán. 
A kapott pénzből a tagjaink és szponzoraink 
(Mala Fagyizó, Budapest Állatkert Alapítvány) 
segítségével nagy sikerű családi napot hoz-
tunk össze. Váratlanul és nagy örömünkre egy 
korábbi megkeresésünkre, válaszolt az Aldi és 
értékes játékokat és gyermekruhákat adtak 
egyesületünknek. Úgy gondoltuk, hogy ennek 
a nagylelkű adománynak a legjobb helye a 
Pilisi Gyermekotthonban van. Ezért teljes egé-
szében nekik adtuk át, aminek mérhetetlenül 
örültek a gyerekek. 

Október közepén egész napos ruhaosztást 
tartottunk a Közösségi Ház parkolójában. 
Az Alditól továbbra is kapott egyesületünk 
adományokat. A sok gyermekruhát szétosz-

tottuk a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat 
bölcsődéjében és a Pilisi Játékország Meserét 
óvodájában. Komoly mennyiségű és értékű 
ruhaneműt kaptunk adományba az Adomány 
Alapítványtól, ezért novemberben és decem-
ber elején ismét egész napos ruhaosztást szer-
vezünk. 

Egyesületünk továbbra is folytatja a kör-
nyezetvédelmi tevékenységét, ezért a helyi 
Hírnök újságban cikket írtunk a témában. 
Egyesületünk komoly célkitűzése a környezet 
védelme, ezért két olyan pályázatot nyújtot-
tunk be, melyben olyan programokat határoz-
tunk meg, amelyek Pilis város polgárainak, 
gyerekeinek a felvilágosítását szolgálná. A 
pályázatok eredménye ez év végén és a követ-
kező év elején várható.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is karácso-
nyi adománygyűjtésbe kezdtünk, és november 
közepétől december közepéig hetente a pilisi 
piacnál gyűjtjük az adományokat, A befolyt 
összegből élelmiszer-csomagokat készítünk.

Köszönet mindazoknak, akik ebben az év- 
ben is segítették az egyesületünk közös- 
ség érdekében végzett munkáját! A Civilek 
Élhető Létéért egyesület kellemes kará-
csonyt és boldog új évet kíván.

TURI SÁNDORNÉ elnök ✍ C.É.L. egyesület

MOZAIK

BESZÁMOLÓ 
A C.É.L. egyesület 2018-ban végzett tevékenységei

A Gubányi Károly Általános Iskola dolgozói december 1-jén, szombaton 
Bécsbe látogattak az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (továb-

biakban: AMAPED) meghívásának eleget téve. Célunk a tanév elején létrejött 
testvérintézményi kapcsolat ápolása volt.

A közel 25 főből álló csoport első állomása az AMAPED épülete volt, mely 
Bécs belvárosában található. Mentsik Szilvia, az egyesület elnök asszonya 
ismertette röviden azt a munkát és feladatkört, amit kollégáival Ausztria 
különböző pontjain végeznek az ott élő magyarság és fiatalság ügyéért.

Ezt követően megismerkedtünk az AMAPED pedagógusaival és munka-
társaival, akik erre a napra adventi koszorú készítő programot szerveztek, 
amibe lehetőségünk volt nekünk is bekapcsolódni. Bemutatásra került a 
"Magyarország Bécsben" című művelődéstörténeti útikönyv is, melyben 
olvashatunk minden olyan építési és tárgyi emlékről, amely Bécsben talál-
ható, de magyar vonatkozású. 

Köszönjük az AMAPED meghívását és szervezését! Köszönet jár minden 
kollégának, aki rászánta ezt a napot arra, hogy ismerkedjen és kikapcsolód-
jon az osztrák fővárosban. 

 LEHOCZKI-LÉNÁRD VALENTINA ✍

Az idei tanév novemberében iskolánkban egy újabb verseny 
megrendezésére került sor. A Szabadság téren tanuló 

kisdiákok ezúttal olvasásban mérhették össze tudásukat. A 
2., 3., és 4. évfolyamon tanulók már hetekkel a verseny előtt 
készültek a megmérettetésre. 

A versenyzőknek egy 2-3 percnél nem hosszabb szépirodalmi 
szöveget és egy ismeretterjesztő szöveget kellet felolvasniuk.

A szépirodalmi szöveget szabadon választhatták, ennek 
felolvasására előzetesen felkészülhettek. 

