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Tisztelettel köszöntöm Önöket az önkormányzat 2019–2024-es ciklusának polgármestereként.

Kedves Olvasók!
ngedjék meg, hogy mielőtt az előttünk álló feladatokról szól-
nék, megköszönjem Pilis polgárainak azt, hogy szavazataikkal 
ismét felhatalmazást adtak a polgármesteri feladatok ellátására. 

Független polgármesterként továbbra is kizárólag azt tekintem külde-
tésemnek, hogy napról napra jobbá tegyem a város minden lakójának 
életét. Ahogyan az elmúlt öt évben, elfogultság nélkül, a város érdekeit 
figyelembe véve vezettem a várost, a jövőben is a pilisekkel együtt fogok 
Pilisért dolgozni. Ezzel nem vagyok egyedül: egy erős csapat, egy új 
összetételű képviselő-testület is megválasztásra került. Az Önök kezde-
ményezéseire, javaslataira és támogatására tovább-
ra is szeretnék számítani.

Egy megújult, változatos összetételű képvise-
lő-testületet szavaztak meg, amelynek tagjai min-
den bizonnyal együtt tudnak majd működni a 
közös célokért. Ezúton is mindannyiunk nevében 
tolmácsolom köszönetemet a szavazáson részt vett 
lakosságnak.

A 2019. október 28-án megtartott ünnepi alaku-
ló ülésen kértem a képviselő-testületet, hogy aknáz-
zuk ki a kollektív bölcsességben rejlő előnyöket. 
A jövő nagy feladatait együtt kell meghatározzuk 
a következő hónapokban, években. A már elindí-
tott projekteket ugyanakkor egyetértésben célszerű 
közösen folytatnunk, megvalósítanunk. Választási 
programjaink sok pontban összecsengnek, mely jó 
alapja lehet a közös gondolkodásnak, tervezésnek. 
Találjuk meg együtt a legcélravezetőbb megoldáso-
kat. Hiszek a csapatmunkában, hiszek abban, hogy a városért megtaláljuk 
egymással a közös hangot, és örömünket fogjuk lelni a közös sikerekben. 
Kértem a képviselőket, erősítsük meg egymást ebben Pilis érdekében! 

Engedjék meg, hogy megemlítsek néhányat a már elindított, vagy 
éppen folyamatban lévő ügyek közül. 

Pilis jövője a gyermekek. Tudom, hogy ebben egyetértünk. Abban is, 
hogy a gyermekintézmények további fejlesztése elodázhatatlan.

Közös munkánk eredménye, hogy lehetőségünk nyílt a Kávai úti 
óvoda felújításának megkezdésére. Elnyertünk ugyanis egy 30 millió 
forintos támogatást a tető-héjazat cseréjére. Ez jó, de a legjobb megoldás 
az lenne a város számára, ha egy új óvoda-beruházást is elkezdhetnénk. 
Fogjunk össze ennek a tervnek a megvalósításáért! 

Szerencsére egyre több gyerek születik városunkban. Az utánunk jövő 
generációk színvonalas nevelése új kihívás elé állítja az intézményeket. 
Nemcsak tárgyi, hanem humán értelemben is. A pedagógushiány eny-
hítésére a nyugdíjas foglalkoztatás feltételeinek törvényi megkönnyítése 
kínál lehetőséget, amivel érdemes élnünk.

A nyugdíjasok visszahívásával és méltó díjazásával átmenetileg kezel-
jük ezt a problémát, miközben tovább dolgozhatunk a hosszú távú 
megoldásokon. 

A fiatalok egészséges fejlődését a sportolási lehetőségek kibővítésével 
kell segítenünk. És itt nem elsősorban a labdarúgásra gondolok, hanem 
a testnevelés változatos formáit kínáló tornacsarnokra. Az iskolák és fel-
szerelésük további korszerűsítése is indokolt. Itt sok részletet kell majd 
kidolgozni, sok tennivalónk lesz.

A gazdaság fejlesztésével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy folyamat-
ban van az ipari park pályázat kivitelezési munkálata.

Ha sikerül ide vonzani sikeres vállalkozásokat, azok több adót fizetnek, 
minőségi munkalehetőségeket teremtenek, új szakmákat és technológi-
ákat hoznak. Az ilyen gazdasági területre egyre több, törvényes, adózó 

befektető érkezik. Biztos vagyok abban, hogy a következő hónapokban 
együtt megtaláljuk a módját annak, hogy a tárgyi feltételek megterem-
tésén túl a szabályozás és az ösztönzés eszközeivel hogyan tegyük a pilisi 
ipari parkot Pilis egyik sikerágazatává.

A közbiztonság növelése is mindannyiunk ügye. 
A településen szerencsére rengetegen kerékpárral közlekednek. A kerék- 

párút építésére és a felszíni csapadékvíz elvezetéséhez a pályázatot meg-
nyertük, utóbbinál a támogatási szerződést még várjuk. A beruházás 
következő lépéseit hamarosan egyeztetjük, a munkálatokat már közösen 

fogjuk nyomon követni.
Nagyon fontosnak tartom a közbiztonság foko-

zását. Az idős emberek bizony néha lassabban kel-
nek át az úttesten és nem is tudnak olyan gyorsan 
félreugrani, ha egy gyorshajtó a megengedettnél 
sokkal nagyobb sebességgel száguldozik városunk 
utcáin. Az ő számukra, meg persze a kisgyerme-
kek számára jelentenek gyakran életveszélyt a 
gyorshajtók. 

Meg kell fékezni mindenkit, aki a közbizton-
ságot veszélyezteti! Bevált módszerek vannak: 
sebességellenőrzés a rendőrséggel együttműködve, 
fekvőrendőrök, sebesség-csökkentő közúti szige-
tek építése, dedikált gyalogátkelő helyek kiépítése.

Mindezt kiegészíthetjük térfigyelő kamerarend-
szerrel, a közvilágítás javításával. 

Az életminőség javítása kiemelt feladatunk.
Az ivóvíz minőségének javítása halaszthatatlan 

feladatunk. A víz vas-mangán tartalmának csökkentésére többféle eljárás 
van, amiből a leginkább költséghatékony eljárás a szivacsos csőtisztítás. 
Persze létezik hatékonyabb, korszerűbb és sokkal drágább technológia 
is. Akárhogy is, belátható időben döntést kell hoznunk erről, hiszen ez 
mindannyiunk napi érdeke. 

Az egészségügyi ellátásban tapasztalható problémák megoldása priori-
tást élvezett eddig is és ez a jövőben is így lesz. A gyermekorvosi rendelés 
stabilizálásán felül a szakorvosi ellátások bővítése, a fogászati ügyelet kér-
dése a jövőben is kiemelt feladatunk lesz. Mindannyiunk számára bármi-
kor nagy segítség lehet, hogy hamar és közel jussunk orvosi ellátáshoz. 

Rengeteg feladatunk van, de még egy fontosat kiemelnék, ami nem 
más, mint a törvényesség védelme.

Nem vitás: városunkat meg kell védenünk a pilisiek számára. A tör-
vények alól az idegenek sincsenek felmentve. A törvények mindenkire 
egyformán érvényesek, amelyeket mindenkinek be kell tartania. Önök 
is tudják: nem könnyű. Érzékeny kérdés, nagyon fontos, hogy együtt 
megtaláljuk a megoldást. 

Kedves Olvasók!
A most elmondottak csak vázlatosan jelzik azt az ezernyi tennivalót, 

ami előttünk áll a következő öt évben. Ígérem, élni fogunk a választóktól 
kapott felhatalmazással, együtt dolgozunk városunk fejlesztéséért, folytat-
juk azt a fejlődést, ami Pilist az előző ciklusban jellemezte. Én a magam 
részéről mindent el fogok követni azért, hogy jó egyetértésben újabb 
eredményeket érjünk el választóink és a város minden polgára számára.

Kérem, fogadják érdeklődéssel az új ciklus első lapszámát. Igyekeztünk 
sok közérdekű, a választásokról, megválasztott képviselőkről információt 
megosztani Önökkel, ezért jelent meg a lap a szokott időpontnál később.

Pilissel együtt tovább dolgozom Pilisért!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

E
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POLGÁRMESTER: 
 HAJNAL CSILLA

ALPOLGÁRMESTER: 
 MALA FERENC

KÉPVISELŐ-TESTÜLET:
 BENCZE LÁSZLÓ 
 BIRÓ IBOLYA 
 BUKOVINSZKI LÁSZLÓ PÁL
 CSIKÓS JÁNOS
 DEÁK CSABA
 FEKETE TAMÁS 
 KEREZSÁN LÁSZLÓ
 MALA RÉKA
 PATAKFALVI GYÖRGY

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZAKBIZOTTSÁGAI:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Elnök: DEÁK CSABA
képviselő tag: BUKOVINSZKI LÁSZLÓ PÁL
képviselő tag: CSIKÓS JÁNOS
nem képviselő tag: HALUSZKA-BÁRTFAI ÁGNES
nem képviselő tag: JÁKFALVI JÁNOS

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Elnök: MALA RÉKA
képviselő tag: FEKETE TAMÁS
képviselő tag: CSIKÓS JÁNOS
nem képviselő tag: VARJÚ ZOLTÁN
nem képviselő tag: BAUMANN-PÁLINKÁS MAGDOLNA

Szociális, Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottság

Elnök: BENCZE LÁSZLÓ
képviselő tag: BUKOVINSZKI LÁSZLÓ PÁL
képviselő tag: KEREZSÁN LÁSZLÓ
nem képviselő tag: MALA FERENCNÉ
nem képviselő tag: KOTYINSZKINÉ GAJDOS SZILVIA

Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
Elnök: FEKETE TAMÁS 
képviselő tag: MALA RÉKA
képviselő tag: PATAKFALVI GYÖRGY
nem képviselő tag: MÉSZÁROS JÓZSEF
nem képviselő tag: LACZKÓNÉ BÁLINT ERIKA

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
Elnök: BIRÓ IBOLYA 
képviselő tag: DEÁK CSABA
képviselő tag: BENCZE LÁSZLÓ
nem képviselő tag: CSILLÓNÉ GÁL ZSUZSA
nem képviselő tag: KRISKÓ DÓRA

Tiszteletem, 
Bencze László vagyok.

