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Kedves Pilisek, kedves Munkatársaim, 
Barátaim és Családom!

KEDVES PILISI POLGÁROK!

özeledik az év vége, és mire ezeket a 
sorokat olvassák, már jócskán benne 
vagyunk a decemberben, nyakunkon 

a karácsony. Rövidültek a nappalok, hosszab-
bak az éjszakák. 

Ha felnézek az íróasztalom mellől, most is 
száguldó autókat, rohanó embereket látok. Így 
van ezzel mindenki, most, az advent időszaká-
ban is, nem törődve az eljövetel és az ünnepvá-
rás közeledtével. Az utolsó pillanatban is csak 
futunk, rohanunk, hogy még megvegyük sze-
retteinknek az ajándékot, túllicitálva egymást 
az árban és mennyiségben. Munkahelyeinken 
még egyszer megeresztjük a képzeletbeli gyep-
lőt és odacsapunk a lovak közé. Az idei évben 
az ünnepi átszellemülésünkben az idő sem volt 
a segítségünkre, hiszen november végéig szinte 
tavaszias idő volt, a természetet is megviccelte 
az évszakok furcsa egymásutánisága. Van, aki 
még a minap málnát szedett, vagy az orgonája 
virágzott és a gyümölcsfái rügyeztek.

Amikor ezeket a sorokat írom, már túl 
vagyunk az első adventi vasárnapon, meggyúj-
tottuk az első szál gyertyát a koszorún. Az első 
gyertyát, a hit szimbólumát, amelynek segít-
ségével mindig túljutunk a nehézségeinken. 
Hisszük, hogy minden egyes lépéssel előre, a 
jó irányba haladunk és lassan túljutunk meg-
próbáltatásainkon. Mindennapos küzdelme-
ink során vesszük csak észre, hogy mennyire 
elmorzsolódtak mellőlünk az emberek, vagy 
éppen az ellenkezőjét, azt, hogy a nem várt 
helyről kapjuk a segítséget. Hitünk minden 
akadályon átsegít, és sorra gyújthatjuk tovább 
koszorúnkon a következő gyertyákat, mert 
ahol hit van, ott van remény és öröm, hogy 
még él a szeretet. 

Az adventi műsor alatt körbetekintettem a par-
kon, eszembe jutottak a régi karácsonyok. A kö- 
zelemben állók arcán is ünnepi mosolyt, sze-

Elérkezett az advent, néhány hét múlva 
karácsony. A szeretet ünnepének köze- 

ledtével ünneplőbe öltöztetjük nem csak 
a szívünket, de házainkat, utcáinkat is. 
Ebben a meghitt időszakban többet gon- 
dolunk szeretteinkre, barátainkra, és fi- 
gyelünk arra, hogy mit nyújthatunk azok-
nak, akik fontosak számunkra.

A készülődés mellett ilyenkor átgon-
doljuk az elmúlt esztendő eseményeit, történéseit, mind családi, mind 
közösségi szinten. Örömmel tölt el, hogy Pilis idén is sikeres évet zárt, 
a település fejlődése biztosított és folyamatos volt.

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

Kívánok a város minden lakójának áldott karácsonyt és békés, boldog, 
eredményekben gazdag új évet! 

Kívánom, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben is a közös épít-
kezés, az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat!

POGÁCSÁS TIBOR
országgyűlési képviselő, Fidesz–KDNP

a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára

mükben csillogás láttam. A forralt bor illata, 
baráti társaságok kedélyes beszélgetése, a park 
és a város ünnepi fényei is arra késztetnek 
minket, hogy egy kicsit megálljunk, lassítsunk 
a tempónkon. Alig van már pár nap a naptár-
ban és hamarosan új esztendőt köszönthetünk. 
Minden nap azért dolgozunk, hogy meglévő 
közösségünket egyben tartsuk, építsük, for-
máljuk, de most december van, advent van. 
Az ünnep, a lecsendesedés ideje.

Ünnepeljünk és gondoljuk végig, hogy a 
koszorúnkon kívül vajon hol és milyen gyer-
tyalángot gyújtottunk, ami még most is lobog. 

Vegyük sorra, hogy ki maradt el mellőlünk az 
úton, ki van velünk és ki csatlakozott hozzánk 
ebben az esztendőben. Mi történt velünk 
és mit szerettünk volna elérni. Ahhoz, hogy 
ezekre választ kapjunk, csendre és nyugalom-
ra, meghitt és ünnepélyes pillanatokra van 
szükségünk. Apró figyelmességekre, jó szóra, 
melegségre a szívünkben. 

Örüljünk mindig annak, amink van, örül-
jünk azoknak, akik körülvesznek minket, de 
ne feledkezzünk meg a messzire szakadottak-
ról sem. Köszönjük meg egymásnak, hogy 
vagyunk és szeretetet, törődést adtunk kis 
közösségünknek. Ne felejtsük el, hogy ha 
ezekből minél többet adunk, annál nagyobbra 
nő a fénye az adventi gyertyáknak és világosság 
foglalja el a sötétség helyét.

Engedjék meg, hogy karácsony alkalmából 
azt kívánjam, hogy a szeretet tegye széppé az 
ünnepünket. Jókívánságaimat nem is tudta 
volna jobban megfogalmazni Gárdonyi Géza 
az alábbi kis versében. Arra kérem Önöket, 
hogy hallgassanak az év minden napján a szí-
vükben hangzó, apró harangra! Áldott, békés 
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

Harangszó 
az éjben
Fehér kis kápolna erdő sűrűjében.
Valami remete lakja réges-régen.
Valami kis remete, kit senkise ismer.
Azt se lehet tudni angyal-e vagy ember?

Mikor az erdőre éj homálya száll,
s a benne tévelygő aggódva megáll,
s remegve, habozva kérdi: Jobbra? balra?
Megszólal a kicsi kápolna harangja.

Embertársam! vészes, sötét úton járó,
sötét úton járó, habozva megálló,
hallgass a titkosan megcsendülő hangra:
a szívedben hangzó angyali harangra!

K
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Október 28-án az ünnepi alakuló üléssel 
megkezdte munkáját az új képviselő-tes-

tület. Ezen az ülésen megalakították a tes-
tületi munkát segítő bizottságokat, szavaztak 
a bizottságok elnökeiről és tagjairól. A meg-
szavazott tagok és bizottsági elnökök letet-
ték hivatalos esküjüket. A 2019–2024-es ciklus 
munkáját 5 bizottság segíti, melyek munkájáról 
a következő oldalakon olvashatnak bővebben.

Az ülést követő hetekben a képviselő-testület 
a polgármester asszonnyal közösen intézmé-
nyi bejárásokat tartott, melyek során meg-
ismerkedhettek az intézményekben folyó 
munkával, a közösségi színterekkel és lehe-
tőségeikkel, valamint a már lezárult pályá-
zatok beruházásaival, épületeivel. Részletes 
tájékoztató keretében ismerkedhettek meg a 
nemrégiben lezárult projektekkel, valamint a 
még futó, illetve közeljövőben megnyíló pályá-
zati lehetőségekkel. 

November 14-én rendkívüli üléssel folytató-
dott a munka, amelyen a következő határoza-
tokat alkotta meg a testület: felhatalmazta 
a polgármestert, hogy aláírja a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel kötendő – az önkormányzat 
által kiegészített – előzetes megállapodást, 
ideértve azon esetet is, ha abban érdemi, tar-
talmi változás nélkül adatmódosítás történik. 
Továbbiakban felhatalmazást adott a pilisi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve 
a pilisi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás-

sal kapcsolatos intézkedések megtételére, 
valamint azok aláírására. Elfogadta a Pilisi 
Gubányi Károly Általános Iskola körzetha-
tár-tervezetét, valamint döntött a pilisi 1. 
számú gyermekorvosi körzet további műkö-
déséről. Döntöttek név- és címerhasználatról 
is, emellett a képviselők részére laptopok/
notebookok beszerzéséről is, melynek lezárá-
sát a következő ülésre halasztották. Ezen az 
ülésen az egyik legfontosabb napirendi pont 
határozata is megszületett, melyben a képvi-
selő-testület a polgármester előterjesztését 
jóváhagyta és önkormányzati rendeletben 
rögzítette az ez évi egyszeri természetbeni 
juttatás szabályozását, mely szerint a 2019. 
január 1. és december 31. között a Szociális 
Alap nyilvántartásában szereplő pilisi lako-
sok részére egyszeri 15.000 Ft értékű TESCO 
vásárlási utalványt biztosít. Erről értesítést a 
hivatal postai úton küld, az utalvány a hivatal 
házi pénztárában értesítő ellenében vehető át. 
Ez a 6/2019. (XI.18.) sz. rendelet, mely letölthe-
tő a város honlapjáról.

A november 27-i ülésen 20 napirendi pont 
szerepelt a képviselő-testület előtt. A bizott-
ságok az ülést megelőzően előkészítették az 
anyagokat a testület számára. Elfogadták 
az önkormányzat, a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. és a Csernai Pál Közösségi Központ III. 
negyedéves beszámolóját, valamint döntöt-
tek a 2019. évi költségvetés II. módosításáról, 
az önkormányzat fenntartásában álló helyi 
önkormányzati költségvetési szervek bér-

maradványának felhasználásáról és a 2020. 
évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásá-
ról. A képviselő-testület ad hoc bizottságot 
hozott létre a Pilisi Városüzemeltető Kft. és a 
Csernai Pál Közösségi Központ működésének 
megismerése céljából. Elfogadták a foglal-
kozás-egészségügyi szerződés módosítására 
tett javaslatot, továbbá elfogadták a Monori 
Rendőrkapitányság adományozási kérelmét 
is. Meghozták a szociális normatíva-marad-
vány felhasználásával kapcsolatos döntést, 
melynek értelmében több, mint 7 millió forin-
tot fordítanak tűzifa vásárlására. Döntöttek 
a pilisi Hírnök című önkormányzati lap 2020. 
évi kiadásával kapcsolatosan. Felhatalmazták 
a polgármestert a Tesco tulajdonában lévő 
1025/100 hrsz-ú ingatlanon található – ter-
mészetben 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 2/H. 
– félkész felépítmény bérletére vonatkozó tár-
gylások megkezdésére. A képviselő-testület 
határozatban rögzítette, hogy a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás tagjának Monor mindenkori pol-
gármesterét, jelenleg Darázsi Kálmánt 
delegálja, távollétében mindenkori helyet-
tese képviselje Pilis városát. Elfogadták a 
PM_KEREKPARUT_2018 elnevezésű pályázat 
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellá-
tása tárgyú szerződés módosítását. Lezárták 
a „Notebookok beszerzése és üzembe helye-
zése” beszerzési eljárást. Zárt ülés keretein 
belül döntöttek a Bursa Hungarica 2020. évi 
ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálásáról.