Az ismeretterjesztő szöveget a verseny helyszínén kap-
ták meg, és 5 perc felkészülési idő után olvasták fel. 

A verseny célja az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az ol- 
vasás, mint élmény átéreztetése, a tehetségek felkutatása volt.

A tanulók felolvasását 3 tagú zsűri értékelte. Értékelésük 
során a következő szempontokat vették figyelembe:
• a szöveg pontos olvasása;
• értő olvasás a jelentéstartalomnak és az írásjeleknek meg- 

felelően;
• a hangulat érzékeltetése.

A versenyen résztvevők emléklapot kaptak a színvonalas 
felolvasásért. A helyezettek oklevélben és könyvjutalomban 
részesültek.

Minden versenyzőnek szívből gratulálok!

RABI ANITA ✍

BÉCSBEN JÁRTUNK Szépolvasó verseny 
a Gubányiban
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November 8-án a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének szervezésében újra 

véradás volt Pilisen a Közösségi Házban. Ezen 
alkalommal 63 fő jelentkezett véradásra, 53-an 
adtak vért, köztük hatan első alkalommal, új 
véradóként. Köszönjük a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezete munkatársainak áldo-
zatos munkáját, valamint minden megjelent-
nek, hogy segítő hozzáállásukkal hozzájárultak 
a beteg embertársaink gyógyulásához! Jövőre 
február 7-én, május 9-én, augusztus 8-án és 
november 7-én várjuk a véradókat!

November 10-én második alkalommal 
szerveztük meg a Könyvtári Esték – Éjszakai 
Könyvtár elnevezésű rendezvényünket, ame-
lyet a nagy érdeklődésre való tekintettel idén a 
Közösségi Házban tartottunk meg.

A program összeállításánál az elsődleges 
szempont az volt, hogy Pilisen élő, tehetséges 
művészeknek, illetve valamely sportban, mun-
kában különleges eredményt elért embereknek 
adjunk lehetőséget arra, hogy bemutatkozhas-
sanak, megmutathassák tudásukat, értékeiket, 
átadhassák tapasztalataikat, élményeiket.

Elsőként a Gyermekotthon nagyon lelkes és 
tehetséges kis csapata, a „Mi vagyunk a grund" 
című dalt adta elő a „A Pál utcai fiúk” című 
musicalből. A szereplőket felkészítette és az 
előadásban is közreműködnek pedagógusaik, 
Malik Katalin és Szilágyi Attila. Őket követte 
Jankovics Klaudia a „Musical szerelmesei" című 
zenei összeállítása. Klaudia fellépését egy meg-
lepetés produkcióval kezdte, melyben közösen 
énekeltek egy híres musical részletet Szilágyi 
Attilával és Bordács Rolanddal. Az est harmadik 
fellépője Darázsi Viktor volt, aki „Szerelmem 
Afrika” címmel utazásairól, élményeiről, 
kalandjairól mesélt. Nagyon érdekes és remek 
humorral fűszerezett beszámolót hallhattunk 

Viktortól. Az estet kötetlen beszélgetéssel és 
vendéglátással zártuk. Nagyon köszönjük min-
den fellépőnek, hogy eljött hozzánk és minden 
kedves vendégünknek, hogy jelenlétével meg-
tisztelte rendezvényünket! Találkozunk jövőre!

Támogatóink: Kis Cuki, Miavecz Cukrászda, 
Kati Italdiszkont, Holánszki Pékség, Kati Virág. 
Köszönjük a pilisi Gyermekotthonnak és a 
Gubányi Károly Általános Iskolának a technikai 
háttér, a hangosítás és a projektor biztosí-
tását. Köszönjük Szilágyi Attilának és Zeffer 
Norbertnek az est előkészítésében és lebonyo-
lításában nyújtott segítségét.

November 16-án 18 órai kezdettel dr. 
Rugonfalvi Kiss Csaba előadását hallgathat-
tuk meg a Városi Könyvtár olvasótermében 
„Szent László és Könyves Kálmán törvénykezé-
sei" címmel. Sok újdonságot és érdekességet 
tudhattunk meg a magyar történelem ezen 
időszakáról. Köszönjük doktor úrnak a remek 
előadást! 