Ésszerű döntéseinknek és a válasz-
tóknak hála, a negyedik cikluso-

mat kezdhetem meg, ami engem is 
bizalomra „kötelez”. Pilis és sorsa 
úgy hozta, hogy a szavazati egység 
is megszületett, amivel élni és nem 
visszaélni fogunk. A múltat korrigál-
ni, javítani, a jelent és jövőt építeni 
akarjuk, ez a választott feladatunk. 

A csapatunk és a testület képes-
sége megvan ehhez. Legnagyobb feladatunk a Pilis racionális 
működtetéséhez szükséges feladatok gyors áttekintése és fon-
tossági, intézkedési sorrendjük rendbetétele. 

A harmadik ciklusomat kezdem a Szociális, Esélyegyenlőségi és 
Alapellátási Bizottság elnökeként. Pilis szociális helyzetében igen 
kemény elnökség lesz ez. Kevés pénz, ehhez hatalmas igény, és 
a szükségszerűség. Ez vár rám és a bizottságom minden tagjára.

Hiszem, hogy eredményes öt évet nyitunk most meg. Öt év múlva 
is tiszta lelkiismerettel akarunk majd felállni, mint akik elvégez-
ték a rájuk bízott feladatát. Ennek fényében, reményteljes hittel, 
elszántsággal vetem bele magam saját területemen életterünk 
közös fejlesztésébe és ennek képviseletébe.

Biró Ibolya Judit

Születésem óta Pilisen élek, 
ide jártam óvodába, általános 

iskolába. Érettségi után az egri 
Tanárképző Főiskolán tanultam, 
közben Vecsésen tanítottam. 1980-
ban szereztem diplomát, és ebben 
az évben hazajöttem tanítani a pilisi 
általános iskolába. Férjhez mentem, 
két gyerekem született, fiam 38 
éves, határrendész, 3 gyermek bol-
dog édesapja, Pilisen élnek. Lányom 
30 éves, jogász, Budapesten él. 
Férjem 1992-ben váratlanul elhunyt. 22 évvel ezelőtt egy nagy-
szerű társra találtam, akivel azóta boldog párkapcsolatban élek. 

1996-ban szereztem újabb diplomát a mai BGF tanárszakán. 
A tanítás mellett a Pest Megyei Pedagógusok Szakszervezete 
Intéző Bizottságának tagjaként, valamint megyei kongresszusi 
küldöttként tevékenykedem. Szívesen veszek részt a városban 
szerveződő csoportokban, ami az élhető környezetért, az embe-
rek jólétéért, egészségéért akarnak tenni. Alapítóként vettem 
részt a pilisi Klímabarát Körben, jelenleg a Pilisi Sportbarátok a 
Városért Egyesület tagja vagyok. 

Választókörzetem lakóinak bizalmát elnyerve, mint képvi-
selő, bízom benne, hogy még több lehetőségem lesz TENNI, 
FELELŐSEN A VÁROSÉRT.

KÖZÖS ÜGYEINK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Tisztelt 
Hölgyem, Uram!

Engedje meg, hogy bemutat-
kozzam, Bukovinszki László 

Pál vagyok 1981-ben születtem. 
Iskoláim elvégzése után immár 
tizennégy éve dolgozom Albertirsán 
ásványvízgyártással foglakozó, fo- 
lyamatosan fejlődő cégnél.

Igyekszem követni a helyi esemé-
nyeket és tisztelem az elődeink 
által létrehozott értékeket. Jómagam is Pilis szívében lakom.

Pilis csodálatos település, rengeteg lehetőséget tartogat 
mindnyájunk számára.

A lakosság közös összefogásával, további értékeket hozhattunk 
létre az itt lakók számára is.

Életvitelünknek köszönhetően természetesen felmerülhetnek 
új gondok, akár gazdasági, ipari, oktatási és egészségügyi terü-
leten, melyek megoldásra várnak.

A feladatok rangsorolásával, elosztásával tudunk hatékonyab-
ban teljesíteni és közös eredményeink elérése érdekében a pol-
gárok összefogásával lehet előre lépni. Hiszem, hogy képesek 
vagyunk rá, hogy napról napra még méltóságteljesebb életet 
éljünk és fenn is tartsuk.

A városunk megerősítése érdekében pozitív folyamatokkal 
szolgáljuk és támogatjuk az egészséges és jó életmódot.

További jó napokat kívánok mindenki számára!

Üdvözlettel: Bukovinszki László Pál

Csikós János

Köszönet a jövőbe vetett bizalo-
mért! Hiszek a toleranciában, 

a párbeszédben és az együttmű-
ködésben. 

Képviselőtársaimmal együtt ren-
dületlenül küzdök a város jövőjé-
ért és fejlődéséért. 

Hasonlóképpen tettem ezt 2002-
től minden időszakban képviselő-
ként, bizottsági elnökként és pol-
gármesterként. 

Legfőbb „bűneim” közé tartozik, hogy kezdeményeztem a tele-
pülés várossá avatását 2005-ben. Ebben az időszakban megva-
lósult a város legnagyobb beruházása, a víziközművek rendsze-
rének teljes körű kiépítésével. 

Szakdolgozataimat főiskoláimon a korszerű műveltségből, 
valamint a szakértők foglalkoztatásából írtam. 

Ebben a szellemben, a korszerű jövő érdekében, építsünk együtt 
új bölcsődét, óvodát és iskolát!

Tisztelt 
Pilisi Lakosok!

Először is szeretnék köszönetet 
mondani a 2. számú választó-

körzet lakosainak, hogy bizalmat 
szavaztak nekem és így tovább foly-
tathatom képviselői munkámat. 

Másodszor magamról néhány 
információ. Deák Csaba vagyok, 
36 éves, közgazdász, főállásban 
pedig egy magyar vegyipari vál-
lalat kereskedelmi igazgatója. 
Feleségemmel és két gyermekünkkel élek boldog családi környe-
zetben. Számomra fontos a család és a lakókörnyezet, ezért is 
akartam képviselőként folytatni az 5 éve elkezdett munkát, mert 
így tudom a legtöbbet megtenni lakókörnyezetemért és Pilisért. 

A képviselő-testület az alakuló ülésen bizalmat szavazott 
nekem, mely alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 
lettem, valamint a Köznevelési és Ifjúsági Bizottság tagja. 
Bízom a jövőben, hiszen az újonnan megalakult testületben 
megvan a lehetőség arra, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. 
Képviselőtársaimmal mindent meg fogunk tenni azért, hogy a 
választási programunkban leírt terveinket megvalósítsuk és 
ezáltal Pilis fejlődését szolgáljuk. 

Tisztelt 
Pilisi Lakosok!

Elsősorban szeretném megkö-
szönni mindenkinek a bizalmát, 

aki október 13-án a szavazatával 
hozzájárult az önkormányzati kép-
viselői munkám megkezdéséhez.

Ezzel lehetőséget biztosított, 
hogy a legjobb tudásom szerint 
képviselhessem Pilis és az itt élők 
érdekeit.

Fekete Tamás vagyok 1985-ben születtem Budapesten.

Általános iskolai tanulmányaimat Pilisen kezdtem, a Monori 
Gimnáziumban folytattam, ahonnan a Budapesti Corvinus 
egyetemre vezetett az utam.

Tanulmányaimmal párhuzamosan, a hazai és nemzetközi 
díjugrató versenyek eredményes résztvevője voltam, ame-
lyeknek ma már inkább a rendezésből és szervezésből 
veszem ki a részem, valamint egy videó szolgáltatásokkal 
és informatikával foglalkozó cég tulajdonosaként tevékeny-
kedem.

A sportban és az üzleti életben szerzett tapasztalataimat, 
szeretném Pilis javára fordítani, ezért nagy ambíciókkal várom 
a képviselői és a bizottsági feladataimat.

Még egyszer megköszönöm a bizalmat, és kérek minden helyi 
lakost, hogy tegyünk közösen Pilis fejlődése érdekében.

Hajrá Pilis! 

KÖZÖS ÜGYEINK
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Kerezsán László

1948-ban születtem Budapesten. 
Az általános iskola elvégzése után 
a budai Arany János Gimnáziumban 
érettségiztem. Elvégeztem a tanító-
képzőt és még sok-sok iskolát. 

Pándon tanítottam 43 és fél évet. 
Voltam művelődési ház igazgató és 
iskolaigazgató is. 

2002-től belekóstoltam az önkor-
mányzati képviselőségbe. Pánd fej-
lesztéséből tevékenyen kivettem a részem. 

Feleségem 48 évi házasság után a csillagok útjára lépett. 
Fiam, László a BKV-nál dolgozik, műszaki ügyeletes a 2-es 
metrónál. Két unokám és egy dédunokám van. Pilisre 10 éve 
költöztünk. 

Azért indultam képviselőnek, mert nem vagyok megelégedve a 
város fejlődésével, segíteni akarok minden tudásomat, tapasz-
talatomat átadva, illetve felhasználva.

Tisztelt Pilisiek!

Patakfalvi György vagyok, 
nős, két gyermek édesapja. 

Születésem óta Pilisen élek. 

Egy szervizben dolgozom karosz-
szérialakatosként, szakmámban 
mesteri címet szereztem.

Hobbim a sport, azon belül is a 
labdarúgás, amelyet játékosként, 
majd vezetőként is űzök. 

Számos siker mellett legnagyobb 
büszkeségem, hogy edzőként magyar amatőr kupát nyertünk a 
Pilis csapatával. Örömömre szolgál, hogy a klubnál nagyon sok 
gyermek sportol, ezt szeretnénk tovább folytatni. 

Ezért vállalom a képviselőséget, remélem, hogy az új testület-
tel megtaláljuk a közös hangot, és ezzel elősegítjük Pilis város 
fejlődését, és én magam is tevékenyen részt tudok vállalni 
ebben a munkában.

Mala Ferenc

Nős, családos, 63 éves villa-
mosmérnök vagyok, üzemve-

zetőként dolgozom egy villamose-
nergia-átvitellel foglalkozó rész-
vénytársaságnál. 