Valamivel több, mint egy hónap telt el a képviselő-testület októ-
ber 28-i alakuló ülése óta. Megalakultak a bizottságok. Az előző 

ciklushoz képest számszerű változás ugyan nem történt, de a meg-
nevezésekben, a hozzájuk tartozó feladatkörökben, hatáskörökben 
és nem utolsósorban a képviselők összetételében igen. A Köznevelési 
és Ifjúsági Bizottság öt főből áll, melyből három fő gyakorló pedagó-
gus, két fő gyakorló szülő. Első bizottsági ülésünket november 21-én 
tartottuk, ahol egy napirendi pont került megtárgyalásra, a 2020. 
évi költségvetés koncepciója. Pilis Város Önkormányzatához tartozó 
intézmények, költségvetési szervek jövő évi fejlesztési elképzeléseit 
tárgyaltuk. Számszerű adatokat csak a következő év elején kapunk 
hozzá, amikor a konkrét költségvetés tárgyalása lesz. Az elénk ter-
jesztett koncepció elveivel – ami alapján majd elkészül a költségve-
tés – egyetértettünk.

A bizottság „házon kívül” is tevékenykedett. Részt vettünk a 
Tanoda (Pilis, Deák Ferenc utca 18) „birtokba vételén”. Folyamatosan 

kapcsolatot tartottunk a városban működő csoportokkal, egyesü-
letekkel. Részt vettünk rendezvényeiken, lehetőségeinkhez mérten 
segítettük munkájukat. Intézményi bejárásokat végeztünk, hogy a 
jelenlegi állapotok figyelembevételével tudjuk majd tervezni a jövő 
évi költségvetést. A bejáráson részt vett képviselők véleménye az 
volt, hogy a Kávai úti óvodát prioritásként kell kezelni. Folyamatosan 
történik a körzetek út- és villamoshálózatának állapotfelmérése is.

A többi bizottságban dolgozó képviselővel való közös munkánkat 
a jó hangulat és az építő párbeszéd jellemzi. Az adventre való készü-
lődés, a Petőfi park díszítése is a közös munka eredménye. Ezt a jó 
hangulatot, a tenni akarást, az együttműködés szándékát szeretnénk 
megőrizni.

Mindenkinek reményteli adventet és boldog, békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket kívánok!

BÍRÓ IBOLYA JUDIT ✍ Köznevelési és Ifjúsági Bizottság elnöke

KÖZÖS ÜGYEINK

Új ciklus – új képviselő-testület
Megkezdődött a 2019–2024-es testület munkája

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság
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Új ciklusunk első, november 19-én lezajló SZ.E.A. Bizottsági ülé-
sén két témát beszéltünk át, melynek pontjai:

1. Javaslat a 2020. évi költségvetési koncepció megtárgya- 
lására. 

2. A szociális normatíva-maradvány felhasználásával (tűzifa vásárlá-
sával) kapcsolatos döntés meghozatala.

1. A költségvetési koncepcióról túlzott részletességgel nem igazán 
lehetett beszélni az elvi jóváhagyáson kívül. Az elveken és jövőbeni 
szándékon túl konkrét számokról, azok súlyozásáról talán december 
végén, de inkább jövő év januárjában lehet vitatkozni. A rendszer 
működési mechanizmusa alapján, állami szinten, csak ekkor vál-
nak ismerté azok a sarokszámok, amelyeknek ismeretében kell és 
tudunk érdemben beszélni és végérvényesen dönteni. Ennek tudatá-
ban az első napirendi pontot a bizottságban, a folyamat fenntartása 
érdekében, mindenki elfogadásra javasolta a testület felé. A testület 
később el is fogadta a napirendi pontot.

2. Nyílt ülés témája volt a szociális normatíva maradékösszegének 
felhasználási terve. Ettől fogva ismert, hogy nagyságrendileg és 
összesen húszmillió forintos összeget oszt el a testület a szociális 

Az újonnan megalakult Kulturális Szabadidő és Sport bizottság 
november 20-án tartotta első nyílt bizottsági ülését. Az ülést a 

bizottság mind az öt tagja megtisztelte jelenlétével, ami egyfajta 
ráhangolódás is volt a jövőbeni közös munkára.

Első napirendi pontban a 2020-as év költségvetési koncepcióját 
tárgyaltuk, melyet – elvi elemeivel egyetértve, 5 igen szavazat-
tal – elfogadásra javasoltunk a képviselő-testületnek. Napirendi 
pontként tárgyaltuk még a Pilisi Hírnök lejáró szerződésének meg-
hosszabbítását, amit a bizottság ugyancsak egyhangúlag elfo-
gadásra javasolt. A leghosszabban tárgyalt napirendi pontunk a 
városi adventi programokkal kapcsolatos teendőink megvitatása 
volt. Mivel a bizottság célul tűzte ki, hogy a jövőben emelni kívánja 
a városi rendezvények színvonalát, így megállapodtunk, hogy a 
szokásos Petőfi parkban megrendezésre kerülő programokon kívül 
a második adventi vasárnapon, december 8-án szeretnénk rendezni 
egy nagyszabásúbb, mindenki számára ingyenesen látogatható 
városi rendezvényt a Csernai Pál Közösségi Központban. Ljubimov 
Krisztina, a központ igazgatója biztosított minket együttműkődési 

szándékáról. Mala Réka ismertette a tervezett programokat, és a 
rendezvény pontos költségvetési tervét. A bizottság tagjai közül 
mindenki egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolta, hogy 
egy kiemelt városi rendezvény keretein belül különleges élmé-
nyekkel ajándékozzunk meg kicsiket és nagyokat egyaránt. Az 
ülésen jelen volt még Mala Ferenc alpolgármester úr, akinek ezúton 
köszönjük, hogy tapasztalatait megosztva segítette munkánkat, és 
így az első ülés zökkenőmentesen zajlott. Valamint köszönetünket 
fejezzük ki jegyző úrnak és az önkormányzat azon dolgozóinak, 
akik jelen voltak és jogilag hivatalos mederben tartották az ülés 
lefolyását.

Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát és kifejezni együttmű-
ködési szándékunkat a kultúra, a szabadidő és a sport területeken 
tevékenykedő pilisi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemé-
lyekkel egyaránt. 

FEKETE TAMÁS ✍
a Kulturális, Szabadidő és Sport bizottság elnöke

regisztráltak között. Ennek menetét hosszú mérlegelések után, 
ismérvek, kitételek és súlyszámok alapján a szociális iroda dolgozta 
ki. Minden elismerésünk nekik is, hiszen nem lehetett egyszerű és 
rövid a folyamat.

Előzetes döntés alapján ebből a húszmillió forintból mintegy hét 
és fél millió forintot tett ki a szociális tűzifajuttatás összege. 
A minél olcsóbb – ebből kifolyólag az adott keretösszegből minél 
több – tűzifa megvásárlása okán pályáztattunk. A döntés napjára 
hat pályázat érkezett. Hosszú átbeszélések és árértékelések után 
a Gémesi Gipsz Bt. ajánlatát választottuk ki. Bizottságunk szerint 
mindent összevetve ők adták a legjobb ajánlatot, hiszen 3500 
forint/mázsa áron keményfát szállít egy központi depóba, kuglira 
vágva. Számunkra az is fontos volt, hogy a tűzifa-mennyiséget 
folyamatosan fenn tudja tartani, tehát nem fordulhat elő az, hogy 
a leghidegebb időben nincs mit osztani az akadozó szállítások 
miatt. Az ismérvek alapján döntésünk egyhangú volt, amit később 
a testület is elfogadott. 

Karakterszűke miatt talán ennyit, és üdvözlet minden pilisinek.

BENCZE LÁSZLÓ ✍
a Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság elnöke

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztatás a Szociális, Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottság munkájáról

A Kulturális, Szabadidő és Sport 
Bizottság munkájáról
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2020-ban a fizetendő helyi adókat két egyenlő részletben kell megfizet-
ni, melyek határideje: 2020. március 16., illetve 2020. szeptember 15.

Az egyenlegközlők, az első féléves adóbefizetéshez szükséges csek-
kek, valamint releváns esetben a gépjármű-határozatok februárban 
kerülnek megküldésre az adózók részére. 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) 
bekezdése alapján „az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton 
tart kapcsolatot az adózókkal”.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont alapján, és a törvény 
végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. 
január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Pilis Város Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötele-
zettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok 
esetében az ASP-rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgálta-
tási felülete az ELÜGY, mely elérhetősége https://ohp-20.asp.lgov.hu. 

Bővebb tájékoztatás a www.pilis.hu oldalon lévő „Elektronikus ügyin-
tézés tájékoztató anyagai” linkre kattintva olvasható!

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 
2019.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindí-
tó dokumentumot befogadni.

2019. március 1-jétől az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján az önkor-
mányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a 
tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az 
adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás telje-
sítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektro-

nikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az 
értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld 
az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elér-
hetőségéről. Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető 
le, ha teljeskörű képviseleti joggal/meghatalmazottal rendelkező 
e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, 
és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még nem kül-
dött meghatalmazást, kérjük annak mielőbbi pótlását!