November hónapban David Edwards, az 
amerikai származású, Pilisen élő festő tinta-
képiből rendezett kiállítás volt megtekinthető 
a könyvtár Ablak Galériájában, amely novem-
ber hónaptól esténként már kivilágítva is várja 
látogatóit. December hónapban Czigelmajer 
Gizella horgolt amigurumi figuráiból rendezett 
kiállítás látható kiállítótérben, „Minden, ami 
–gurumi” címmel.

Novemberben folytattuk Tár-Sas Kör prog-
ramjainkat Fehér Viktor játékmester vezetésé-
vel. Az év utolsó hónapjában, december 21-én, 
rendhagyó időpontban, 16–19 óráig várjuk a 
könyvtárba ünnepi társasjátékozásra az érdeklő-
dőket. A szakkör jövőre is folytatódik, továbbra is 
havonta egy alkalommal várjuk a gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt a Tár-Sas Kör alkalmaira.

A november 30-ára meghirdetett III. Baranyi 
Ferenc Szavalóverseny időpontját 2019. január 
25. 14 órára módosítottuk. Az esemény csatla-
kozik ahhoz az egy hetes kulturális program-
sorozathoz, melyet a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából szervezünk. Nevezni továbbra is 
a Gubányi Károly Általános Iskolában és a 
Városi Könyvtárban lehet 2019. január 21-ig. 
Részletesebb tájékoztatást személyesen a 
könyvtárban, telefonon a 29-498-851 vagy a 
20/ 771 00387 számon kérhetnek.

Aktuális programjainkról, állandóan meg-
újuló könyvkínálatunkról folyamatosan tájéko-
zódhatnak a www.kjvk.koznet.hu weboldalon 
vagy könyvtárunk Facebook-oldalán. 

MALIKNÉ TURCSEK ZSUZSANNA 
intézményvezető ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház hírei
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2018 októbere és novembere sem telt el események nélkül. 
Néhány konkrét bűncselekményről és az ezekkel kapcsolatos 
intézkedésekről szeretnénk tájékoztatást adni.

A Pilisi Rendőrőrsön lopás vétség kísérletének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás egy pándi férfi ellen, aki a rendelkezésre 
álló adatok szerint 2018. november 22-én az éjszakai órákban egy pándi 
lakóházba a padlástér gerendájának megbontásával bejutott, azonban 
a sértett őt megzavarta, így elmenekült a helyszínről. Munkatársaim az 
ügyben végzett adatgyűjtés eredményeként azonosították É. Miklós (26) 
pándi lakost, a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét és lakóhelyén 
még aznap elfogták a férfit, akit a Monori Rendőrkapitányságra előállí-
tottak, ahol a nyomozók szabadlábon hagyása mellett gyanúsítottként 
kihallgatták.

A pilis járőrök 2018. november 26-án, az éjszakai órákban, a pilisi vasút- 
állomáson intézkedés alá vontak egy fiatalembert. Az adategyeztetés 
eredményeként kollégáim megállapították, hogy a 14 éves budapesti 
fiatalkorút a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi rendőrkapi-
tányság eltűnés miatt keresi, mivel korábban engedély nélkül eltávozott 
egy gyermekvédelmi intézményből. A járőrök a fiút előállították a Monori 
Rendőrkapitányságra, majd a szükséges egyeztetést követően a Monori 
Gyermekotthonba vitték.

Állampolgári bejelentés érkezett 2018. november 25-én éjszaka a járőr-
szolgálat telefonjára arról, hogy egy férfi magatehetetlen állapotban 
fekszik Pilis egyik utcáján, a járdán. A pilisi járőrök azonnal a helyszínre 
siettek, majd a magatehetetlen férfihez mentőt hívtak, és annak megér-
kezéséig pokróccal betakarták a férfit. 

Itt az ősz, a nappalok egyre rövidülnek, az idő egyre hidegebb, szele-
sebb, esősebb, és ezeket a változásokat nekünk, mint közlekedőknek 

kiemelkedően figyelembe kell venni. 
Romlanak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak – és 

az autósoknak is – alkalmazkodni kell! Mindez a gépkocsivezetőket foko-
zott óvatosságra kell, hogy intse, ugyanis ezáltal megnő a reakcióidőnk, 
fékutunk, ami egyben a féktávolság megnövekedésével jár. 