Hiszem azt, hogy a különböző 
posztokon töltött több évtizedes 
munkavállalói, önkormányzati, 
vállalkozói múltam során szerzett 
tapasztalataimmal hatékonyan 
hozzá tudok járulni a képviselő-testület munkájához. 

„Az események azok számára érkeznek, akik fel tudják használ-
ni azokat…”, mondta Kossuth Lajos, és a nagy elődünk nyomán 
ezt vallom én is. 

Célom, hogy ebben a ciklusban hosszú távú, megvalósítható 
városfejlesztési és -gazdálkodási tervek jöjjenek létre, és 
mindezek megvalósítására képes munkabíró, együtt dol-
gozni akaró képviselő-testület. A tervek csak akkor lehetnek 
életképesek, ha azok a lakosság akaratával összhangban 
vannak, ennek megismeréséhez a képviselő-testületnek 
megfelelő nyilvános fórumo(ka)t kell létrehoznia. A megala-
kult képviselő-testület bizottságainak összeállításánál már 
ezeket a gondolatokat tartottuk szem előtt. Mi, a Fidesz–
KDNP által indított képviselők Pilis Város érdekében a más 
politikai nézeteket valókkal is együtt akarunk dolgozni. Azt 
reméljük, hogy a máshonnan érkezők is hasonlóan viszonyul-
nak ehhez. 

Kedves Pilisiek!
Engedjék meg, 
hogy bemutatkozzak.

Egy gyönyörű, 5 éves kislány 
édesanyja vagyok, jelenleg 

saját vállalkozásomat üzemelte-
tem.

Születésem óta Pilisen élek és a 
jövőmet itt képzelem el, itt sze-
retnék élni, gyermeket nevelni.
Helyben végeztem az általános 
iskolát, a Bródy Imre Gimnáziumban érettségiztem, majd tanul-
mányaimat a BME – Kandó Kálmán Főiskola villamosmérnöki 
szakán folytattam. 

A Samsungnál dolgoztam majdnem 10 évet, először mint ter-
mékmanager, majd mint BTL marketing vezető.

Munkáim során elengedhetetlen volt a konstruktív szemlélet, 
és az, hogy tudjunk csapatban dolgozni.

2019 október 13-án az 1-es számú választókörzetben szerez-
tem képviselői mandátumot.

A Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiz-
tonsági Bizottság elnökeként a bizottság tagjaival az első 
feladataink egyike, hogy a választási programunk men-
tén haladva felállítsuk a megfelelő fejlesztési sorrendet, 
hogy mielőbb elkezdhessük az érdemi munkát, ahol többek 
között kiemelt figyelmet fog kapni az úthálózat fejlesztése, 
a vas-mangántalanító megépítése, játszóterek és óvodák 
fejlesztése. 

Mala Réka 
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Idén az a megtiszteltetés és öröm ért, hogy városunkban négy gyé-
mánt- és hét aranylakodalmas házaspárt köszönthettem házas-

sági évfordulójuk alkalmából, akik Pilisen fogadtak örök hűséget 
egymásnak.

Örömteliek ezek a napok, amikor is házasságkötésük 50. és 60. 
évfordulóját ünnepeljük. Ma visszajönnek az elfelejthetetlen pillana-
tok, lepereg a sok évvel ezelőtti nap, amikor is fiatalon, bizakodva a 
jövőben, igaz hittel álltak az anyakönyvvezető előtt. Az emlékezetes 
nap óta évtizedek teltek el kölcsönös megbecsülésben, szeretetben. 
Kevés embernek adatik meg ez a boldogság, hogy ennyi év együttélés 
után is maradjon a szívükben szeretet. Már tudják, hiszen saját éle-
tükkel bizonyították, hogy akkor, ott, az anyakönyvvezető előtt felelős 
ígéretet kaptak adott ígéret ellenében.

„Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy 
tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.” 

Wass Albert szavai minden házasságra készülő fiatalnak útravaló-
ként szolgálhatnának. Ezt a gondolatot Önök igazán tanúsíthatják, 
hiszen oly sok évet töltöttek már együtt. Mielőtt megismerték 
egymást, az azt megelőző éveikben, gyermek- és ifjúkorukban arra 
készültek, hogy minden jót és szépet összegyűjtsenek, s hozo-
mányként átnyújtsák a másiknak. Házasságban választott párjukat 
jóban-rosszban, szegénységben-gazdagságban, egészségben-be-
tegségben kísérték az úton. Együtt, egymás mellett kitartva, meg-
értésben mászták meg azokat a bizonyos meredélyeket. A sok 
munkával teli hétköznapok verítéke, a pihenés jóleső nyugalma, 
az ünnepek először csak kettesben töltött meghittsége, majd a 
gyermekek érkezésével a családi fészek boldog melegsége szép 
emlékekkel töltenek el mindenkit és mind-mind eszükbe juttatja, 
hogy ez az egymás iránti szeretetük jutalma.

Bizony, az aranylakodalmat ülőknél már 50, a gyémántlakodal-
masoknál pedig 60 év telt el az emlékezetes nap óta, amikor is 
egymásnak örök hűséget fogadtak. Akkor nem gondoltak arra, hogy 
ezek a hosszú évtizedek ilyen gyorsan elrepülnek és ennyi minden 

Gál Istvánné augusztus 13-án ünne-
pelte 90. születésnapját. E jeles 

nap alkalmából gyermeke otthonában 
köszöntötte Lengyel Zoltán alpolgár-
mester és Pércsiné Dancsok Marianna 
ügyintéző Ica nénit, akinek átadták 
Orbán Viktor miniszterelnök úr szemé-
lyesen aláírt gratuláló emléklapját.

Minden születésnap nagy esemény az 
ember életében, de még különlege-
sebb az ünnep, ha egy kerek évszámhoz 
érünk. Ica néni ebben az évben egy iga-
zán szép, kerek számhoz érkezett.

Miczkó Ilona 1929. augusztus 13. napján 
született Pilisen. A családba harma-
dik gyermekként érkezett. Édesanyja, 
Greksza Zsuzsánna, édesapja Miczkó 

Mihály. 1949. november 12-én kötött 
házasságot Gál Istvánnal, akivel több 
mint 63 évig éltek nagy szeretetben. 
Férjével földműveléssel foglalkoztak, 
elsősorban dinnye- és paradicsom-
termesztéssel, miközben Ica néni a 
háztartást is vezette. Egy gyermekük 
született, majd két unokával és négy 
dédunokával bővült a család.

Ica néni hat éve özvegyként él. Napjai 
nagy részét rádióhallgatással, valamint 
az istentisztelet meghallgatásával 
tölti. Szerető család veszi körül, akik 
napi szinten kapcsolatban vannak vele. 

További boldog éveket kívánunk Ica 
néninek szerető gyermeke, unokái és 
dédunokái körében!

történik majd közös életükben. Gyermekek, unokák, dédunokák szü-
lettek, 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 elhatáro-
zások, amelyek ma már mosolyt csalnak az arcokra. 

Így visszatekintve ezekre az emlékekre, tanúbizonyságot szereznek az 
50-60 évvel ezelőtt fogadott ígéretüknek: érdemes volt vállalni min-
den kihívást, szeretni és küzdeni egy életen át. Mindannyiunk előtt áll-
janak 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 elkö-
vetkezendő jubileumok idején. Az író szavaival kívánok Önöknek sok 
egészséget, örömet és boldogságot: 
„A végén nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami a szívünk-
ben marad.” Márai Sándor

50 éves
Férj Feleség Mikor
Malik Mihály Szabó Margit 1969. január 29.
Csorba Zsigmond Szádvári Zsuzsanna 1969. április 3.
Csetneki János Misányi Éva 1969. május 31.
Weisz József Boldoczki Ilona 1969. augusztus 2.
Sztyehlik Sándor Horváth Margit 1969. augusztus 16.
Pintér Miklós Kis Judit 1969. szeptember 6.
Tóth László Hársfai Mária 1969. október 18.

60 éves
Férj Feleség Mikor
Kerepeszki Mihály Hadas Eszter 1959. május 23.
Fehér István Borgulya Judit 1959. október 24.
Gál János Gajdos Rozália Magdolna 1959. október 31.
Kerepeszki Károly Sztyehlik Judit 1959. október 31.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Gyémánt- és aranylakodalmasokat köszöntöttünk 

90. születésnapot köszöntöttünk
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A pihentető nyári szünet után megkez-
dődött a gyermek-szülő-nevelő közös 

munkája. Örömmel vettük birtokba a tiszta, 
friss illatú csoportszobákat. Különösen nagy 
öröme volt a „telepi” óvodásoknak.

Befejeződött a Pest megyei óvodafej-
lesztési pályázat, a Gesztenyéskert tagin-
tézmény bővítése, fejlesztése. 2019. szep-
tember 21-én ünnepélyes keretek között 
adták át az intézményt a gyermekeknek, 
szülőknek, a város lakóinak. A projekt lezá-
ró ünnepségén beszédet mondott Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára és Pilis polgármestere, Hajnal 
Csilla. A műsort az óvodások verses-dalla-
mos köszöntővel kezdték, majd Gengeliczki 
Tibor, Sóvári Tamás és Oláh Imre nosztalgiás 
hangulatot varázsolt. Végül volt óvodásaink, 
Bánszki Enikő, Bánszki Emese és kísérőjük, 
Hacheleva Ludmilla köszöntő dallamait 
hallgathattuk. Pogácsás Tibor államtitkár 
úr, Hajnal Csilla polgármester és Orbán 
Péterné, a Pilisi Játékország Óvoda vezetője 
a szalag átvágásával átadták az intézményt, 
majd sor került az állófogadásra és az óvoda 
bejárására, beszélgetésre.

Óriási lépés, változás történt a bő év lefor-
gása alatt. A sikeres pályázat, a megvaló-
sulni vélt álmok egyszer csak teljesültek. 
A felújítás mellett az intézmény egy cso-
porttal is bővült. Most teljesen korszerű a 
jelenkor igényeinek megfelelő óvodát lak-
hatunk be, s csodálhatjuk annak minden 
szegletét. Az esztétikus épületet birtokba 
vette a mindig nyitott, érdeklődő generáció, 
a jövő nemzedéke. Jó a pozitív változást 
a gyerekekkel-szülőkkel megtapasztalni. 