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az önkor-
mányzati hivatali portálon, csak abban az esetben használható az 
e-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabálya-
iról szóló 465/2017. (XII. 28.) korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a 
pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötele-
zettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással 
köteles teljesíteni. 

Egyéni vállalkozók, akik nem áfa-kötelesek és egyéb, adószám-
mal rendelkező magánszemélyek: részükre is kötelező az elektro-
nikus kapcsolattartás, ügyintézés. A pénzforgalmi számlanyitásra 
nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési 
számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbí-
zással köteles teljesíteni. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a továbbiakban, akik nem ren-
dezték a fizetési kötelezettségüket, az adóhatóság további értesítés 
mellőzésével végrehajtási cselekményt fog kezdeményezni. Ilyen 
cselekmények például a fizetés lefoglalása, egyéb jövedelem 
lefoglalása, gépjármű forgalomból való kitiltása.

SÓDAR FERENC ✍

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság november 26-án megtartotta 
első ülését, melyről az alábbi rövid összefoglalóval szeretnék 

tájékoztatást nyújtani önöknek. 

A bizottság tárgyalta az önkormányzat, a Pilisi Városüzemeltető Kft., 
valamint a Csernai Pál Közösségi Központ 2019. évi pénzügyi tervé-
nek III. negyedévi beszámolóit, melyeket egyhangúan elfogadott. A 
Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
beszámolójában látható, hogy megalakult egy ad hoc bizottság a 
Pilisi Városüzemeltető Kft. átláthatóbb és hatékonyabb működésének 
érdekében. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ugyanerre tett javas-
latot a Csernai Pál Közösségi Központ esetében is. A képviselő-testü-
let jóváhagyásával így létrejött az ad hoc bizottság, melynek elnöke 
Mala Réka, tagjai: Fekete Tamás és Deák Csaba. Mindkét ad hoc bizott-
ságnak a februári képviselő-testületi ülésre kell a két érintett kft.-t 
megvizsgálni és javaslatait megtenni a képviselő-testület részére. 

A többi bizottsághoz hasonlóan a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság is 
tárgyalta a 2020. évi költségvetési koncepciót, melyet egyhangúan elfo-
gadott. A költségvetés további tárgyalása januárban esedékes, amikor 
már konkrét számok ismeretében tud a bizottság érdemi munkát végez-
ni. A többi bizottsággal szorosan együttműködve tartanak az előkészítő 
munkák, melyek alapján tervezésre kerül majd a 2020. évi költségvetés. 

Pilis Város Önkormányzata és a fenntartásában álló helyi önkormány-
zati költségvetési szervek bérmaradványának felhasználásáról is 
tárgyalt a bizottság. A bizottság minden érintett részére megszavazta 
a bérmaradványból javasolt év végi jutalmakat. A fentieken túl a 

Városüzemeltető Kft. és a Csernai Pál Közösségi Központ dolgozóinak 
is biztosítottunk keretet az év végi jutalmak kifizetésére. 

A Monori Rendőrkapitányság pilisi rendőrőrs állományában dolgozó 
rendőrök részére karácsonyi adomány (jutalom) biztosításáról is tár-
gyalt a bizottság, melyet egyhangúan elfogadott.

A bizottság foglalkozott a 2021-2022 időszakra vonatkozó villa-
mos-energia közbeszerzésével kapcsolatos napirenddel. A napirend 
tárgyalásához nem volt elegendő információ, mely alapján alapos 
döntést lehetett volna hozni, így a bizottság további egyeztetésre tett 
javaslatot a képviselő-testületnek.

A bizottság tárgyalta a mobiltelefonok és notebookok beszerzésével 
és üzembe helyezésével kapcsolatos napirendeket is. A mobiltelefo-
nok esetében a bizottság javaslatot tett az önkormányzat keretszer-
ződésének felülvizsgálatára, valamint a beszerzésükkel kapcsolatos 
ajánlatkérések összevonására, hogy a későbbiekben ezt a két ügyet 
egyben lehessen tárgyalni. A notebookok esetében a bizottság a tech-
nikai paraméterek és az ár–érték-arány figyelembevételével egyhan-
gúan döntött és tett javaslatot a képviselő-testület részére. 

Megtárgyaltuk a szociális tűzifa beszerzésére vonatkozó napirendet 
is, melyet az érintett Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási 
Bizottság hosszasan tárgyalt. A javaslatukat megalapozottnak talál-
tuk, így a bizottság egyhangúan elfogadta és elfogadásra javasolta a 
képviselő-testület részére.

DEÁK CSABA ✍ Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékozató a helyi adókról

A Pénzügyi és Ellenőrzési  Bizottság munkájáról

6



www.pilis.hu HÍRNÖK 7

A Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
(VTK Biz.) első ülését november 25-én tartotta, amelyen rengeteg 

témát érintettünk. Az alábbiakat kiemelve, a teljesség igénye nélkül, 
szeretném tájékoztatni a tisztelt Lakosokat.

2019. november 16-án a képviselő-testület tagjaival, a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. vezetőivel intézményi bejáráson vettünk részt, 
ahol az intézményvezetők segítségével körbejártuk mindhárom óvo-
dát, a bölcsödét, a Kármán József Városi Könyvtárat, a Rákóczi út 40. 
szám alatt található régi egészségházat, a VÜ épületét és a jelenlegi 
egészségházat. A bejárás célja az volt, hogy megvizsgáljuk az épületek 
állapotát, amire leginkább azért volt szükség, hogy a képviselő-testület 
a 2020. évi költségvetését ennek megfelelően tudja tervezni, kalkulálni 
tudjon a szükséges javításokkal és fejlesztések költségeivel. A bejárá-
sokra egy nap sajnos nem volt elegendő, ennek folytatására kijelölünk 
még egy napot, ahol az iskolát, a Dózsa György út 33 sz. alatti ingatlant 
és a Polgármesteri Hivatal épületét vesszük górcső alá. 

Mind az öt bizottság, így a VTK Bizottság is tárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat, 2020. évi költségvetési koncepciójára tett javas-
latát, azzal a kikötéssel, hogy valóban csak a koncepciót fogadjuk el, 
magukat az elveket, amelyek alapján tervezzük majd a jövő évi költ-
ségvetést. A bevételi oldal megismerése után tudjuk csak felállítani a 
prioritásokat, így érdemben akkor tudunk foglalkozni a mellékletekkel, 
amelyek már egy-egy intézmény számszerű igényét is tartalmazzák.

A bizottság napirendjére tűzte és tárgyalta a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. 2019.évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját. A beszámolót 
a bizottság elfogadta, de szeretnénk, hogy a munkafolyamatok és a 
gazdálkodás átláthatóbb legyen, így egy ad hoc bizottság létrehozására 
tettünk javaslatot, amelyet a képviselő-testület a novemberi rendes ülé-
sen jóváhagyott. Az ad hoc bizottság elnöke: Deák Csaba, tagjai: Bencze 
László és Mala Réka. 

Tárgyaltuk és elfogadtuk a Csernai Pál Közösségi Központ 
Nonprofit Kft. 2019. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kértük a Pilisi Városüzemeltető Kft.-t, hogy tájékoztassanak minket, 
hogy állnak a téli felkészüléssel. Schwarcz Péter ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy a síkosítás-mentesítésre minden elő van készítve, de 
sajnálatosan hallottuk, a bel- és külterületi csapadékvíz elvezető rend-
szerek – átereszek, árkok – karbantartása nem történt meg. Kapacitás 

Sokgyermekes családban, ötödik gyermek-
ként látta meg a napvilágot 1921. novem-

ber  3-án. Édesapja MÁV-alkalmazott volt, 
édesanyja az otthon melegéről gondoskodott 
és nagy szeretettel nevelte gyermekeiket. 
Már kisgyermek korában is szerette a mesé-
ket, verseket, szinte mágnesként vonzotta a 
kultúra és a művészet.

Később férjhez ment a jómódú Bognár 
Józsefhez, aki rengeteget fényképezett, filme-
ket készített. Szerették a kultúrát, és nagy tár-
sadalmi életet éltek. Tagja volt a Nőegyletnek, 
a Vöröskeresztnek és a színjátszó körnek. 
Többek között szerepelt a János vitézben, 
ahol a boszorkányt alakította. Férje révén 
lehetősége nyílt a gondtalanabb életre, kora 

színészóriásaival is találkozhatott. Márta min-
denben támogatta férje munkáját. Gyermekük 
nem született, de a város minden gyermekét 
majdhogynem sajátjukként szerették.

1967. január 1-től 1979. július 31-ig a 2. sz. 
általános iskolában (Mária-telep) a fiókkönyv-
tár vezetője volt, amely heti egy alkalommal 
tartott nyitva. 

1968 és 1971 között Kottász Árpádné 
könyvtárvezetőt is helyettesítette, aki akkor 
szabadságon volt gyermekével. Férjével ren-
geteg vetítést, matinét tartottak, vezetése 
alatt rendszeresek voltak a mesedélutánok. 
Habár csak helyettesítő könyvtáros volt, az 
1969-ben végzett ellenőrzés dicséretesnek 
ítélte meg munkáját.

A Pest Megyei Hírlapban is több cikke 
jelent meg. A legismertebb cikkei Postafiók 
51, Pilisi körkép és Levelesládáinkból címmel 
jelentek meg.

A polgármesteri hivatalban szociális elő- 
adóként is dolgozott, ahol igazából embersze-
retete, társaságigénye miatt létesített mun-
kaviszonyt. Az 1990-es évek elejétől nyugdíj-
ba vonult, de társadalmi szerepvállalását a 
későbbiekben sem hanyagolta el.

98. születésnapja után egy nappal, 2019. 
november 4-én hagyta el végleg földi otthonát 
és költözött szeretett párjához. Immáron ismét 
együtt vetítenek, mesélnek a publikumnak. 

Nyugodjon békében, Márta néni!

hiányában a PVÜ Kft. nem képes ellátni ezt a feladatot, ezért a követke-
ző évben ennek a problémának a megoldására koncepciót kell készíteni!