Most már bárhol és bármikor számítani kell csúszós, ködös útsza-
kaszokra, rossz látási viszonyokra, így ezek figyelembevételével kell 
sebességünket is megválasztani, és a közlekedésben részt vevő gépjár-
művünket is felkészíteni ezen változásokra. 

   Tanácsaink a gépjárművezetők részére:

• Az őszi- téli átállás keretén belül még alaposabban ellenőriztessük, 
vizsgáltassuk át járműveinket.

• Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a 
fékrendszer ellenőrzése, emellett fontos kiegészítő még a jól működő 
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folya-
dék, vagy a páramentesítő. 

• A gépjármű világítóberendezéseit ilyenkor gyakrabban kell tisztítani, 
illetve a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot 
tartva lassabban kell vezetni. 

• Csúszós, jeges utakon való biztonságos haladáshoz mindenképpen téli 
gumikra van szükség, ugyanis alacsony hőmérsékleten ezen guminak 
megnő a tapadása, ami a fékút megrövidülésével jár. 

• Hóesés vagy fagyott hótakaró esetén nagyon sokat segíthet a hólánc, 
melyet a hajtott tengelyre érdemes felszerelni, ezáltal a gépjármű 
kormányozható marad. 

• Érdemes a járművekben elhelyezni az utasok számára használható fény-
visszaverő, láthatósági mellényeket is – annál is inkább, hogy lakott terü-
leten kívül és korlátozott látási viszonyok között ezek használata kötelező 
–, ugyanis egy váratlan esemény, baleset stb. kapcsán az autóból kiszálló 
utasok biztonsága érdekében a láthatósági mellény használata elenged-
hetetlen. (KRESZ 21.§. (12) bekezdésében foglaltak értelmében.)

• Kiemelt figyelmet fordítsunk a gyalogosok, iskolás gyerekek közle-
kedésére is. Buszmegállók, gyalogos-átkelőhelyek megközelítésekor 
fokozott óvatossággal haladjunk, sebességünkkel ne tévesszük meg az 
úttesten áthaladni szándékozó – elsőbbségben lévő – gyalogosokat. 

• A jobb láthatóság érdekében a gyalogosok és a kerékpárosok láthatósá-
gi mellényt, fényvisszaverő matricákat viseljenek. 

Kapitányságunk fokozottan ellenőrzi a vasúti átjárók, gyalogos-átkelő-
helyek, iskolák környékét, és adott esetben sebességellenőrző készülék 
alkalmazásával is megpróbálja kiszűrni a szabálytalankodó járművezetőket. 

Felhívjuk tehát a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy 
mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezessék 
gépjárműveiket, nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek, 
elkerülhetőek az ilyenkor jellemző koccanások, árokba csúszások. 

Balesetmentes közlekedést kíván a Monori Rendőrkapitányság! ✍

A Monori Rendőrkapitányság a falopások megelőzése és megakadályo-
zása, az elkövetők elfogása érdekében 2018. november 15-én bűnmeg-
előzési célú ellenőrzést hajtott végre Monor illetékességi területén 
található külterületeken. Az akcióba a terület nagysága miatt bevonás-
ra kerültek civil szervezetek, mezőőrök és az erdészet munkatársai is. 
A visszatérő jelleggel végzett járőrszolgálatok különböző napszakok-
ban történnek, és elsődleges céljuk, hogy megelőzzék a falopásokat, az 
illegális fakitermelést, az orvvadászatot, valamint az egyéb külterületi 
bűncselekményeket. A közös szolgálat során a külterületen élőkre is 
nagy figyelmet fordítanak, hogy a rendőrök közvetlenül megismerjék 
az ott lakók közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeit, véleményét. 
A megelőzés érdekében a rendőrség számít az erdő- és földtulajdono-
sok együttműködésére is. Lehetőség szerint látogassák meg többször 
ingatlanjukat, a kezelésükben álló földterületet, ellenőrizzék annak 
sértetlenségét!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy bizonytalan eredetű faanya-
got ne vásároljanak! Gyanús személyek megjelenése esetén, vagy 
gyanús eredetű tüzelőt árusító teherutót észlelve hívják a járőr 
szolgálati mobilját, a 06-20/771-0411 telefonszámot, vagy mun-
kaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/498-128-as, hivatali időn túl 
a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726, illetve a központi 
segélyhívó számok, a 107-es, 112-es telefonszám valamelyikét. 

A Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak nevében kívánunk boldog, békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet, valamint köszönjük Pilis 
Város Polgármesteri Hivatalának, közterület-felügyelőinek, a mezőőr 
kollégáknak, valamint a pilisi polgárőrség tagjainak egész éves segítő és 
együttműködő munkájukat. 

KEREPESZKI FERENC rendőr alezredes a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka ✍

MOZAIK

Az őszi-téli átállással kapcsolatos, illetve 
a gépjárművek felkészítésére tett rendőri ajánlások

Rendőrségi hírek
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A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodája 
(VEVI) 2017 szeptemberében a 2018-as évre 

kiskerti programot hirdetett. A program önkor-
mányzatok és civil szervezetek részére került 
megszervezésre, amely három pályázatot 
foglalt magába: az Ingyenes vetőmagcsomag 
magánszemélyek részére 2018, Kertelek – 2018, 
illetve Jó szomszéd – 2018 címmel. Pilis Város 
Önkormányzata mindhárom pályázatra benyúj-
totta jelentkezését, melynek eredményeként a Kertelek – 2018, illetve a 
Jó szomszéd – 2018 pályázatok a nyertesek sorába kerültek.

Kertelek – 2018. program keretében a pályázat célja 
elsősorban a segítségnyújtás volt annak érdekében, 
hogy akik addig még nem, illetve csak részlegesen 
vagy időszakosan művelték saját tulajdonukban lévő 

kertjüket elsajátítsák a helyes kertgondozás alap-
jait. Így a program ideje alatt beültetési tervet, havi 

rendszerességű gyakorlati kertészeti segítséget, 2 csoportos képzést 
és vetőmagot biztosítottak a résztvevőknek. Városunkban az alapvető 
zöldségnövények voltak a legnépszerűbbek, a hozzá tartozó egyszerű 
termesztési praktikákkal. A pályázat alapvetően hároméves, de évente 
lehetőség van a bevont személyek kilépésére, és újak bevonására. 

A pályázatra 5 fő jelentkezett, ebből 3 fő 
vállalta, hogy évente 2-3 csoportos képzé-
sen részt vesz, továbbá a veteményest is 
folyamatosan havi ellenőrzés mellett gon-
dozza. Az első csoportos megbeszélésre 
2018. február 23-án került sor, a következő 
találkozók az érintettek saját kertjében 
valósultak meg.

Jó szomszéd – 2018. program célja az volt, hogy 
azok a lakosok, akik háztáji kertjükben régóta nagy 
tudással gondozzák a veteményest, irányított szom-
széd-párok kialakításával motivációként hassanak 

és tapasztalatukkal segítsenek más, környezetükben 
lévő személyt/családot. A mentor és mentorált párok 

összeszervezése a pályázó szervezet feladata volt, hiszen nekik van 
helyismeretük. 2018-ban is több jó szomszéd pár alakult, többségében 
idősek segítettek nagycsaládos vagy tapasztalatlan fiatal családokat. 
A vetőmagcsomagokat 2018 március-április hónapban vették át.

Mindkét pályázattal kapcsolatban a bevont személyek örültek a lehe-
tőségnek. Ezúton is köszönöm Ujlaki Mónika koordinátor lelkiismeretes 
szakmai munkáját.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Zuber Gyula elnök: Köszönjük szurkoló-
ink, szponzoraink egész éves támogatását. 
Gratulálunk csapatainknak jelenlegi helyezé-
sükhöz. Reméljük, hogy a tavaszi szezon lega-
lább ilyen jól sikerül majd.

Halgas Tibor (felnőtt csapat): Összességében 
teljesítettük a csapattól elvártakat. A 4. helyen 
zártuk az őszi szezont, 4 pontra vagyunk a máso-
dik, 1 pontra a harmadik helyezettől. Ebből is 
látszik, hogy nagyon szoros a mezőny. Az utolsó 
négy mérkőzés nagyszerűen sikerült. Bízunk 
benne, hogy tavasszal ugyanezt tudjuk majd 
folytatni. Köszönjük szurkolóink, vezetőink 
támogatását. Reméljük, az ünnepek kelleme-
sen teltek, boldog új esztendőt kívánunk minden 
sportbarátunknak! A góllövőlista jelenleg:

Hely  Név                                                 Gól
   1 ZSOLNAI RÓBERT Pilisi LK-Legenda Sport 16
   2 HORVÁTH LÁSZLÓ DÁVID Nagykáta SE 14
   3 KOZIOROWSKI RICHÁRD Vecsési FC 12

Gratulálunk Zsolnai Róbertnek!