Pilisen október 10-e és 13-a között "72 óra 
kompromisszum nélkül" elnevezésű prog-

ramot szervezett a Pilisi Ifjúsági Klub. 
A 3 napban a pilisi fiatalok és örök fiatalok 

önkéntes munkát végeztek. Többek között 
kerítést festettek iskolánkban, távolugró göd-
röt ástak, fát ültettek, szemetet szedtek és 
meglátogattak Pilisen élő idős embereket, 
hogy segítsenek nekik a kerti munkálatokban. 

A Hírnök c. újság sorain keresztül is szeret-
nénk köszönetet mondani az intézményeknek 
és az önkénteseknek egyaránt a sikeres prog-
ram szervezésért, és az áldozatos munkáért! 

SZABÓ TIBOR ✍ Pilisi Ifjúsági Klub

Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeltük. Ebből az alkalomból ismétel-
ten köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, tapaszta-

latait tudják maguk mögött, és segítségükkel ápoljuk hagyományainkat is.
Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év minden 

napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre áll-
nak. Feladatunk, lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt 
nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú 
évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk 
magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és 
gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhe-
tetlen kincs számunkra.

Pilis Város Önkormányzata a Csernai Pál Közösségi Központban a Pesti Zenés 
Színpad Cintányéros cudar világ című előadásának segítségével jó hangulatú estét 
varázsoltak a 65 év feletti lakosok arcára. A műsoros esten kívül idén is 4000 Ft/fő 
egyszeri pénzbeni támogatásban részesítette szépkorú lakosait, mellyel szeretett 
volna hozzájárulni az idősek mindennapjainak megkönnyítéséhez.

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

Az elkövetkezendő években a megújult óvo-
dát új ötletekkel, sajátosságaink, arculatunk 
kibontakoztatásával, innovatív szellemiség-
gel szeretnénk megtölteni.

A száz esztendős Bálint gazda, az iskola- 
és óvodakert program elkötelezett védnöke 
és támogatója. A 100 év 100 fa 100 óvoda - 
„Ültess fát!” program keretében facsemetét 
ültettünk, a sorszámozott Bálint gazda-em-
léktáblát a fa mellé helyeztük. A rendez-
vényt interaktív koncert és a Kalap Jakab 
Bábszínház műsora színesítette. Majd ját-
szódélután keretében a „Gesztenye ünnep” 
csoportszobában folytatódott. A szülők 
segítségével a kisebb-nagyobb gesztenyéből 
különböző figurákat fűztünk, barkácsoltunk 
s végül közös gesztenyepüré-kóstolással 
zártuk a napot.

Ebben az évszakban folyik az ősz témakö-
rének feldolgozása. A gyermekek szorgal-
masan és lelkesen gyűjtik a színes faleve-
leket, őszi terméseket. Az egészséghéten 
zöldségboltban vásárolnak zöldségeket, 
gyümölcsöket, melyekről közvetlen tapasz-
talatot gyűjtenek – megízlelik, kóstolgat-
ják. Beszélgetnek egészségről, betegségről, 
az egészséges életmódról. Meglátogatják 
az orvosi rendelőt, képek, mesék alapján 
az orvos gyógyító munkáját ismerik meg. 
Összességében az élménygyűjtés időszaka 
ez, mely alapja a tartalmas játéknak. 

A nevelőközösség tartalmilag is igyekszik 
megújítani a nevelőmunkát. A megújított 
nevelési program mellett különböző szolgál-
tatásoknak is helyet ad. Évek óta lehetősé-

get biztosít három felekezetnek (katolikus, 
református, evangélikus), hogy az érdeklődő 
családok gyermekei ismerkedjenek vallásuk-
kal. Angol nyelvoktatás és karate oktatás is 
folyik az intézményben. 

Nevelőmunkánk alapvetése a környe-
zetvédelem, környezettudatos magatartás 
alakítása. Ennek jegyében időről időre meg-
hirdetjük a papírgyűjtést, szelektív és elekt-
ronikai hulladékgyűjtést. Az újrahasznosítás 
fogalmával ismerkednek a legkisebbek. 

Szeptember 20-án csatlakoztunk az 
Autómentes Világnap eseményeihez. A gyer-
mekek ismerkedtek a rendőrség munkájával, 
a felállított KRESZ-pályán a balesetmentes 
közlekedés szabályaival.

A Magyar Népmese Napján a Kármán 
József Városi Könyvtár meghívására a legna-
gyobb gyermekekkel ellátogattunk a Csernai 
Pál Közösségi Központba, ahol a Ludas Matyi 
előadásán derülhettünk nagyokat. A legtöbb 
gyermeknek az első színházi élményét jelen-
tette. Nagy sikert aratott a gyermekek bevo-
nása az előadásba.

Október 4-én megemlékeztünk az Állatok 
Világnapjáról. Minden csoport változato-
san foglalkozott ezzel a témával. A projekt 
elmélyítése céljából a tanköteles korú gyer-
mekek kirándulását szervezzük Felsőlajosra, 
a Magán Zoo állatkertbe. Az egész napos 
program lehetőséget kínál, hogy a gyerekek 
közvetlenül ismerkedjenek az állatok élet-
módjával, szokásaival. A változatos tapasz-
talatgyűjtéssel készítjük fel gyermekeket az 
iskolai életmódra.

A Pilisi Játékország Óvoda dolgozói ✍

MOZAIK

Édes ősz jött… – évkezdet az óvodában

72 óra 
kompromisszum 

nélkül  Pilisen

Köszöntő Idősek 
Világnapja alkalmából
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Pilis Város Önkormányzat 2017.10.24-én sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében 
című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam 
finanszírozásával valósult meg, támogatója a Pénzügyminisztérium. 

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi 
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

A 150 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Pilis Attila utca 8. szám 
alatti Pilisi Játékország Óvoda Gesztenyéskert Tagóvodája került felújításra.

A Támogatási Szerződés száma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/50

A pozitív támogatói döntést 2018. április 05-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. 
június 19-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett. 

A projekt legfőbb célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségi fejlesztése, valamint egy korszerűbb, a mai kor igényeinek és követelményeinek 
megfelelő felszereltségű óvoda biztosítása volt.

A projekt keretében a Gesztenyéskert Tagóvoda átalakítása és bővítése valósult meg. 
A bővítés célja az óvodai gyermeklétszám növelése volt. A felújítási munkálatok keretében a 
határoló szerkezetek hőszigetelése a külső nyílászárók cseréje, a régi padlóburkolat bontá-
sa és új járólap elhelyezése valósult meg.  A bővítési munkálatok során 2 db új csoportszoba, 
gyermek mosdó, öltöző, tornaszoba, torna szertár, nevelői öltöző, teakonyha, logopédiai 
szoba, gépészeti helység, intézményvezetői szoba, orvosi szoba - elkülönítő és akadály-
mentes vendég mosdó került kialakításra, valamint épületgépészeti és belső villamossági 
rendszer került kiépítésre. A meglévő épület hasznos alapterülete kisebb átalakításokat 
követően 213,81 m2, melyet hozzáépítéssel 517,68 m2-re sikerült bővíteni.

A költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve került kialakításra az épület, 
melynek eredményeként a megvalósult fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos 
költségvetéséhez, működési költségeinek csökkentéséhez.

A projekt eredményeképp az óvodai ellátás a megújult környezetnek köszönhetően, a kor 
kihívásainak megfelelően, esztétikus, biztonságos környezetben tud megvalósulni, mind a 
szülők, mind a gyermekek és természetesen nevelőtestület megelégedettségére.

A kivitelezési munkálatokat az EcoSaving Kft. végezte. A munkálatok 2018.09.03-án 
kezdődtek, a kivitelezés befejezésére a pótmunkák elvégzését követően a sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően került sor. 

2019.09.21-én az óvoda projektzáró ünnepsége is megrendezésre került, melyet követően 
lehetőség nyílt a lakosság számára az intézmény megtekintésére.

Szeptember 27-én, pénteken hatalmas küz-
delem volt Monorierdő, Dánszentmiklós, 

Albertirsa és Pilis között. Nagyszerű futók 
jöttek el hozzánk a Gerjéhez, ahol hagyomány 
szerint Kasa Tibor és Kovács Péter bácsi 
vezetésével a gubányis pedagógusok várták 
az érkezőket. Szuper idő volt, így semmi nem 
hátráltatta a versenyzőket. Személy szerint 
nem akartam indulni, de tanáraim lelkesítő 
beszéde után rászántam magam, és még 
az aranyérmet is sikerült elhoznom. Négy 
korcsoportban rengeteg induló volt, mind a 
lányok, mind a fiúk csoportjában. Emellett 
rengeteg szurkoló is megjelent ezen a fan-
tasztikus délutánon, ami nagyon nagy moti-
váció volt számomra is. A korcsoporttól 
függő körök számát mindenkinek sikerült 
teljesíteni, és ez a személyes győzelem a dél-
után legnagyobb győzelme. Mindenki nagyon 
ügyes és bátor volt, hogy jelentkezett, és 
teljesítette a távot, hatalmas gratuláció illeti 
őket. Remélem, jövőre is találkozunk, annak 
ellenére, hogy én már nem indulok, kimegyek 
szurkolni.

A futóverseny az iskola háziversenye is volt 
egyben, melynek eredményeit a múlt heti 
DÖK-napon rendezett akadályversenyen hir-
detett ki Kasa Tibor bácsi.