Az ülésen javaslatot tettünk, hogy készítsen számunkra a hivatal 
egy adatbázist, amiben egy helyen elérhető lesz az önkormányzat 
bel- és külterületi ingatlanvagyona. Erre a vagyonfelmérésre azért 
is van szükség, mert Magyarország kormánya 2019-ben fásítási 
programot indított, ami remek lehetőség számunkra, hogy az ideális 
területekre erdőt telepítve, nagy mértékű támogatást kapjunk, ami 
néhány év múlva szolgáltathatja a szociális tűzifát a rászorulóknak, nem 
mellesleg hozzájárulunk ezzel a klímavédelemhez.

Beszéltünk a belterületi utak karbantartásáról és a külterületi 
utak fejlesztéséről. Bejárást szervezünk a Krekács dűlő kivitelezőjével 
(megnézzük a hibákát, tárgyalunk az esetleges javításokról). Összevetjük 
ezt a fajta felületstabilizálást azzal a típusú felületstabilizálással, amit 
a PVÜ Kft. készített a Kender utca folytatásában, mind tartósság és 
minőség, mind bekerülési költségek szempontjából. Nagyjából 2020 
áprilisára leszünk minden olyan információ birtokában, ami alapján (a 
település pénzügyi helyzetét figyelembe véve) felelősen tudunk majd 
döntést hozni, hogy önerővel (PVÜ) vagy külső vállalkozások bevonásá-
val kezdjük meg a fejlesztéseket.

A képviselő-testület tagjai az elmúlt hetekben felmérték, hogy hol 
szükséges fejleszteni a közvilágítást, összegeztük, hogy Pilisen nagy-
jából 50 új lámpatestre vagy villanyoszlopra van szükség. Konszenzusra 
jutottunk, hogy ezt a problémát az elkövetkező években folyamatában 
orvosolni fogjuk. Sajnos a kivitelező cég (szolgáltató) kapacitáshiánya 
miatt elég hosszú határidővel kell számolnunk. 

Közútkezelői rendelet megalkotásáról hoztunk döntést. 
Sajnálattal vettük észre, hogy november végén (amikor már általában 
fagyni szokott) bizonyos szolgáltatók olyan munkálatokat végeznek, 
amihez útfelbontás szükséges. Ilyenkor az utakat a fagy beálltával nem 
lehet megfelelően visszaállítani, ezért november 15-e után nem ildomos 
engedélyezni ezeket.

Ahogy látszik, a munkát elkezdtük, és reméljük, hogy a fejlesztések 
sokak megelégedésére szolgálnak majd.

MALA RÉKA ✍ 
Városgazdálkodási, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

KÖZÖS ÜGYEINK

In memoriam Bognár Józsefné Toldi Márta

A Városgazdálkodási, Településfejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottság munkájáról
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Dr. Batthyány-Strattmann László szavait 
idézve: „Ha boldogok akartok lenni, tegye-

tek másokat boldoggá!”
Ez a mondat tömören ma is összefoglalja, mi is 

a lényege ennek a néha cseppet sem könnyű, de 
nagyon önzetlen és sok örömet adó hivatásnak. 
A Szociális Munka Napján – amely a kezde-
ményező Szociális Munkások Nemzetközi 
Szervezetének jóvoltából már „világnap” – figyel-
münk azokra irányul, akik élethivatásuknak 
választották rászoruló embertársaink segítését. 
Hazánkban – ahol az emberek közel egyharma-
da küszködik olyan problémával, ami szociális 
kezelést, gondozást is igényel – 22 éve köszöntik 
a szakterület dolgozóit. A szociális területen dol-
gozóknak életformája a gondoskodás, a megér-
tés, az odafigyelés. Ezen a napon rájuk figyelünk, 
azokra, akik áldozatos és lelkiismeretes munká-
jukkal a segítő szakmában tevékenykednek. 

Szociális munkásnak lenni jóval több, mint 
munka: szolgálat ez a szó legnemesebb értel-

Minden év november 12-én azoknak a szakembereknek mondunk köszönetet, 
akik felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal dolgoznak  
az elesettek, kirekesztettek, támogatásra és segítségre szorulók érdekében. 

November 24-én, 18:00-kor már bizony 
leengedte hűs fátylát az este. A Csernai 

Pál Közösségi Központban mégis fények 
gyúltak, de nem csak a színpadon, hanem 
azok lelkében is, akik részt vettek azon a 
jótékonysági rendezvényen, ami a gyerme-
kotthon kis lakói számára hivatott egy kis 
támogatást nyújtani. A koncert létrejötte 
Hajnal Csilla polgármester asszony jóté-
kony támogatásával indult és mindenki szá-
mára egy valódi élménnyel ért véget.

A színvonalas kulturális est hangulatáról 
Szurasenkó Dániel, magyar rekorder, a béke nagykövete, blockflöte vir-
tuóz és kísérője, Knoth Judit gondoskodtak, akiknek hála egy olyan zenei 
utazáson vehettek részt az érdeklődők, ami Pilis városából indult és a 
klezmer dallamok szárnyán az egész világot körbejárta.

Dániel világszerte koncertezik és a béke nagyköveteként hirdeti az 
ellenségeskedést mellőző egymás mellett élés és megismerés nagy-
szerűségét.

Kedves Dániel, mit jelent számodra a béke nagykövetének lenni?
Ez egy rendkívül összetett kérdés. Ha röviden és tömören szeretném 
kifejezni magam, akkor annyit jelent, hogy az embereket Istenhez irá-
nyítani. Hogy megtalálják vele, önmagukkal, s ezáltal embertársaikkal 
a békességet, hogy elfogadják és tiszteljék más vallási, nemzeti hova-
tartozását, nézeteit. Nyújtsanak kezet annak, akinek szüksége van rá és 
mindezt tegyék Isten dicsőségére.
Milyen szerepet játszik a klezmer zene a béke terjesztésében.
A klezmer zene összeforr a zsidósággal, a zsidó hagyománnyal. A zsidó 
embereket sok-sok támadás (verbális és nonverbális) éri manapság is, 

és a klezmer egy kiváló eszköz ahhoz, 
hogy bemutassuk a zsidó ünnepeket, 
hagyományt, hogy ezáltal ismeretet, 
tudást adhassunk. A legnagyobb ellen-
ségünk a tudatlanság, melyet program-
jainkkal, rendezvényeinkkel hiszem, hogy 
le tudunk győzni és el tudjuk hinteni a 
zsidó vallás csodálatos világának szim-
bólumait.
Sok olyan kisvárosban, vidéki tele-
pülésen vállalsz fellépéseket, ahol 
eleinte kevesen ismernek, majd soro-

zatosan teltházas koncertekkel hívnak vissza. Mi a titkod?
Legyen érte hála az Örökkévalónak, hogy exponenciálisan nő a közön-
ség koncertjeink folyamán. A klezmer egy varázslatos műfaj, és kiváló 
kollégáimmal igyekszünk ízlésesen tálalni, ugyanakkor megmutatni a 
virtuóz, temperamentumos dallamokat, de a lélekhez szóló, szentimen-
tális imákat is!
Milyen repertoárból válogatod előadásaidat? Mire számíthatnak 
az érdeklődők a későbbiekben tőled?
Zeneileg két fő részre lehet osztani a munkásságom. Első és szeretett 
területem a régizene, a barokk és reneszánsz muzsika művelése, előadá-
sa. A másik pedig a klezmer, mely, érzem, hogy hihetetlen energiákat tud 
mozgósítani a közönség soraiban. Elsősorban ezen a két – bár különböző 
– műfajban számíthat rám a közönség.
További sok sikert kívánok ahhoz az áldott úthoz, amit az egyete-
mes béke reményében választottál.
Köszönöm! Isten áldása kísérjen téged, és az olvasókat is!

GÉR MIHÁLY TAMÁS ✍

mében. Gyakorlói sajátos tudás birtokosai, 
akik a támogatást, segítséget igénylők részére 
a konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen 
segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegol-
dó technikákat, módszereket is átadnak, hogy 
a mindennapi életben való boldogulást meg-
könnyítsék. A szegénység elleni küzdelemben 
gyakran emberfeletti munkát végeznek a csa-
ládsegítők, a gyermekjóléti szolgálat dolgozói, 
az utcai szociális munkások, a Vöröskereszt 
és más szociális intézmények munkatársai, 
például a házi ápolók, a népkonyha és az idősek 
napközi otthona dolgozói. Mindemellett nem 
szabad megfeledkezni a bölcsődei gondozókról 
sem, hiszen az egész nap dolgozó szülők apró 
gyermekeinek felügyeletét, gondozását vállal-
ják és ez nem kis felelősséggel jár.

Őszinte megbecsülésünket fejezzük ki azok-
nak, akik nap, mint nap hitükkel és meggyő-
ződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászoru-
lóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, 

fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai 
beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot 
tiszteletben tartva megadják a tőlük telhető 
segítséget.

Pilis Város Önkormányzata is gondoskodik 
a szociális dolgozók nagyobb anyagi és erköl-
csi megbecsüléséről, mert csak a megbecsült 
és elismert szociális dolgozók tudnak adni 
és tudják önfeladás nélkül szolgálni a rászo-
rulókat. Sajnos, nagyon komoly elmaradásai 
vannak az államnak, ezáltal a kistérségnek, 
településünknek is a segítő szakemberek meg-
becsülése terén. De városunk vezetése évek 
óta a rendelkezésére álló eszközökkel arra 
törekszik, hogy kifejezze áldozatos munkájuk 
elismerését, akár erkölcsi, akár az anyagi forrá-
sok biztosításával, illetve a részükre szervezett 
ünnepség és elismerő díj átadásával, mely az 
idén sem történt másként. Az önkormányzat 
által az idei évben adományozott kitüntetést 
kiemelkedő munkájáért Kotyinszkiné Gajdos 
Szilvia kapta. 

A közös munkát a közös cél vezérli: a telepü-
lésünkön élő, gondoskodásra szoruló polgár-
társaink számára a szükséges segítség nyúj-
tása, mert ahogy assisi Szent Ferenc mondja: 
„Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb ten-
gernyi tudománynál.”