Miklósvári János (II. csapat): Nyáron azzal a 
céllal indultunk a megye III-as bajnokságban, 
hogy minél több pilisi fiatal szerephez jusson. 
Azt gondolom, ezt a célt abszolút elértük és 
örülök, hogy minél több fiatalt tudok verse-
nyezteti hétről hétre a második csapatban. 
A bajnokság csapatait látva viszont nem 
vagyok elégedett az őszi 5. hellyel, mert sokkal 
előrébb kellett volna végeznünk. Ezt meg kell 
érteniük a srácoknak. Nem elég csak a mezt 
kiküldeni a pályára, hanem mindent bele kell 
adni, megszakadni a győzelemért! Nincs min-
den veszve, a dobogó meglehet, de azért sokat 
kell tennünk majd. De képesek rá a játékosaim! 
Köszönöm a vezetőségnek és azoknak, akik 
segítették az egész éves munkánkat!

Horváth Richárd (U19): A bajnokság első felét 
sajnos a harmadik helyen zártuk, ez a játékosok 
edzésmunkáját tükrözi. Lehettünk volna jobb 
pozícióban, ha az edzéslátogatottság maga-
sabb a jelenleginél. A jövőre kiöregedő U16-os 
játékosok sem jönnek szívesen az edzéseinkre. 
Több variációt szerettem volna kipróbálni, de 
a kislétszámú megjelenés miatt nem sikerült. 
Remélem, a játékosok tavaszra átgondolják 
ezt. A fiatalok számára motiváció lehetne, 
hogy nálunk az U16, az U19 és a felnőtt csapat 
együtt tud edzeni. Ez olyan pozitívum, amit ki 
kell tudni használni. Azt gondolom, hogy több 
van a csapatban!

Borgulya Tamás (U16): A szezon elején 
mindössze kilenc gyerek állt rendelkezésre, 
ezt a keretet megduplázva sikerült elindulni 
a korosztályos bajnokságban. Az ősz során 
sok sérülés és betegség is hátráltatott minket 
talán a legrosszabb időpontokban. Mindenhol, 
még a dobogós csapatokkal is jó mérkőzéseket 
játszottunk, volt sanszunk 
ellenük. A srácok a mér-
kőzés-érettség kialakításá-
ban véleményem szerint jól 
haladnak. Fizikailag, takti-
kailag, mind csapat, mind 
egyéni szinten is van hová 
fejlődni. Az őszi szezonban 
volt olyan mérkőzésünk, 
ahol okosabban is focizhat-
tunk volna, volt, ahol álló-
képességben maradtunk 
alul. Ebben mindenképpen 

fejlődni kell. A keret további megerősítésére 
szeretnék a téli átigazolások alatt időt for-
dítani. Összekovácsolódott a társaság, amit 
mi sem bizonyít jobban, mint hogy a „Gyűjts 
egy tábla csokit!” jótékonysági összefogásra 
csapatunk kereken 70 tábla csokit gyűjtött. 
Ezt szeretnénk felajánlani egy helyi óvodának 
majd. Hajrá Pilis!

Kerepeszki Zoltán (Bozsik-korosztályok): 
Az őszi szezonban négy Bozsik-fesztiválon 
és öt Bozsik-tornán vettünk részt, ebből 
az egyiket november 10-én mi rendeztük a 
sportpályánkon. Korosztályos edzők és csa-
patlétszámok: U7 – edző: Kerepeszki Zoltán, 
létszám: 20 fő (2 csoport); U9 – edzők: Eipl 
László, Kovács Zoltán, létszám: 28 fő (2 
csoport); U11 – edzők: Gilan Károly, Kinder 
László, létszám: 24 fő (2 csoport); U13 – edző: 
Krizsán László, létszám: 14 fő (1 csoport). 
A téli szezonban a pilisi és a nyáregyházi 
iskolák tornatermeiben tartjuk az edzése-
ket, és decembertől márciusig több terem-
tornán vesznek majd részt a gyerekek.