2. korcsoport, lányok
 1. Fehérvári Emma
 2. Kovács Anna Mercédesz
 3. Szentpéteri Enikő

2. korcsoport, fiúk
 1. Mátyás Dominik
 2. Kis Krisztián
 3. Lakatos László

3. korcsoport, lányok
 1. Gajdos Maja
 2. Dóra Bianka
 3. Harmati Gabriella

3. korcsoport, fiúk
 1. Menich Pál Krisztián
 2. Opra-Bódi Zsombor
 3. Takács Pál

4. korcsoport, lányok
 1. Solymosi Lilla
 2. Borgulya Emma
 3. Tóth Zita

4. korcsoport, fiúk
 1. Horváth Krisztofer
 2. Horváth Dániel
 3. Kertesi Péter

SOLYMOSI LILLA 8.a ✍

Mint minden évben, iskolánkban idén is 
volt papírgyűjtés, ami nem csak nagyon 

hasznos és környezetbarát, hanem remek 
szórakozás is egyben. Péntek délután ket-
tőtől hatig, szombat délelőtt pedig nyolctól 
délig vártak az iskola dolgozói minden érke-
ző gyereket és szülőt, akik hozzájárultak 
gyűjtött papírjaikkal a konténerek töltésé-
hez. Néhányan temérdek papírt, egyesek 
kevesebbet hoztak, de rengetegen jöttek, 
hiszen tudták, hogy még a legkisebb meny-
nyiség is számít. Így több, mint három kon-

ténernyi papír gyűlt össze, amiért az iskola 
nevében is köszönetet szeretnék mondani. 
Nyolcadikos, valamint néhány hetedikes 
diák segített és vett részt a pakolásban, 
ami véleményem szerint szórakoztató és 
vidám hangulatban telt. A későbbiekben is 
számíthatunk még az ilyen és hasonló isko-
la által szervezett zöld programra, mellyel 
szeretnénk felhívni a környezetvédelem-
re az emberek figyelmét. Sajnos, én már 
nyolcadik osztályos lévén, nem fogok részt 
venni több papírgyűjtésen, de bízom benne, 
hogy csakúgy, mint idén, jövőre is ennyi, 
vagy akár több papír gyűlik össze.

BACH DORINA 8.a ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Mezei GUBI 
nyuszik

Sajtóközlemény
Pilis Város óvodafelújítási projektje

Gukabúvárok
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SzIS: Hamarosan vége az egyházi évnek, közeledik a halottak 
napi megemlékezés (november 1.), amikor a temetőkben gyúlnak 
mécsesek és hangzanak el imádságok… Nem sokkal ezután követ-
kezik Örök élet vasárnapja (november 24.), amikor gyülekezetünk 
halottaira emlékezünk az evangélikus templomban. Üzensz valamit 
a Kedves Olvasóknak?
LP: Igen! A mécsesek újrahasznosíthatók! A gyertya kicserélhető, 
a koszorú elbontható, így évről évre mázsákkal kevesebb lehetne 
a megemlékezés után visszamaradt temetői szemét – és lehet, 
hogy hónapokkal, évekkel hosszabb a Föld élettartama. A tréfát 
félretéve: egyre többen hagynak fel a régi, pazarló szokásokkal, és 
a mennyiségi helyett minőségi megemlékezést választják. Igazából 
az lenne a legjobb, ha mindenki így járna el.

SzIS: Tudsz esetleg ilyen pozitív példákat is mondani, ami motivá-
lóan hatna a még bizonytalankodókra is?
LP: Rengeteg ilyen van. Úgy gondolom, hogy ha az embereknek min-
den egyébre van kreativitása, akkor erre is. Nyilván, a hölgyek még 
kreatívabbak ezen a téren, de például azt én is elmondhatom, hogy 
a műanyag virág és koszorú se nem szép, se nem tartós. Kifakul, a 
szél elfújja, és mehet is a szemétbe, míg a sírra ültetett élő virág 
vagy oázis sokáig megőrzi szépségét. Igaz, munka van vele, de ami 
fontos nekünk, arra rászánjuk az időt. Ne csak Mindszentkor legyen 
fontos az emlékezés! Év közben se felejtsük el, hogy felelősséggel 
tartozunk a megváltott sírhelyekért.

SzIS: Mi van akkor, ha valaki önhibáján kívül (pl. mert tartósan 
beteg, vagy nagyon messze lakik) nem tudja gondozni a megváltott 
sírhelyeket?
CsGZs: Másokhoz hasonlóan én is fontosnak tartom, hogy elhunyt 
elődeink és rokonaink iránti tiszteletünket, szeretetünket azzal is 
kifejezzük, hogy sírhelyeiket ápoljuk. A Kávai úti temetőbe rendsze-
resen járok, és jó érzéssel tapasztalom, hogy Pilis legrégibb sírkert-
je pozitív változásokon megy át. Név nélkül, de kiemelem a temető 
szomszédságában élők szinte napi szintű segítségét is. Évek óta 
hagyomány, hogy tavasszal és ősszel önkéntes temetőtakarítást 
szervezünk, melyek nagyon eredményesek. Azt látom, hogy akik 
ritkán tudnak ellátogatni a temetőbe, egyre bátrabban követnek 
egy jól bevált gyakorlatot: megbeszélik a tágabb család valamelyik 
tagjával, hogy gondozza szeretteik sírját.

SzIS: Hogyan látja a temetéseket egy evangélikus lelkész? Van 
valamilyen felemelő történeted?
KE: A néhány szál virággal lerótt kegyelet is lehet olyan meghitt, 
mint a nagy halom koszorú. Talán több együttérzés, több részvét 
van abban, amikor a gyászolók – kezükben a virággal – személyesen 
mennek oda a ravatalhoz elbúcsúzni a halottól. Egyetlen vázányi 
virág a síron ebben az esetben nem az anyagi szegénységet, hanem 
a lelki gazdagságot hirdeti. Egy régi szokás jött újra divatba: a koszo-

rúmegváltás. Ilyenkor a gyászoló család kérésére nem koszorúkat, 
hanem egy karitatív célra szánt pénzadományokat hoznak a teme-
tésre érkező hozzátartozók. Lehet gyűjteni betegek gyógyítására, 
intézmények támogatására, és szinte bármilyen, a közösség javát 
szolgáló célra. Így lehet a halottak emlékezete az élők javára – azt 
hiszem, az Élet és Halál Ura is jónak látja ezt.

SzIS: A temetőket járva sajnos mégis azt látni, hogy elég sok a 
szemét – és sajnos nem csak a konténerekben. Időnként eltűnik, 
de aztán mindig újratermelődik. Tényleg: hova kerül a temetői sze-
mét? Lehet valami biztatót mondani?
LP: A föld alá, mintha csak a szőnyeg alá söpörnénk. Kifizetjük a 
bányadíjat, és mindent eltemetnek a markolóval. Sajnos nem viszi el 
a kukás autó, így nekünk kell elvitetni, különben a fejünkre nő. Azért, 
hogy lássuk, nem légből kapott dolgokról beszélünk: 2018 novem-
berében (nem sokkal Mindszent után) 1,8 tonna használt mécsest 
szállítottunk el csak a Vasúti temetőből! 2017-ben 39 680 kg szemét 
1 504 000 Ft szemétszállítási díj ellenében került elhelyezésre a 
dabasi lerakóban, ami ezután meg is szűnt. 2018-ban már 47 650 kg 
(!) szemét 1 596 000 Ft szemétszállítási díj ellenében került elhe-
lyezésre a ceglédi lerakóban. És íme, 2019 I. félévének statisztikája: 
19 280 kg szemét, 723 000 Ft szemétszállítási díj, továbbra is 
Cegléden. Ha nem teszünk ellene valamit, akkor idén se lesz keve-
sebb. Én arra biztatnám az embereket, amikor megemlékeznek, akkor 
ne csak a múltra, hanem a jövőre is gondoljanak!

SzIS: A temetői konténerek helyes használatáról kaphatunk eset-
leg egy összefoglaló használati utasítást? Mire kell még esetleg 
odafigyelni?
MÁ: Összesen háromféle temetői hulladékot kell kezelnünk, ezeket 
a következő módon kérjük elhelyezni: 

1) A zöld hulladékot (pl. elszáradt virág, kigyomlált gazok, 
lemetszett ágak stb.) a szeméttárolóba kell dobni. 

2) A koszorúkat (nem műanyag!) a szeméttároló mellett kell 
elhelyezni. 

3) A „sárga” hulladékot (pl. mécsesek, műanyag virág és koszo-
rú, üveghulladék, műanyag váza stb.) a kihelyezett zsákokba 
kell dobni. Amennyiben a zsákok megtelnek, kérjük Önöket, 
értesítsenek minket a gyülekezeti telefonon! 

Továbbá, fel szeretnénk hívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
temetői konténerek nem kommunális hulladéklerakók! Kérjük, ne 
dobjanak bele háztartási szemetet, építési törmeléket, elhullott 
állatokat, elektronikai eszközöket, használt ruhát stb. 

Temetőink nyugalmát az önkényesen végzett építési- és föld-
munkák is megzavarják. Sajnos, sokszor előfordul, hogy föld- vagy 
törmelékkupacok és gödrök jelennek meg a „semmiből”. Ezek 
nagyon veszélyesek! Mindennemű temetői földmunka és kőműves 
munka végzése engedélyhez kötött, amit gyülekezetünk Lelkészi 
Hivatalában lehet igényelni személyesen, a kijelölt hivatali nyitva-
tartási időpontokban. Mindannyiunk elvárása és érdeke, hogy teme-
tőink szépek és rendezettek legyenek. Kérjük, segítsék munkánkat 
azzal, hogy betartják a temetői rendet!