HAJNAL CSILLA ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

A Szociális Munka Napja

Dallamok a gyermekekért
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Több éve hagyomány intézményünkben 
november 11-én a Márton napi népszokások 

felelevenítése. Ebben az évben közös lámpás 
és libabáb készítésével kezdtük a készülődést, 
majd kivonultunk az óvoda udvarára, meg- 
gyújtottuk a lámpásokat, felelevenítettünk 
a Márton naphoz fűződő legendákat, hagyo-
mányokat, majd énekelve elindult a menet. 
Miután visszaértünk az óvoda udvarára, meleg 
tea, libazsíros kenyér, sütemények várták a 
vendégeket. „Novemberben, Márton napján 
liba gágog, ég a kályhán. Aki libát nem eszik, 
egész évben éhezik.”

A bábjáték, mint művészeti ág egyik szín-
vonalas képviselője Tóth Krisztina bábművész 
évek óta elvarázsolja nézőközönségét, köztük 
óvodásainkat és dolgozóinkat is egyaránt. 
Érdeklődve vártuk újabb meséjét, ami ezút-
tal „Az öreg halász és a nagyravágyó felesé-
ge” történetét elevenítette meg. A népmesék 
cselekményei könnyen követhetőek voltak, 
érdekes fordulatai fenntartották a gyermekek 
figyelmét.

Az adventi időszakban fokozatosan hango-
lódunk rá az ünnepre, karácsonyra. A készü-
lődést mindhárom óvodánkban az ehhez kap-

November 18-án szakmai napot tartottunk intézményünk-
ben, amelyre a tankerület több iskolájából érkeztek 

pedagógus vendégek. A rendezvény keretén belül az érdek-
lődők megtekinthettek egy Sakkpalota órát a 3.b osztályban 
Kriskó Dóra tanítónő irányításával. Láthatták a vendégek, 
hogy a Sakkpalota-programban milyen sokrétű készségfej-
lesztés folyik, illetve milyen nagy hangsúlyt kap a gondolko-
dás fejlesztése is.

Ezután egy internetes bűnmegelőzési előadás követke-
zett, amelyen a felső tagozatos diákjaink vettek részt.

Nagy érdeklődés övezte a 
felső tagozaton működő robo-
tika szakkör bemutatóját, amit 
Gálné Turi Katalin és Kasa Tibor 
tartott. Itt a programozás vilá-
gába kaptunk bepillantást, majd 
a tanulók által beprogramozott 
robotok működésén ámulhat-
tunk. A bemutatót egy izgalmas 
robotküzdelem zárta.

Reméljük, a résztvevő vendé-
gek hasznos tapasztalatokkal 
tértek vissza intézményeikbe!

Városunk újonnan megválasztott képviselő-testülete és a szerkesztőség 
számára is rendkívül fontos az Önök, az Olvasók véleménye, gondolatai és 

jelzései, amelyek városunk életével kapcsolatosak. Ezért a lapban – a terjedel-
mi határok szabta lehetőségeken belül – az ilyen írásoknak a jövőben is helyt 
kívánunk adni. Várjuk tehát tömör, maximum 1500-2000 karakteres közérdekű, 
gondolatébresztő írásaikat a lap e-mail címére: pilisi.hirnok@gmail.com! 

Pál Jánosné október 15-én ünnepelte 95. 
születésnapját. Terike néninek e jeles 

nap alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök 
úr személyesen aláírt gratuláló emléklapját 
gyermeke otthonában Hajnal Csilla polgár-
mester és Pércsiné Dancsok Marianna, az 
igazgatási csoport munkatársa adta át. 

Pál Jánosné, született Krucso Teréz 
1924. október 15-én született a Hajdú-Bihar 
megyei Komádiban. Édesanyja háztartás-
beli, édesapja pásztor volt. Férje, Pál János 
1984-ben elhunyt, azóta Terike néni özvegy-

ként él. Négy gyermeke született, majd hét unokával bővült a család. 
Terike néni napjai nagy részét újságolvasással, esténként tévénézéssel tölti, 

nagyon szeretné elolvasni a Pilis múltjáról szóló könyveket. Jó időben szívesen 
tölti az idejét a szabadban. 

További boldog éveket kívánunk Terike néninek szerető gyermekei, unokái körében!

csolódó vásár nyitja meg, amit sok szülői segít-
séggel bonyolítottunk le az idén is. A szülők 
és nevelők közössége több éve összefogással 
várja a vásárlókat az adventi vásáron, ahol 
szebbnél-szebb kézműves ajándéktárgyakat 
kínálunk a közönségnek, melynek bevétele 
óvodáink alapítványait támogatja.

Decemberben megkezdődtek a téli ünnep-
ségsorozatok, melyet izgatott, várakozó készü-
lődés előzött meg. Felkerültek a téli dekorá-
ciók, amivel ünnepivé varázsoltuk környeze-
tünket. Először a Mikulás érkezett el hozzánk, 
versekkel, dalokkal készültünk a személyes 
találkozásra. A gyermekméretű jelmezek 
– mikulásruha, krampusz, szarvas fejdísz – 
segítségével megelevenedtek a gyermekek 
élményei, elképzelései. Az ajándékokat szülői 
segítséggel készítettük el, amit a nagy napon, 
december 6-án adott át a Mikulás. December 
8-án a városi ünnepséget intézményünk nagy-
csoportosainak zenés műsora színesítette. 
A következő készülődés december 13., Luca 
nap, melynek hagyományai az óvodásoknak új 
ismereteket és kiváló játéklehetőséget nyújta-
nak. Az advent a várakozás, az öröm, az öröm-
szerzés ideje, ami karácsonykor teljesedik be. 

Minden csoportban az adventi koszorú gyer-
tyáinak meggyújtása jelzi az ünnep közeledtét. 
Fontos feladatunknak tekintjük az ünnephez 
kötődően a néphagyományok, a keresztény 
kulturális értékek megismertetését, a szere-
tet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság 
átélését. Karácsony előtt az ünnepre hango-
lódva a katolikus templomot csodálhattuk 
meg, a karácsonyi történetet és az óvónők 
közös énekét az orgona hangja színesítette.

„Várakozás
A koszorún egy gyertya ég, 
a karácsony messze van még,
Ha kettő ég már közelebb
örül ennek felnőtt s gyerek.
Három gyertya meleg fénye
azt üzeni, eljön végre.
Négy kis gyertya meleg lángja
szeretetet hoz a házba. ”

Békés karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet 
kíván a Pilisi Játékország Óvoda minden gyer-
meke és dolgozója a Hírnök újság olvasóinak!

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Jön karácsony, jaj de jó! – ovi hírek

Szakmai napok 
a Gubányiban

TISZTELT OLVASÓK!

95. születésnapot 
köszöntöttünk
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Megújult a könyvár: Folytatódtak a mun-
kák a könyvtár megújításában, fejlesztésé-
ben. Októberben a fűtésrendszer fejleszté-
se mellett a raktár és a folyosó kapott új, 
energiahatékony, modernebb nyílászárókat, 
melyek nagyban segítik az ott tárolt könyvek 
állagmegóvását is. Novemberben a szabad-
polcos olvasóba új polcok kerültek, így egy 
tágasabb, felhasználóbarát olvasótér várja 
már az olvasóinkat.

Az Ablak Galériában novemberben Durjancz 
Istvánné csipkekiállítása volt látható az 
"Otthon csipkéi" címmel. A kiállított csipke-
terítők, asztalifutók szépségét sok látogató 
megcsodálta. Karácsony havában Daridáné 
Gavalecz Erzsébet horgolt munkáit állítjuk 
ki „A nyugalom percei” címmel. Az új év első 
hónapjában Cserna Sándor fényképeiből 
készült összeállítást tekinthetik majd meg, 
februárban pedig a könyvtárban működő 
Harmónia vintage kézműves csoport alkotá-
sai várják majd a látogatókat a kiállítótérben.
November 7-én ismét véradás volt a Közösségi 
Házban. Nagyon nagy örömünkre sikerült 
elérnünk az előirányozott 60 fős részvételi 
számot. 75-en jelentkeztek Pilisen véradás-
ra, 65-en adhattak vért és a véradók között 
8 első véradót is köszönthettünk! Köszönet 
mindenkinek, aki a nap sikeréhez hozzájá-
rult munkájával, segítségével, és eljött vért 
adni. Köszönjük támogatóinknak, a Ramóna 
Pizzériának a felajánlott pizzautalványokat, 
valamint a Kreatív Hobby Játéksziget üzlet-
nek a véradóknak adott ajándékokat.

November 22-én részt vettünk Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai mel-
lett a Véradók Napja alkalmából szervezett 
központi ünnepségen a monori Művelődési 
Házban. A rendezvényen jelen volt Monor 
önkormányzata részéről Rendek László képvi-
selő úr, az Emberi Erőforrások Bizottságának 
tagja. Az egybegyűlteket Lovászi Anett, a 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
igazgatóhelyettese, mozgalmi szakmai veze-
tője köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott 
Balázsné Varga Gizella, a Vöröskereszt Monor 
területi szervezetének elnöke és Kopcsándi 
Károlyné, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetének vezetőségi tagja. Az ünnepi 
műsor után került sor a sokszoros véradók 
kitüntetésére, akik oklevelet és ajándékot 
vehettek át a szervezet képviselőitől. A ren-
dezvény állófogadással és kötetlen beszélge-

téssel zárult. Külön öröm számunkra, hogy a 
kitüntetettek között több pilisi lakos is szere-
pelt. Csajka Józsefné (30), Orosz Zoltán (30), 
Sóvári Tamás (30), Szirtzes György (30), Ocztos 
Attila (40), Petőfalvi Beáta (40), Daridáné 
Gavalecz Erzsébet (50) és Hrobár Gábor sze-
mélyében köszönthettük az egyetlen 100 szo-
ros véradót a körzetben. Gábornak és minden 
kitüntetettnek gratulálunk, köszönjük eddigi 
önzetlenségüket, és reméljük, hogy a jövő-
ben is minél több véradót tudunk közösen a 
szervezőkkel együtt megszólítani! Véradásra 
Pilisen legközelebb 2020. február 6-án kerül 
sor a Közösségi Házban. (Forrás és fénykép: 
MVK Pestmegyei Szervezete)

November 13-án Malikné Turcsek Zsuzsanna, 
könyvtárunk vezetője a zsűri tagjaként részt 
vett a Gubányi Károly Általános Iskola alsó 
tagozatán rendezett szépolvasási versenyen, 
melyet hagyományosan a Magyar Nyelv 
Napján szervez az iskola. Jó volt látni, hogy 
a gyerekek olvasás iránti szeretete és igénye 
nem veszett el és ezen érdeklődés felkeltése 
és megtartása a szülők, pedagógusok mellett 
könyvtárunknak is az egyik legjelentősebb 
feladata. Minden versenyzőnek gratulálunk 
és köszönjük a felkérést!