Látogassanak el a www. pilisilk.hu oldalra és 
Facebook-oldalunkra is!

MOZAIK

Tájékoztatás a Kiskerti Program 2018. pályázattal kapcsolatban

Focihírek
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Intézményünk pedagógusai az őszi időszakban több továbbképzésen 
vettek részt, mely azoknak az ismereteknek és készségeknek a meg-

újítására, bővítésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelői munka 
folyamán.

Két felkészítés sokoldalú fejlesztést nyújtott, mely tovább formálja és 
erősíti a hasznosítani kívánt területeket.

– A kompetencianövelő, interaktív elsősegély tréning segítséget adott 
a pedagógusok részére, hogy fejlesszék az elsősegélynyújtással kap-
csolatos ismereteiket és készségeiket, s ezáltal képessé váljanak a 
közvetlen életveszély elhárítása, a további állapotromlás és mások 
veszélyeztetésének megakadályozására. 

– Az „OVI-ZSARU” tanfolyam tovább szélesítette a pedagógusoknak 
a gyermekvédelem témakörében szerzett ismereteit. A pedagógusok 
a gyermekbiztonság, figyelemfelhívás és bűnmegelőzés érdekében új 
módszereket, eszközöket, felhasználási ötleteket sajátítottak el.

Az elmúlt hónapok eseményekben bővelkedtek a gyermekek számára 
is. A heti témakörök a tűz modul körül épültek fel. Beszélgettünk a Nap 
érlelő hatásáról, az ősszel érő zöldségekről, gyümölcsökről. Az egészsé-
ges életmód, a mozgás, torna, gyermektánc heti rendszerességgel beépült 
a gyermekek napirendjébe. Ősszel egészséghetet tartottunk. Ezen a héten 
kiemelten foglalkoztunk a cukormentes étrenddel, a helyes életmóddal, s 
a gyermekek ezt játékos formában a gyakorlatban is megtapasztalhatták.

A néphagyományok őrzése fontos eleme a nemzeti hovatartozás erő-
sítésének. A jeles napokat számon tartjuk, évről évre megemlékezünk 
róluk. A Márton napi szokások eredetéről beszélgettünk. Libás verseket, 
meséket, dalokat, tréfás rigmusokat mondogattunk. A gyermekek lel-
kesen barkácsolták kis lámpásaikat, változatosan díszítették azokat. 
November 9-én este a hangulatosan kivilágított óvodaudvarokon gyüle-
keztek a családok, és elindult a lámpás menet, mely az óvodákba érke-
zett vissza. A családokat vidám zene és vásár fogadta. Jó hangulatban 
beszélgettünk, ismerkedtünk egymással.

Ezután kezdetét vette az adventi készülődés. A nevelők összefogtak a 
lelkes, ügyes kezű szülőkkel, így az adventi vásáron szebbnél szebb por-
tékák kínálták magukat. Az óvoda ünnepi díszbe öltözött. A gyermekeket 
érzelmileg készítettük fel a Mikulás napra és az adventi várakozásra.

Munkadélutánokon az anyukákkal együtt készítettünk Mikulás-
ajándékokat. December 5-én meghívást kaptunk az iskolától, hogy a tan-

Idén 25-jére írták ki a Virágos Magyarország 
környezetszépítő pályázatot, amelyre 324 

város, község és falu nevezett. A pályázatra 
a települési önkormányzatok polgármeste-
rei nevezhettek be. A kiírás és a mozga-
lom – amelynek finanszírozója és jogi-szer-
vezeti hátterének megteremtője a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. – célja, hogy a 
résztvevők – települések önkormányzata, 
lakossága, civil szervezetei, intézményei, 
vállalkozásai – szépítő munkájukkal javítsák 
településük és ezáltal országunk jó hírét, 
az ott élők életminőségét, elősegítsék a 
kultúra, a turizmus, a közízlés, az igényes 
lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek 
védelmét, növelését. A nevezés ingyenes, 
a települések saját anyagi kereteiken belül 
„virágoztatják fel" környezetüket a lakosság 
összefogásával, helyi versenyek kiírásával, 
a magyar virágfajták alkalmazásával, kiegé-
szítve ezt az infrastruktúra fejlesztésével. A 
településeken új zöldfelületek, parkok léte-
sülnek, közterek, utcák, épületek és intéz-

mények szépülnek meg, azaz növekszik az 
igény a turisztikai és kulturális értékeink 
megőrzésére. 