SzIS: Sírhelymegváltás – kegyeleti ügy. Bizonyára minden Kedves 
Olvasónk kíváncsi rá, hogy mire fordítjuk a befolyt összeget...
FBE: Minden évben a még nem használt, illetve az egyházközség 
tulajdonába visszaadott sírhelyeket tesszük rendbe. Gyomirtózás, 
kaszálás, és a szemét elszállítása történik egész évben, valamint 

EGYHÁZI HÍREK

Ez egy szemét ügy!
Beszélgetés evangélikus 
gyülekezetünk
és Földünk jövőjéről
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Csetneki János alelnök az első csapat-
tal kapcsolatban nyilatkozott:
– A 2019-es szezon átigazolási időszakában 
sok jó labdarúgót néztünk meg, a keret jó 
játékosokkal lett feltöltve. Sajnos, a kez-
dés nem a várakozásoknak megfelelően 
indult, a szezon elején bukdácsoltunk, ami 
eddig nem volt jellemző csapatunkra. A Kis- 
várda elleni mérkőzés azonban megmu-
tatta, hogy csapatunk mennyire egységes, 
milyen képzett játékosai vannak, gratulálok 
a helytállásukért! A Szentendrén játszott 
mérkőzésen már látszott, hogy jófelé halad 
a csapatunk, reméljük, a jó teljesítmény 
marad az őszi szezon végéig. Célunk lega-
lább a bajnokság középmezőnyéhez felzár-
kózni. A Magyar Kupában három győztes 
mérkőzés után NBI-es csapatot kaptunk, 
bár harcolt csapatunk, felvettük a versenyt 
ellenfelünkkel, egy büntetővel kiejtettek 
minket. Köszönjük a szurkolók folyamatos 
buzdítását!

A csapat megköszöni a nézőknek a buzdítást a Szentendre elleni 
6-0-ra megnyert meccsen.

Miklósvári János a második csapatról: 
– A megye III-ban indultunk. Célunk, hogy 
minél feljebb szerepeljünk, a középmezőny 
elejét céloztuk meg. Felkészülésünk rosz-
szul sikerült, mert a nyár kicsit elvitte a 
fejeket. Döcögős kezdet után talán most 
lendültünk be. Sajnos, három sérült játéko-
sunk van és öt rutinos labdarúgónk abba-
hagyta a játékot. További nehézség jelent 
az ifi hiánya, hiszen miközben a felkerülő 
játékosoknak időt kell hagyni a fejlődésre, 
közben meccsrutint is kellene szerezniük.

Kerepeszki Zoltán utánpótlás hírei:
– Szeptember 7-én ötödik alkalommal ren-
deztük meg a szezonnyitó utánpótlás tornát 
az U11-es korosztályban. Idén hat csapat vett 
részt a rendezvényen, amely jó időben, kitűnő 

hangulatban, sok szülő és néző előtt került 
megrendezésre. A tornát a Monor csapata 
nyerte, a Tiszakécskét múlták felül a dön-
tőben büntetőrúgásokkal. A további helye-
zettek: 3. Újhartyán, 4. Dabas-Gyón, 5. Pilis, 
6. Pestszentimre. A tornán az egyenlőség 
jegyében minden játékos kapott érmet, de 
külön díjaztuk a gólkirályt, a legjobb játékost, 
a legjobb kapust, illetve minden csapat aznap 
legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgóját. 

Bozsik-csapatainknak szeptemberben 
kezdődtek el a korosztályos edzések:
U7, 16 fő, edző: Kicska Tamás
U9, 22 fő, edzők: Kovács Zoltán, Kerepeszki 
Zoltán
U11, 22 fő, edzők: Gilan Károly, Miklós 
Dominik
U13, 18 fő, edző: Kinder László

Az őszi Bozsik-tornák és Bozsik-fesztiválok 
mellett október 23-án Nagykátán a Forra- 
dalom kupán fogunk részt venni.

Az U15 és U17 gárdáink a Budapest bajnok-
ságban indultak az idén. A serdülő csapa-
tunk (19 fő) Eipl László edzővel, az ifjúsági 
csapatunk (20 fő) Borgulya Tamás edzővel 
veszi fel a versenyt a főleg budapesti szék-
helyű csapatokkal.

Kérjük, kísérjék figyelemmel folyamatosan 
frissülő honlapunkat a www.pilisilk.hu 
címen, illetve kövessék eseményeinket, 
híreinket Facebook-oldalunkon is! 

Találkozzunk a pályán! Hajrá Pilis!

A Pilisi LK vezetősége ✍

folyamatosan végezzük a karbantartási munkákat is. A szemétszál-
lítási díj mellett tetemes összeget tesz ki a fűnyírás benzinköltsége, 
valamint az elhasználódott alkatrészek javítása, vagy esetleges 
pótlása. Nagy segítség, amikor nemcsak a sírhelyek, hanem a sír-
helyek körüli átjárók is ki vannak gyomlálva. Örülünk mindennemű 
önkéntes vállalkozásnak, melyeket gyülekezetünk elnökségével 
előre egyeztetnek. Úgy gondolom, hogy minden, a szemétszállítás-
ból és fűkaszálásból megspórolt forintot a temetők fejlesztésére, 
szépítésére tudnánk költeni. Lakossági igény alapján például régóta 
tervbe van már urnafalak kiépítése, de erre úgy tűnik, hogy még 
egy darabig várnunk kell… Szeretettel kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy figyeljék a sírhelymegváltások lejárati határidejét, és időben 
rendezzék a szükséges költségeket. Az egyházközség infrastruk-
túrájának fenntartását egyébként az egyházfenntartói járulékok, a 
perselypénz és az adományok fedezik – ezeknek is megvan a helyük.

SzIS: Ahogy a temető, úgy a templomkert sem magától ilyen rende-
zett, sok munkátok van vele.

SzLPZs: Így igaz, de nagyra becsülendő a gyülekezetünk aktív tagjai-
nak önkéntes munkája is. Főleg az őszi lombhulláskor és a kora tavaszi 
kertrendezéskor láthat szembetűnő változást az ide látogató. Sajnos, 
nem mindenki viselkedik a kellő méltósággal – ezért is határozott 
a presbitérium arról, hogy a templomkert kapuit csak a gyülekezeti 
alkalmakra és a hivatali időre nyitjuk meg. Ezen rövidke idő egyesek-
nek mégis elég arra, hogy szemeteljenek, sőt: idepiszkítsanak, vagy 
rongáljanak. Olyan jó lenne, ha újra megbízhatnánk az emberekben!

SzIS: Köszönöm nektek az őszinte szavakat! Remélem, hogy e cik-
künk nem ellenséges, hanem együtt érző és felelősségre ébresztő 
gondolatokat váltott ki a Kedves Olvasókból. Folytatjuk!

Szeretettel írta: Csillóné Gál Zsuzsanna (presbiter), Félixné 
Berinszki Edit (pénztáros), Kárnyáczki Eszter (evangélikus lel-
kész), Lasán Pál (gondnok), Malya Ágnes (felügyelő), Szamos 
Lászlóné Pálvölgyi Zsuzsanna (egyházfi), Szöllősi István 
Sándor (evangélikus lelkész)

MOZAIK

FOCI HÍREK
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Szeptember 7-én délelőtt tartottuk a 
több, mint két éve havi rendszeresség-

gel működő Tár-Sas Kör utolsó alkalmát. 
A jövőben Tár-Sas Körünk klubbá alakul, nem 
állandó időpontban és helyszínen, hanem az 
egyedi igényekhez alkalmazkodva, a lehető-
ségeket figyelembe véve lesznek majd klu-
balkalmaink felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt. Köszönjük Fehér Viktor játékmes-
ternek eddigi odaadó munkáját és bízunk 
benne, hogy a jövőben is sok vidám pillanatot 
szerzünk majd a társasjátékot kedvelőknek.

„Tervezz, alkoss 3D-ben”. A Városi Könyvtár 
DJP Pontjára érkezett szeptember 9-én a 
Digitális Jólét Program jóvoltából egy 3D 
nyomtató, mely 2 hétig volt nálunk. Ez idő 
alatt – a könyvtár nyitvatartási idejében – 
ingyenes lehetőséget biztosítottunk az 
érdeklődőknek a saját maguk által megter-
vezett tárgyak kinyomtatására. Kihasználva 
a technikai lehetőséget, megterveztük és 
kinyomtattuk Pilis nevezetes épületeinek 
kicsinyített mását. A felhívásunkhoz csatla-
kozott a Pilisi Gyermekotthon tanári csapata 
és tanulói, valamint a 8.C osztály is. A kis 
makettekből berendezett mini kiállítás meg-
tekinthető a könyvtár olvasóterében.

Szeptember 14-én a Pilisi Városnapon DJP 
Pontunk is bemutatkozott. Nagy sikere volt 
a 3D nyomtatónak és a nyomtatott pilisi 
műemlék épületeknek, és persze a könyvtá-

Nagyon sok programmal, újdonsággal és érdekességgel vártuk 
látogatóinkat a Városi Könyvtárba ezen az idei őszön is.

runk logójával díszített keksznek is, melyhez 
a sütikiszúró formát mi terveztük meg és 
nyomtattuk ki a 3D nyomtatóval.

Pilis Város Önkormányzata és a Kármán 
József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
szervezésében idén is megrendezésre 
került a már hagyományosnak mondható 
kapusztnyik-verseny a Városnap kereté-
ben. A megmérettetésre tízen jelentkeztek 
és hozták el az általuk otthon elkészített 
finomságot, melyeket egy három tagú zsűri 
bírált. A kapusztnyikokat a kóstolás folya-
mán három szempontot figyelembe véve 
pontozták. Értékelték a sütemények álla-
gát, ízét, küllemét. A zsűri tagjai ez alkalom-
mal Gábrisch Marika, a tavalyi verseny győz-
tese, Holánszkiné Drábóczi Mária, a hagyo-
mányos fatüzelésű kemencében készült, 
adalékmentes pékáruiról ismert Holánszki 
Pékség tulajdonosa, valamint Kerepeszki 
Mária, Pilis „Kapusztnyik nagykövete” vol-
tak. A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga 
a nyertesek kiválasztásánál, hiszen mind-
egyik benevezett sütemény megérdemelt 
volna egy díjat. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra 18 
órakor került sor a színpadon, ahol előszőr 
Hajnal Csilla polgármester üdvözölte a je- 
lentkezőket, majd a zsűri részéről Gábrisch 
Marika értékelte a versenyre benevezett 
kapusztnyikokat. A „Legjobb kapusztnyik 
2019” díjat Becsó Károlyné nyerte, különdíjat 

kapott Tuskán Károlyné és Takács Gábor. 
Külön öröm volt számunkra, hogy a verseny-
zők között találkozhattunk fiatalokkal és 
férfiakkal is. Reméljük, ez a hagyomány is 
hozzájárul Pilis és a szlovák gasztronómia 
egyik legjellemzőbb hagyományos ételének 
mind szélesebb körű megismertetéséhez. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt, a zsűri 
munkáját és gratulálunk a nyerteseknek!