A Magyar Nyelv Napja alkalmából könyvtá-
runk vendége Nyáry Krisztián irodalomtörté-
nész, író, szerkesztő, kommunikációs szak-
ember volt. Az író–olvasó-találkozó ezúttal 
is sok embert vonzott a Közösségi Házba 
november 16-án, 18 órakor. Örömünkre szol-
gált, hogy a sok ismerős arc mellett új ven-
dégeink is voltak, valamint, hogy a közönség 
soraiban köszönthettük Hajnal Csilla polgár-

mestert és Bukovinszki László Pál képvise-
lő urat is. Az előadáson Hevesi Judit költő, 
Nyáry Krisztián szerkesztője beszélgetett az 
íróval legújabb könyvéről, az „Életemnél is 
jobban” című gyűjteményes kötetről. Ez a mű, 
az „Írjál és szeressél” címet viselő, a magyar 
kultúrtörténet ismert személyei által írt 125 
szerelmes levelet és azok keletkezésének 
körülményeit bemutató könyv folytatása, 
mely különleges magyar szerelmi történe-
tekbe enged betekintést a felkutatott több, 
mint 110 levél által. A találkozón hallhat-
tunk érdekességeket, pikáns történeteket, 
többek között Arany János, Babits Mihály, 
Sissy, Jászai Mari szerelmeiről. Az író hang-
súlyozta ezen levelek kultúrtörténeti jelen-
tőségét, hiszen ezek más fontos adatokat 
is tartalmaznak a történészek számára, és 
kifejtette aggodalmát, hogy a hagyományos 
levélírás kiveszésével, a digitális kommuni-
káció előtérbe kerülésével nagyban csökkeni 
fog a jövő kutatói számára rendelkezésre 
álló életrajzi, társadalomtörténelmi, kultu-
rális emlékek száma. Nyáry Krisztián beszélt 
tervezett köteteinek témájáról is, melyek a 
Himnusz keletkezésének, valamint más him-
nuszok magyar vonatkozásainak, illetve az 
1848-as hősök feleségeinek történetét járja 
majd körül. A rendezvény végén sorsoltunk a 
Facebook-játékunk megosztói között. A sze-
rencse Keveházi Mártának kedvezett, aki egy 
dedikált „Írjál és szeressél” kötetet nyert, 
melyhez ezúton is gratulálunk! Az estet dedi-
kálással, majd vendéglátással zártuk, ahol a 
Holánszki pékség jóvoltából finom falatok-
kal vártuk közönségünket. Köszönjük Jansik 
Tamásnak a hangosítást, a Gubányi Károly 
Általános Iskolának a helyszín berendezé-

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI
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séhez nyújtott segítséget, a Holánszki pék-
ségnek a felajánlott süteményeket. Külön 
köszönet minden vendégünknek, hogy eljöt-
tek hozzánk és együtt ünnepelhettünk ezen a 
tartalmas esten. (Fotó: ZefferFoto)

Kreatív könyvtár: Az év utolsó hónapja-
iban is folytatódtak kézműves alkalmaink. 
A könyvtárban Lehoczki-Lénárd Valentina 
várta minden kedden 17:30-tól az érdeklő-
dőket, a Közösségi Házban pedig november 
24-én és december 8-án Jankovicsné Wéber 
Ildikó vezetésével voltak egész napos work-
shopok. Mindkét foglalkozás iránt óriási az 
érdeklődés, és szebbnél szebb alkotások 
készülnek a szorgos kezek munkájaként. 
Jövőre is folyamatosan zajlanak majd a fog-
lalkozások, várjuk, várják az érdeklődőket.

November 28-án és 29-én részt vettünk az 
OSZK Könyvtári Intézetében szervezett, 
„Szerzői jogok a könyvtárban” című tovább-
képzésen. A továbbképzésen sok új és hasz-
nos információt kaptunk a legújabb törvényi 
előírásokról, szabályozásokról.

„Én könyvtáram projekt” a könyvtár-
ban: A Széchenyi 2020 keretében, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kezdeményezé-
sére európai uniós forrásból valósul meg a 
„Múzeumi és könyvtári fejlesztések minden-
kinek” című program. Intézményünk csatla-
kozott az országos hatókörű „Az én könyvtá-
ram” című projekt résztvevőihez. A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár 19 megyei könyvtár, 
az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári 
Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum, valamint a könyvtárszakmai 
szervezetek bevonásával valósítja meg a pro-

jekt könyvtári komponensének célkitűzéseit. 
A program célja az országos könyvtári rend-
szer fejlesztése. A projekt keretében a köz-
nevelés hatékonyságát és eredményességét 
szolgáló, új típusú kompetencia- és készség-
fejlesztő, tanulástámogató könyvtári szolgál-
tatások alkalmazására, illetve országos szak-
tanácsadói hálózat kialakítására és működte-
tésére kerül sor. Könyvárunk feladata a prog-
ram keretében kidolgozott módszertani fej-
lesztések beépítése a könyvtári munkánkba. 
A következő három évben a megyei mód-
szertani szakértő által jóváhagyott 8 min-
taprogram alkalmazására lesz lehetőségünk. 
A programjaink fejlesztési irányai között meg-
jelenik az olvasáskultúra-fejlesztés támogatá-
sa, a digitális írástudás közvetítése, a könyv-
tárhasználat és információkeresés fejlesztése, 
valamint a szövegértés támogatása, fejleszté-
se, különös tekintettel a digitális szövegértés-
re és az egyéni és közösségi tanulásra.

November 29-én a könyvtár DJP-pontja a 
"Digitális műveltség szülőknek" projekt kere-
tében előadás-sorozatának második alkal-
mát tartotta az internethasználat veszé-
lyeiről MÁS/KÉP összefoglaló címmel. Ez 
alkalommal is igyekeztünk rendhagyó módon 
megközelíteni a kiskorúak internethasznála-
ta során felmerülő esetleges problémákat, 
veszélyeket, a digitális önkép kialakulásá-
nak, kialakításának folyamatát. A témához 
kapcsolódó gondolatindító videók, kötetlen 
beszélgetések, valamint „szakértők” bevo-
násával adtunk kézzelfogható segítséget, jó 
tanácsokat a témával kapcsolatosan a részt-
vevőknek. Ismerkedtünk szleng szavakkal, a 
legújabb appokkal, filterekkel, alkalmazások-
kal, a végén pedig közös játékra hívtunk min-

den résztvevőt, természetesen az interne-
ten. A rendezvényen jelen volt a Jaffa Kiadó 
képviseletében és felelős édesanyaként is 
Baumann Pálinkás Magdolna is, aki a kiadó 
nevében felajánlotta Nicholas Kardaras "A 
képernyő rabjai" című könyvének két példá-
nyát a könyvtárnak, melyből az egyiket a 
kvízjáték nyertese kapta, a másik pedig kiköl-
csönözhető a könyvtárból. Köszönjük min-
den résztvevőnek, hogy eljöttek hozzánk, és 
köszönjük a felajánlott könyveket!

December 3-án a GKÁI és a gyermekotthon 
alsó tagozatos diákjait hívtuk a Csernai Pál 
Közösségi Központba a Hahota színház előadá-
sára, melynek címe "Mikulás modernizál" volt. 
Az interaktív, újszerű és vidám előadás nagy 
sikert aratott a gyerekek körében. Köszönjük a 
kKözösségi központ dolgozóinak a rendezvény 
lebonyolításában nyújtott segítségüket.

December 13-án 18 órakor Réti László író, a 
"Parfümőr", a "Kandahári fogoly", "A falak 
mögött" és még sok más izgalmas történet 
szerzője várta a krimik iránt érdeklődő olva-
sókat a könyvtár olvasótermébe egy kötetlen 
hangulatú író–olvasó-találkozóra.

Jövőre a könyvtárban: 2020. január 20-25 
között a Magyar Nyelv Napja alkalmából 
Kulturális Hetet szervezünk, melynek a Csernai 
Pál Közösségi Központ ad majd méltó hely-
színt. A Kulturális Hetet Haluszka Péter pilisi 
festőművész "Mű/Alkotás" című tárlatának 
megnyitójával indítjuk 2020. január 20-án, 18 
órakor a közösségi központ kiállítótermében. 
Január 24-én, 14 órai kezdettel rendezzük meg 
a Gubányi Károly Általános Iskolával közösen 
a IV. Baranyi Ferenc Szavalóversenyt a szín-
házteremben, valamint a hét zárórendezvé-
nyeként, január 25-én 19 órakor Földes László 
Hobo Ady-estjét hallgathatja meg az érdeklődő 
közönség, szintén a színházteremben. 

Ünnepi nyitva tartás: 2019. december 23. 
és 2020. január 5. között a városi könyvtár 
zárva tart.
Nyitás: 2020. január 6., 8:00 óra.

Közeledve az év végéhez, köszönjük minden 
olvasónknak, partnerünknek, támogatónknak 
az egész éves érdeklődésését, közreműködé-
sét és segítségét, melyre feltétlenül számí-
tunk a jövőben is!