Pilis városa az idei évben második alkalom-
mal pályázott, mely ismét remek alkalom volt 
a tapasztalatszerzésre. Bár az idei évben nem 
nyertünk díjat, teljesítményünkkel mégis kiér-
demeltük a helyi kimagasló értékeket mél-
tató oklevelet. Ezen kívül a negyedévszáza-
dos jubileum alkalmából a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. egy oszlopos gyertyán facse-
metét ajándékozott a városnak. A facseme-
tét Matos Péter, a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. műszaki vezetője vette át a Magyar 
Díszkertészek Szövetségének képviselőjétől 
és a Polgármesteri Hivatal udvarában került 
elültetésre. 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a prog-
ramban résztvevőknek, akik fák, egynyári és 
évelő virágok ültetésével, adományozásával 
segítették sikerre vinni a pályázatot.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

köteles gyermekekkel látogassunk el a Mikulás Kupára. A gyermekeknek 
nagy élmény volt az iskolai légkör megtapasztalása. Ráadásul volt 
csoporttársaikkal is találkozhattak. A gyermekek buzgón írták kívánsá-
gaikat tartalmazó leveleiket a Mikulásnak, aki minden éjjel elvitte magá-
val elolvasni azokat. Napokig játszották a Mikulás játékot. A felfokozott 
várakozás után december 6-án minden csoportba ellátogatott a Mikulás, 
aki ajándékkal érkezett. Óriási ámulat és öröm fogadta, a gyermekek 
boldogan bontogatták ajándékaikat.

Óvodánk képviselteti magát a városi adventi rendezvényen. A gyerme-
kek verseltek, énekeltek, táncoltak.

Hosszú évek óta hagyomány a Luca napi szokások felelevenítése. 
Az esztendő legrövidebb napján tréfás rigmusokkal kívántunk mindenfé-
le jót egymásnak az új esztendőre. Luca-búzát ültettünk, s karácsonyig 
figyeljük jó lesz-e a termés jövőre.

A családokkal együtt készülünk az év legszebb ünnepére. Nyílt napo-
kon tartott játszódélelőttökön beszélgetünk, játszunk, zenét hallgatunk. 
A vendégeket megkínáljuk magunk készítette süteményekkel.

Sok-sok éve látogatjuk a város templomait. Idén az evangélikus temp-
lomban hallgattuk meg a zeneiskolások – volt óvodásaink – koncertjét, 
akikre nagyon büszkék vagyunk. A gyermekeknek maradandó élményt 
szerzett a kántor éneke és az orgonaszó. Az óvónénik egy közös éneklés-
sel lepték meg a hallgatóságot.

A hetek során elkészült karácsonyi díszekkel fenyőillatú karácsonyi 
hangulatot teremtettünk óvodáinkban. Az adventi időszakot minden 
csoportban a már hagyománnyá vált babakarácsony zárja. Az ünnepek, 
hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik, ezt 
igyekszünk intézményeinkben fenntartani.

„Feldíszíteni lelkedet Adventi napokon / Csendes Éj eljöttére, legyen 
magasztos e cél, / oly küldetés,mely békével árasztja otthonod, / 
környezeted, világod-még ha az koldusszegény / remete-lét is, 
higgy s megleled boldogságod / szíved szeretetéből lesz ajándék: 
Szent Karácsony!” (Őrni)

Ezúton szeretnénk minden pilisi lakosnak boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni!

PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA dolgozói ✍

MOZAIK

25 éves a Virágos Magyarország Mozgalom

AZ ÜNNEP KÜSZÖBÉN
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Tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy 

2018. december 27-28. napján 

igazgatási szünet miatt 

a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Ebben az időszakban a hivatal kizárólag 
halotti anyakönyvi ügyekben 

a 06-20-771-04-07 telefonszámon 
tart ügyeletet!

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2019. január 3. (csütörtök), 

ügyfélfogadást ezen a napon: 
8:00-12:00 és 12:30-16:00 óráig 

tartunk.
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A kedvezményes készülékajánlat 2018. november 5-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás 
esetére nem vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előfizető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék 
árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További 
feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Új otthoni internet előfizetésre, 2 év hűségidővel.

További információ: telekom.hu/internet_dijcsomagok 
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