Szeptember 17-én Digitális Élménynapot szer-
veztünk. Több, mint száz látogató, három álta-
lános iskolai osztály, a robotika-szakkörösök, 
pedagógusok és egyéni érdeklődők voltak jelen 
ezen az eseményen. Volt 3D nyomtatás, VR 
szemüveg, Lego robot, egyedi építésű távirá-
nyítású autó, versenyautó-szimulátor, digitális 
tudás, sok-sok játék, izgalom, virtuális kalan-
dok. Köszönjük a Digitális Élményközpont dol-
gozóinak és az albertirsai Vision VR-nak, hogy 
eljöttek hozzánk és közösen sikerült egy iga-
zán különleges és értékes napot szerveznünk 
a Városi Könyvtár DJP Pontján.

Szeptember 22-én és október 20-án 15 órától 
kreatív délutánnak adott helyszínt Közösségi 
Házunk. A szeptemberi felnőtt foglalkozáson 
őszi dekorációt és mixed média dobozt, míg 
az októberi workshopon már a karácsonyra 
hangolódva ünnepi díszeket készítettek a 
résztvevők Jankovicsné Wéber Ildikó vezeté-
sével. Október 31-én 16 órától a 9 évnél idő-
sebb gyermekeket vártuk kézműves foglal-
kozásra, ahol tündéres ajtódíszt készítettek. 
Szeptember 23 és október 31. között lezajlott 
a Digitális Jólét Program keretében indított 

harmadik önálló 24 órás internet- 
és számítógép-használati tanfolya-
munk, melyet 65 év felettieknek hir-
dettünk meg. A hatfős csapat nagy 
lelkesedéssel és nyitottsággal állt 
a tanulás elé, melynek meglett az 
eredménye, mindannyian sikeres 
vizsgát tettek, amihez sok szeretet-
tel gratulálunk.

Szeptember 25-én a Digitális Jólét 
Program Hálózat mentorainak III. 
országos találkozóján vettünk részt 
Szentendrén a Hamvas Béla Megyei 
Könyvtárban. A szakmai nap déle-
lőttjén előadásokat hallhattunk a 
hálózat vezetőitől és szakembereitől. 
Délután, régiónk frakcióülésén meg-
osztottuk a KMR területén dolgozó 
mentor kollégáinkkal tapasztalatain-
kat egy kötetlen, jó hangulatú beszél-
getés keretében. Fotó: Liszkay Lilla
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Országos Könyvtári Napok 
Pilisen…

Szeptember 30-án újra gyermekzsivajtól volt 
hangos Csernai Pál Közösségi Központ szín-
házterme. A Magyar Népmese Napja alkal-
mából az Országos Könyvtári Napok pilisi 
programjához kapcsolódva könyvtárunk a 
Pilisi Játékország Óvoda gyermekeit látta 
vendégül. Az eseményt Malikné Turcsek 
Zsuzsanna, a Kármán József Városi Könyvtár 
és Közösségi Ház vezetője nyitotta meg, majd 
a népes gyermekhad a Ludas Matyi című előa-
dást nézhette meg a Hahota Gyermekszínház 
előadásában. Az óvodások aktív résztvevői 
lehettek az előadásnak, a történet interaktív 
feldolgozása nagy sikert aratott a gyerekek 
és kísérőik körében egyaránt. Köszönjük a 
Csernai Pál Közösségi Központnak a helyszín 
biztosítását és dolgozóinak a lebonyolítás 
során nyújtott segítséget.

„Könyvtárak az emberért, felelősség a 
Földért” – Az Országos Könyvtári Napok 
tematikájához kapcsolódva környezetvédel-
mi vetélkedőket szerveztünk október 1-jén 
általános iskolai osztályok számára. Délben 
a 4. b osztályosok érkeztek hozzák, akik 
kihasználva a jó időt könyvtárunk udvarán 
adhattak számot természetismereti tudá-
sukról. Délután a 2. b osztályosok mérettet-
ték meg magukat. Ők egy interaktív foglal-
kozáson vehettek részt, ahol az Okos Doboz 
internetes oldal témához kapcsolódó játéká-
ban vettek részt a könyvtárunk DJP Pontján. 
Mindkét csapat nagyon jól teljesített, így a jól 
megérdemelt jutalom sem maradhatott el.

A Könyvtári Esték történelmi előadássoro-
zatunk is csatlakozott az OKN programjai-
hoz. Október 3-án este dr. Rugonfalvi Kiss 
Csaba állandó előadónk Orseolo Péter és 
Aba Sámuel királyaink fordulatokban bővel-
kedő uralkodásáról mesélt a tőle megszo-
kott átéléssel a Városi Könyvtár olvasóte-
rében. Köszönjük doktor úrnak a remek elő- 
adást, vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk 
és jelenlétükkel megtisztelték előadónkat, 
valamint Lipták Mihálynak és a Képüsz Kft.-
nek a videofelvétel elkészítését!

Vera a pilisi Könyvtárban...

Október 4-én Grecsó Krisztián József 
Attila-díjas író, költő, dalszerző látogatott 
el hozzánk. Az író-olvasó találkozónak a 
Közösségi Ház adott otthont, ahol a népes 
számú érdeklődő közönség egy remek han-
gulatú előadást hallgathatott meg. Krisztián 
mesélt gyermekkori emlékeiről, a szülőfalu-
járól és a számára óriási értéket képviselő 
család fontosságáról. A kötetlen, humorral 

fűszerezett, gyakran az öníróniától sem 
mentes előadás értékes kikapcsolódást 
nyújtott minden jelenlévőnek. A beszélge-
tés végén megkértük Krisztiánt, hogy húzza 
ki Facebook-játékunk szerencsés nyertesét, 
aki egy dedikált Vera-kötetet vehetett át az 
írótól. Mi sem engedtük el üres kézzel ven-
dégünket, Reis József Pilis város évszázadai 
című helytörténeti tárgyú könyvét adtuk át 
a találkozás emlékére. Az est dedikálással, 
majd a Holánszki Pékség jóvoltából vendég-
látással zárult. Kapcsolódó programként 
vendégeink megtekinthették a könyvtár 
Digitális Jólét Program Pontjának mini kiál-
lítását, melyen a 3D nyomtatási technikával 
készült, Pilis nevezetes műemlék épületeit 
ábrázoló kicsinyített másolatok voltak lát-
hatók. Köszönjük a szentendrei Hamvas Béla 
Pest Megyei Könyvtárnak a program meg-
valósulásához nyújtott anyagi segítségét, a 
Holánszki Pékségnek a finom falatokat, Kati 
Virágnak a színpadi dekorációt.

Az OKN hete alatt meghirdettük a Meg-
bocsátás hetét, ezeken a napokon késedel-
mi díj fizetése nélkül lehetett visszahozni 
lejárati időn túl kinn lévő könyveket. Szintén 
ezen a héten nyitottuk meg a Jótékonysági 
könyvvásárt, mely október végéig tartott. 
A bevételt a könyvtári gyermekprogramok 
színesítésére használjuk majd fel. 

Az ősz folyamán is folytatódtak Vintage kézmű-
ves foglalkozásaink, ahol hétről hétre szebb-
nél szebb alkotások születtek a csoport tag-
jainak keze alatt, Lehoczki-Lénárd Valentina 
irányítása mellett. Az alkalmak keddenként 
17:30-tól kezdődnek a Városi Könyvtárban, 
ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Bővebb információ: 06-20/771-0427

Az Ablak Galériába október hónapban a 
Motring Foltvarró Kör ügyes kezű tagjai hoz-
ták el hozzánk gyönyörű alkotásaikat. A kör 
egy éve alakult, azóta intenzíven dolgoznak 
együtt. Hitvallásuk, a legfontosabb motiváci-
ójuk, hogy ezt szeretettel teszik. Egymástól 
veszik az ötleteket, segítik egymást a tech-
nikák elsajátításában. A foltvarrás és a kézi-
munkázás sok örömet ad nekik, és azoknak, 
akiket megajándékoznak egy-egy darabbal. 
A kiállításban láthattuk Nagyné Gálfi Mag-

dolna foltvarrás-, Oláhné Takács Erzsébet 
foltvarrás-, Halgas Péterné Erzsike foltvar-
rás-, Kerepeszkiné Németh Erzsébet horgolás- 
és Mikuskáné Piroska kézimunka-alkotásait. 
Novemberben Durjancz Mária csipkéi, decem-
berben pedig Daridáné Gavalecz Erzsébet és 
Majdányi Gyöngyi közös kézimunka kiállítása 
lesz látható az Ablak Galériában.

November 7-én 12:00-tól újra véradást szer-
veztünk a Közösségi Házba a Vöröskereszt 
Pestmegyei Szervezetével közösen. 

November 16-án 18 órakor Nyáry Krisztián 
kommunikációs szakember, könyvkiadó, író, 
irodalomtörténész, az Így szerettek ők 1–2, az 
Igazi hősök, 33 magyar, a Merész magyarok, 
30 emberi történet és a Festői szerelmek 
című könyvek szerzője érkezik hozzánk író-ol-
vasó találkozóra a Közösségi Házba. Az íróval 
Hevesi Judit költő, Nyáry Krisztián szerkesz-
tője beszélget majd.

December első hetében a Gubányi Károly 
Általános Iskola legkisebbjeit várjuk a 
Csernai Pál Közösségi Központba egy ingye-
nes előadásra, melynek főszereplői a Télapó 
és barátai lesznek.

December 13-án 18 órai kezdettel újra 
egy író-olvasó találkozóra hívjuk az érdek-
lődőket, ez alkalommal Réti László, az 
egykori magasrangú rendőrtisztből lett 
krimiíró mesél majd életéről és könyveiről. 
Hallhatunk történeteket A parfümőr, Panda, 
a Kaméleon, Falak mögött című köteteiről. 

Mindkét rendezvény ingyenes, de jelentke-
zéshez kötött. A rendezvényekre sok szere-
tettel várunk minden érdeklődőt.