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánunk!

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

A Magyar Nyelv Napja alkalmából könyvtárunk vendége Nyáry Krisztián irodalomtörténész, 
író, szerkesztő, kommunikációs szakember volt.
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Az idei év októbere és novembere sem telt el 
események nélkül. 

Egyedi azonosítójel meghamísítása bűntet-
tének elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás egy 46 éves helyi 
férfi ellen. Kollégáim november 2-án rendőri 
intézkedés keretein belül ellenőrzés alá von-
tak egy Ford típusú személygépkocsit, amely 
során megállapították, hogy a személyautó 
hatósági jelzése nem az általuk ellenőrzött 
gépkocsihoz tartozik. A járőrök a gépjármű 
tulajdonosát a helyszínen elfogták és előál-
lították a Monori Rendőrkapitányságra, majd 
gyanúsítottként hallgatták ki.

Kezdődik az ünnepi bevásárlások időszaka, 
az ünnepi készülődés, ami miatt a nagyáru-
házak és a kisebb üzletek egyaránt visszatérő 
színhelyei lehetnek a lopásoknak. 

Vannak tolvajok, akiket a polcokon elhelye-
zett árukészlet vonz, míg mások a vásárlók 
értékeinek megszerzésére törekszenek. 

A hasonló bűncselekmények megelőzése 
érdekében felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy 
figyeljenek oda értékeikre, tartsák azokat min-
dig testközelben.

Az év vége közeledtével lássunk egy-egy 
rövid értékelést az elmúlt szezonról.

Csetneki János alelnök: – A szezon fele 
mögöttünk van, csapataink minden korosz-
tályban tisztesen helytálltak. Reméljük, 
hogy a tavaszi alapozás játékosaink számára 
jó erőnlétet biztosít a folytatáshoz, és min-
den csapat jobb helyezést ér el a tabellán. 
A labdarúgó klub elnöksége, igazolt játéko-
sai és tagjai nevében szeretnék eredmények-
ben gazdag, boldog új évet kívánni támoga-
tóinknak, a szülőknek és szurkolóinknak.

Halgas Tibor, első csapat: – A játékosok 
edzéslátogatottsága nagyon jó. Az újonnan 
igazolt játékosok közül valaki jobban, valaki 
kevésbé tudott hozzátenni a csapat telje-
sítményéhez. Ez általában így szokott lenni. 
Bízunk abban, hogy tavaszra tudják hozni az 
elvárt teljesítményt. Zsolnai Róbert hiányát 
minden csapat megérezné, hiszen ő vezér- 
egyéniség volt mind az öltözőben, mind a 
sportpályán. Természetesen tiszteletben 
tartjuk a döntését. Hosszú éveken keresztül 
rengeteget utazott, most már szeretne több 
időt a családjával tölteni. Sajnálja, hogy már 
nem lehet a csapattal, hiszen nagyon szere-
tett velünk lenni, de meg kellett hoznia ezt 
a fájdalmas döntést, hogy befejezi sport-
pályafutását. Minden szezon elején vannak 
célok, amiket magunk elé tűzünk: a Magyar 
Kupában való főtáblára kerülés, és legyen 

stabil csapatunk. Úgy érzem, ezek teljesül-
tek. Jelenleg a 7. helyen vagyunk, 4 pontra a 
dobogótól. Sok fiatal játékosunk van, akiknek 
a teljesítménye hullámzó. Ha ezek a hullámok 
kisimulnak, és elkerülnek minket a sérülések, 
betegségek, akkor szép tavaszi szezonunk 
lesz. A felkészülés részeként Vecsésen fogunk 
edzeni műfüvön, az erőnléti és futóedzéseket 
Pilisen tartjuk majd. Az edzőmérkőzések 90%-
ban megszerveződtek.

Miklósvári János, második csapat: – Az edzés-
látogatás lehetne jobb is, de a csapat magja min-
den alkalommal jelen van. Jelenleg a 4. helyen 
vagyunk, 4 pontra a dobogótól. Nem vagyok 
elégedett, mert ennél sokkal több van a csapat-
ban. A felkészülést január közepén kezdjük, itt 
helyben. Több edzőmérkőzést is szervezünk.

Borgulya Tamás, U-15: – A gyerekek tanuló-
évének mondhatjuk az őszi szezont. Általában 
magasabb osztályban jegyzett klubok utánpót-
lás csapatai voltak az ellenfeleink. Csapatként 
tavaszra fogunk felnőni a feladathoz. Nagy 
öröm, hogy egyes fiatalok felhívták magukra a 
felnőtt csapat figyelmét: Szabó Milán, Gondos 
Dominik, Botos Dávid, Gál Szabolcs, Szegedi 
Máté. Erős téli alapozással készülünk majd a 
tavaszi szezonra.

Kerepeszki Zoltán, utánpótlás: – Után-
pótlás csapataink részt vettek az őszi 
Bozsik-fesztiválokon és -tornákon, amelyek 
mindegyikét Monoron rendezték. Ezen kívül 
a következő meghívásos tornákon szere-
peltünk az ősszel több-kevesebb sikerrel: 
U7-es csapatunk harmadik lett az október 
23-i nagykátai Forradalom Kupán és első 
helyezést ért el a november 9-i vecsési 
Őszi Kupán! A csapat tagjai: Dein Krisztián, 
Dudás Milán, Jansik Bence, Králik Adrián, 
Zubornyák Márk (edző: Kicska Tamás). U9-es 
csapatunk a nagykátai Forradalom Kupán 
2. helyezést ér el, november 20-án pedig a 
csapat 4 tehetséges játékosa (Kerek Lóránd, 
Makó Levente, Tuskán Máté, Zsigri Levente) 
meghívást kapott a Budapesti Honvéd 
akadémiájára, ahol egy edzésen mutatták 
meg tudásukat. Az U11 és az U13-as csapa-
tunk is részt vett a nagykátai tornán, ők a 
mezőny második felében végeztek a rangos 
mezőnyben. Mindkét csapatunk indulni fog a 
december 8-án kezdődő Pest megyei futsal 
bajnokságban az U15-ös csapatunkkal egye-
temben. Serdülő (U15) és ifi (U17) csapataink 
a Budapesti bajnokságban álltak helyt az 
ősszel.

Békés karácsonyt, boldog új esztendőt kívá-
nunk minden sportbarátnak! Várjuk tavaszra 
is lelkes szurkolóinkat! 

HAJRÁ PILIS!

• Vásárlás előtt gondolja át, hogy hol fogja 
tartani pénzét, iratait! Ehhez szüksége lehet 
egy olyan táskára, melynek észrevétlen 
kinyitását annak kialakítása kizárja, vagy 
legalábbis erősen megnehezíti.

• Pénztárcája, táskája mindig legyen testkö-
zelben, folyamatosan figyelemmel kísérhető 
helyen!

• Táskáját, de még kabátját se tartsa a bevá-
sárlókocsiban, amennyiben annak zsebében 
értékeket helyezett el!

• Autóval történő vásárláskor táskáját sem a 
csomagtartóba rakodás, sem pedig a bevá-
sárlókocsinak a tárolóhelyre történő vissza-
tolása idejére se hagyja őrizetlenül!

• Ne adjon esélyt arra, hogy éberségét felvi-
lágosítás kérés ürügyén idegen személyek 
elaltassák!

Ezúton is szeretnénk felhívni a gépjárműveze-
tők figyelmét az őszi-téli átállásra. Az időjárásra 
tekintettel ideje a gépjárműveket téli gumiköpeny-
nyel ellátni. Fokozottabban figyeljenek a haladási 
sebesség megfelelő megválasztására és az eset-
leges 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. 
Hívják fel a figyelmüket arra, hogy idegentől 
ne vásároljanak tűzifát, még ha az olcsónak 
tűnik is. Amennyiben mégis e mellett dönte-
nek, akkor hívjanak valakit arra az időre maguk 
mellé, valamint jegyezzék fel az árusok ada-
tait, a gépkocsi forgalmi rendszámát. 

A hatékony bűnmegelőzésre csak közösen 
vagyunk képesek. Ennek érdekében kérjük, 
hogy Önök is tegyenek meg minden maguktól 
telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak 
bűncselekmény áldozatává, továbbá segít-
sék és legyenek figyelemmel idős rokonaikra, 
ismerőseikre, szomszédaikra.

A Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak nevében kívá-
nunk boldog, békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag új évet, valamint köszönjük 
egész éves segítő és együttműködő munkáját 
a pilisi Polgármesteri Hivatalnak, közterület-
felügyelőinek, a mezőőr kollégáknak és a pilisi 
polgárőrség tagjainak.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ 

a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

MOZAIK

FOCI HÍREK

RENDŐRSÉGI HÍREK
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A Közösen Összefogva Szolgálunk Egyesület 
(KÖSZ) 2018 végén alapította meg a KÖSZ 

Állatbarát Kör pilisi Facebook-csoportot. 
Ezúton szeretnénk bemutatni, mi történt az 
elmúlt egy év alatt.

Tavaly decemberben részt vettünk egy köze-
li állatmenhely részére történt adománygyűj-
tésben. 

Idén, év elején, összehoztunk egy ebtar-
tásról szóló egyeztető megbeszélést Pilis 
Város Önkormányzatának és Polgármesteri 
Hivatalának vezetősége és illetékes munka-
társai, valamint a városunkkal szerződésben 
álló Gyömrői Kutyamentsvár Alapítvány veze-
tője és munkatársa részvételével. A meg-
beszélést követően megjelent Pilis Város 
Polgármesterének tájékoztatója a témát érintő 
eddig elvégzett feladatokról, valamint arról, 
hogy miképpen várják a témával kapcsolatos 
lakossági bejelentéseket, melyek kivizsgálása 
folyamatos. Kérésünkre a Pilisi Polgármesteri 
Hivatal jegyzője megjelentetett egy felhívást, 
ami a közterületen lévő, kóborló ebek tulajdo-
nosainak, tartóinak szól, és felhívja a figyelmet 

az ezzel kapcsolatos tudnivalókra, az esetleges 
jogkövetkezményekre, az állatvédelmi bírság 
kiszabható összegére. Azóta is folyamatosan jó 
kapcsolatot ápolunk az önkormányzat illetékes 
vezetőivel és munkatársaival.