Kollegáink ősszel is folytatták a továbbkép-
zéseiket. Elvégezték a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért „A fogyatékos szemé-
lyek számára nyújtott szakmai és közszol-
gáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, 
fejlesztése” című tanfolyamot. Célja a fogya-
tékos személyek megfelelő szintű fogadásá-
nak elsajátítása volt. Sikeresen vettek részt 
az „Én könyvtáram” Projekt „Hatékony kom-
munikáció közgyűjteményekben” című tanfo-
lyamán a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, 
valamint az Országos Széchényi Könyvtár 
„Coaching szemlélet a könyvtárakban” című 
továbbképzésen.

A könyvtár életéről, új kiadványainkról 
és programjainkról bővebb felvilágosítást 
kaphatnak a www.kjvk.hu honlapon vagy 
az intézmény Facebook-oldalán. A könyv-
tári tagság továbbra is ingyenes, várjuk 
régi és új olvasóinkat!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍
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A Pilisi Rendőrőrs életében a nyár vége jelen-
ti a rendezvények hónapját. Ebben az idő-

szakban biztosítottuk többek között a kétna-
pos Nyáregyházi Fesztivált, a Pilis Városnapot, 
valamint a Csévharaszt, Vasad és Pánd közsé-
gekben megrendezésre kerülő szüreti felvonu-
lásokat és bálokat, amelyek során rendkívüli 
esemény nem történt. 

A Pilis Város Önkormányzata által 2019. 
szeptember 14-én rendezett Városnaphoz, 
valamint szeptember 20-án megtartott „Autó-
mentes nap”, elnevezésű programhoz a Pilisi 
Rendőrőrs is csatlakozott bűn- és baleset-
megelőzési standdal. Kollégáim ismertették 
a kerékpárok kötelező felszereléseit, valamint 
felhívták az érdeklődők figyelmét a közlekedő-
ket fenyegető veszélyhelyzetekre. A gyerme-
kek bűn- és balesetmegelőzési témájú játékos 
foglalkoztatókat tölthettek ki, valamint ügyes-
ségi pályán is kipróbálhatták magukat.

Az alábbiakban pedig néhány konkrét ese-
ményről és az azt követő intézkedésekről sze-
retnék ízelítőt adni.

A pilisi járőrmobilra 2019. augusztus 23-án 
érkezett állampolgári bejelentés alapján indul-
tak a körzeti megbízottak a vasútállomásra 
egy zavartan viselkedő nőhöz. Kollégáim a 
helyszínre érve haladéktalanul megkezdték a 
vasútállomás ellenőrzését, de nem találták 
a keresett személyt. Ezt követően a vasúti 
átjáróhoz mentek, ahol a síneken ülve megta-
lálták az elkeseredett nőt. Beszélgetni kezdtek 
vele, majd a szolgálati gépkocsiba ültették és 
mentőt hívtak hozzá. A mentőszolgálat mun-
katársai kórházba vitték a fiatal nőt.

A Pilisi körzeti megbízott 2019. szeptem-
ber 19-én egy budapesti gyermekkorú sze-
mélyt adott át sérülésmentesen a Monori 
Gyermekotthon munkatársainak, aki aznap 
szökött Pilisre szerelméhez. A fiú édesanyja 
értesítette kollégáimat a történtekről, misze-

2019. augusztus 31-én megrendezésre került a 27. Pilisi 
Szüreti Bál és Felvonulás a Pilisi Nép- és Gazdakör szer-
vezésében a Csernai Pál Közösségi Központban. 

Az idén rengeteg új fiatallal bővült a táncos lábúak 
csapata, közel 40 gyerek vett részt a felvonuláson, 
majd este a bálon. A környékbeli falvak fogatai is nagy 
számban jelen voltak rendezvényünkön. A népviseletbe 
öltözött gyerekek 13, 6 km-t tettek meg Pilis területén a 
tűző napon. Majdnem bejártuk egész Pilist! 

A bál este jó hangulatban és balhémentesen telt. 
Nagyon sok embernek a támogatását és munkáját 
köszönöm, nélkülük nem rendezhettük volna meg a 27. 
Pilisi Szüreti Bál és Felvonulást. Felsorolva olvasható a 
támogatók névsora Pilisi Szüreti Bál és Felvonulás hiva-
talos Facebook-oldalán. Úgy látszik, egyre népszerűbb 
a rendezvényünk, jól látszik, hogy egy kis akarattal lehet 
eseményünk sikeres, hiszen rengetegen látogattak el 
az idén. A bál zárása hajnali 02:00 órakor történt. 

Jövőre ismét lesz Szüreti Bál és Felvonulás!  
LACZKÓNÉ BÁLINT ERIKA ✍ Pilisi Nép- és Gazdakör elnöke

rint otthonában egy gyermekkorú személy 
tartózkodik. A 11 éves kislány elmondta, hogy 
sérelmére sem bűncselekményt, sem szabály-
sértést nem követtek el.

Egy helyi lakos ellen indult büntetőeljárás 
jármű önkényes elvétele és más bűncselekmé-
nyek elkövetése miatt, akit a pilisi járőrök 2019. 
szeptember 12-én Pilisen vontak intézkedés 
alá az általa vezetett személygépjárművel. 
Az intézkedés során a férfinál alkalmazott 
alkoholszonda pozitív eredményt jelzett. A 
rendőrök megállapították, hogy a helyi lakos 
vezetői engedéllyel sem rendelkezik, mivel a 
Monori Járásbíróság korábban már eltiltotta 
őt a járművezetéstől, továbbá az is megálla-
pítást nyert, hogy az általa vezetett személy-
gépjárművet a tulajdonos engedélye és tudta 
nélkül vette igénybe, ezért elfogták és előállí-
tották a rendőrkapitányságra. 

A járőrök 2019. október 1-jén Pilis egyik 
utcáján igazoltattak egy 21 éves vásárosna-
ményi lakost. Megállapították, hogy ellene a 
Nyíregyházi Járásbíróság szabálysértési elzá-
rás végrehajtása miatt körözést rendelt el. A 
rendőrök a férfit elfogták és előállították a 
Pilisi Rendőrőrsre.

Tanácsaink a gyalogosként vagy kerék-
párosként közlekedőknek:
• Kerékpárosként a közlekedési szabályok 

maximális betartásával, az előírásoknak 
megfelelően felszerelt 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 óva-
tossággal 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 kerék-
párúton, ha ezek egyik sincs vagy gyalogos 

közlekedésre alkalmatlan állapotú, akkor az 
úttesten, lakott területen belül lehetőleg a 
menetirány szerinti bal oldalon, lakott terü-
leten kívül mindig a bal oldalon, a járműfor-
galommal szemben kell közlekedni.

Az őszi-téli átállás kapcsán az alábbiakra hív-
nánk fel a figyelmet!

Az időjárásra tekintettel ajánlatos a gép-
járműveket téli gumiköpennyel ellátni. Foko- 
zottabban figyeljenek a haladási sebesség 
megfelelő megválasztására és az esetleges 
rossz látási viszonyok melletti közlekedésre.

A fűtési szezon közeledtével ismét aktuális-
sá válik a tűzifa vásárlás. Jelentkeznek a háza-
ló tűzifaárusok, akik jelentős része csalással 
próbálkozik. Kérjük Önöket, hogy az idős szom-
szédjaikra, rokonaikra kiemelten figyeljenek. 
Értessék meg velük, hogy idegentől ne vásá-
roljanak 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 érdeké-
ben, hogy ne váljanak bűncselekmény áldoza-
tává, illetve segítsük és legyünk figyelemmel 
idős állampolgárainkra. 

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselek-
mény észlelése esetén kérem Önöket, hogy 
bármely időpontban hívják a „járőr mobilt” 
a 06-20/771-0411-es mobiltelefonszá-
mon, vagy tegyenek bejelentést munkaidő-
ben 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

MOZAIK

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Nép- és Gazdakör hírei
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K E R É K P Á R
SZERVÍZ

Profi kerékpár szervízelés Pilisen.
• Új kerékpárok üzembehelyezése
• Általános beállítások (fék,váltó...)
• Defektjavítás, külsőcsere
• Kerékfűzés, centrírozás
• Teleszkóp, tárcsafék olajcsere
• Teljeskörű átnézés, felújítás…
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IDŐPONTOT TELEFONON LEHET VELÜNK EGYEZTETNI! 
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TÜDŐSZŰRÉS LESZ!

Az idei éves tüdőszűrésre december 12-20. között kerül sor 
a Közösségi Házban (2721 Pilis, Dózsa György út 2.). 

A pontos nyitva tartásról a plakátokon tájékozódhatnak!

Újra fül-,orr és gégészeti szakrendelés Pilisen
Tájékoztatjuk a tisztelt  Lakosságot, hogy 2019. október 9-től a pilisi 

lakosok részére ismét lesz fül-,orr és gégészeti szakrendelés.

Dr. Kerékgyártó Csilla minden héten szerdán 
16.30 – 18.30 között várja betegeit 

a Pilisi Egészségház I. emeletén található szakrendelőben.

  A rendelés igénybevételéhez előjegyzés szükséges, 
amely megtehető elsősorban a rendelés előjegyzési 
honlapján (https://rendeleselojegyzes.hu/ ) vagy 

a 06-30/555-9862 telefonszámon!
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A Csárdáskirálynő
Pódium Színház bemutatja

IDŐPONT: 2019. december 7. szombat, 19 óra
HELYSZÍN: Csernai Pál Közösségi Központ (2721 Pilis, Gubányi Károly u. 2-4)

JEGYÁR: 3400-3900 Ft
A jegyek megvásárolhatók online a www.csernaikozpont.hu oldalon 

a programok-jegyvásárlás menüpont alatt, és a helyszínen.
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A rendezvényen kép- és videofelvétel készülhet, melyet a szervező weboldalán, közösségi médiafelületein, Pilis város weboldalán és kiadványaiban felhasználhat! 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkért keresse fel a http s://csernaikozpont.hu oldalt. A színház a szereplőváltoztatás jogát fenntartja.

Kálmán Imre – Békeffi   István – Kellér Dezső

Operett két részben
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