Segítségünkkel összejött egy olyan kutyás 
csapat, amely tavasz óta hozzáértő vezetéssel, 
azóta is minden hétvégén közös foglalkozást 
tart. Szeptemberben, a városnapi rendezvény-
hez kapcsolódva megrendeztük az első "Állati 
jó nap"-ot, ahol két érdekes, tanulságos előa-
dásnak is részesei lehettünk. Ezt a rendezvényt 
szeretnénk évente megtartani. Októberben 
megrendeztük az apró kutyák napját, kifejezet-
ten kistermetű kutyusok számára. 

Fotópályázatot is hirdettünk, ahol a legtöbb 
szavazatot kapott fotó lett a borítóképünk, ezt a 
pályázatot a jövőben rendszeresen meghirdetjük.

Idén számtalan elveszett kutya és cica talált 
haza, vagy új otthonra a csoport segítségével. 
A csoport tagjai részt vettek állatmentésekben, 
így a biztosnak vélt pusztulás helyett ma már 
boldogan él jó néhány cica, kutya, egy sün család 
és egy elveszített ékszerteknős. Egész év folya-

Tájékoztatom Pilis város lakosságát, valamint az ebtulajdonosokat 
és ebtartókat, hogy 2019-ben az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-ában foglalt 
kötelezettség alapján Pilis város közigazgatási területén ebösszeírás-
ra kerül sor. Az ebösszeírás során az ebtartóknak az Ávtv.-ben megha-
tározott adattartalmú adatlapot kell kitöltenie és azt a polgármesteri 
hivatal részére eljuttatnia, illetve az http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.
hu/ online felületen keresztül is lehetőség van a kötelezettség telje-
sítésére. 

Az adatlap személyesen átvehető:

• Pilisi Polgármesteri Hivatal épületében (Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.) 
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben

• letölthető a www.pilis.hu weboldalról 

A nyomtatvány kitöltésével kapcsolatos tájékoztatás a Hatósági Iroda 
Igazgatási Csoport dolgozóitól telefonon a 06/29-696-314; 06/29-696-
312 telefonszámon kérhető. Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgál-
tatás a kitöltött adatlapon 2019. december 31. napjáig az alábbi módok 
egyikeként teljesíthető:

• postai úton: Pilisi Polgármesteri Hivatal, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 
47-49.

• személyesen: a fenti címen ügyfélfogadási időben leadva.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Pilisi Polgármesteri 
Hivatalnál 2019-től kezdve lehetőség nyílik arra, hogy az ebösz-
szeírással kapcsolatos kötelezettségnek az ebtulajdonosok/

ebtartók egy egyszerű regisztrációt követően online módon ele-
get tehetnek az http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ oldalon. 

A felületen regisztrációt követően az ebtulajdonosnak/ebtartónak lét-
rejön egy személyes fiókja, tehát a továbbiakban nem kell minden vál-
tozás, illetve összeírás alkalmával újra és újra felvinnie minden adatot, 
kizárólag a megváltozott adat javítása, aktualizálása szükséges. 

Az Ávtv. 42/B §. (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa/tartója 
az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az 
ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) kormányrendelet 2. § 
(1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d) pontja alapján, aki az adat-
szolgáltatást elmulasztja 30.000.- forint állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az eb tulajdonosa/tartója az 
ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, 
a szaporulatot, elhullást a fenti módok valamelyikén bejelenteni az 
önkormányzatnak.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az ebösszeírás törvé-
nyi kötelezettsége az önkormányzatnak. Ez a kötelezettség az 
állat tulajdonosának, tartójának és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából szükséges. 

dr. SZABÓ GYÖRGY ✍ jegyző

mán igyekeztünk felhívni a figyelmet a háziálla-
taink betegségeivel, azok megelőzésével kap-
csolatos tudnivalókra, a felelős állattartás és 
az ivartalanítás fontosságára. Minden pénteken 
közzétesszük a következő hétvégén érvényes 
állatorvosi ügyeletek elérhetőségét. Napi mese 
rovatunkban gyerekeknek szóló állatos mesé-
ket jelentetünk meg. A csoport tagjainak civil 
felajánlása és segítsége révén ez év folyamán 
5 kutya és 16 macska ivartalanítását oldottuk 
meg, vagy nyújtottunk benne segítséget. Példás 
összefogással – szállítással, komoly munkával, 
anyagiakkal, gyógyszerrel, lábadoztatással vagy 
szervezéssel – támogattuk ezt a feladatot. Itt 
feltétlenül említést érdemel az Örökbefogadlak 
Alapítvány, amely szintén segítségünkre volt. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az összes 
résztvevőnek, hiszen megmutatták, hogy lehet 
és kell is segítenünk egymásnak. 

Nem szeretnénk abbahagyni a megkezdett 
munkát, mert hisszük, hogy hasznos és fontos, 
amit teszünk. A csoportnak jelenleg közel ezer 
tagja van. 

DÁVID KATALIN ✍

MOZAIK

Ünnepel a KÖSZ Állatbarát Kör 
Egy éves a pilisi Facebook-csoport

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL
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Közeleg, sőt már itt is van az év legszebb ünnepe, 
a karácsony. Többen az utolsó pillanatra hagyják a 
bevásárlást, a nagytakarítást, ajándéklistával rohan-
nak, szinte futnak: egyik boltból ki, a másikba be… 
Számolatlanul költik a pénzt, még azt is, amit nem sza-
badna, hitelt vesznek fel, hogy „gazdag, emlékezetes 
legyen az ünnep”.

Ennek nem így kellene lennie. Karácsony előtt az emberek olyan 
mennyiségű ételt főznek, mintha azt hinnék, hogy több gyomruk 

van. Mintha soha nem ettek volna, úgy vásárolnak, sőt úgy is költenek. 
Pedig mennyire nem így kellene…

Amennyiben írásom már késve érkezik, talán sikerül jótanácsaimat 
jövőre, még időben megfogadni és be is tartani. Ezért vettem a bátorsá-
got, hogy leírjam mindazt, amit nagyanyámtól megtanultam.

Volt egy különálló, polcos szekrényünk. Annak csak egyetlen kulcsa 
volt, s azt az én drágám úgy, de úgy őrizte, pedig egyikünk sem kukkan-
tott volna az ajtaja mögé, a polcokra, már csak tiszteletből sem. 

Nagyanyám abban a szekrénybe tette az egész évi ajándékokat, 
születésnapra, karácsonyra. Ott volt a polcon, egy különlegesen szép, 
csatos befőttesüveg, s abba gyűjtögette a sűrű apró- és a ritkább papír-
pénzeket. A karácsony utáni, no meg a tavaszi és nyári – rendszeres 
leárazásokon – megvásárolt pulóvereket, sálakat, táskákat, kesztyűket, 
könyveket, de ezek már az elkövetkezendő ünnepre vártak. Szépen 
becsomagolva, számmal ellátva. Ott volt egy füzet, s abba írta bele a 
számot és azt, hogy kinek szánta az ajándékot és milyen alkalomra. 
Születésnapra, vagy karácsonyra? Természetesen a születésnapi aján-
dék más színű csomagolópapírban, szalaggal átkötve „várta” az ünnepi 
alkalmat. S év közben írta meg a cédulákat, amelyeket az ajándékokra 
rákötött, „Boldog születésnapot!, Boldogságban megélt szép ünnepet, 
Szeretettel nagymamától, nagyapustól…”

A befőttesüvegbe gyűjtögetett pénzből vásárolta az ünnepi menühöz 
szükséges dolgokat. Még ebben is előre gondolkozott.

Nálunk olyan igazi, felfordulós nagytakarítás nem volt, de heti bon-
tásban hol itt, hol ott raktunk rendet. Hol a kamrában, hol a szekré-
nyekben, hol itt sikáltunk, hol ott, az ablakokat is nemcsak ünnepre 
tisztítottuk meg. Nagyanyám mondása volt, mindent „forgóban” kell 
elvégezni, s akkor a konyhaszekrényben, az utolsó sorban is tiszták 
lesznek mindig a bögrék. 

Igen, igen, ezt nevezem nevelésnek. Olyan nevelésnek, mely nemcsak 
az én életemre, de a gyerekeimére is kihatott, mivel sikerrel adtam 
tovább. Ezt a „forgóban élni”-t de sok mindenre értettem és alkal-
maztam! A munkámban, a nevelésben, mert nem vártam meg, míg a 
körmömre égnek a dolgaim… 

Mérhetetlenül sokat köszönhetek a nagyszüleimnek. 
Többek között azt, hogy megtanítottak arra, a nagybetűs életben 

hogyan kell élni. Mikor és miként kell lépni, de annak a hogyanján. 
Vannak döntéshelyzetek, amit mindig meg kell fontolnunk. Soha ne 
cselekedjünk sem indulatból, de lelkesedésből sem. Alaposan gon-
doljuk át dolgainkat. Természetesen én is hibáztam, mint mindenki, 
hiszen emberből vagyok, de a nagy szakadékokat sikerült kikerülnöm, 
vagy átugornom. De megtanultam még valamit, ami fontos, a túlélést. 
Nagyszüleim szerint a nehézségek azért vannak, hogy legyőzzük őket. 
Ne sápítozzunk, de gyűjtsünk erőt, energiát, és sokadjára is fussunk 
neki annak a feladatnak, amit előzőleg bármi okból nem sikerült meg-
csinálnunk.

Most viszont ismét visszatérnék a karácsonyi, ünnepi készülődésre.

Karácsonyra és Húsvétra már előzőleg megsütötte a sós és az édes 
(kekszes) süteményeket. A krémeseket és a bejgliket szigorúan csak az 
ünnep előtti napon. A töltött káposzta is már előbb készült, az ünnepi 
asztal „királya”, a töltött hús viszont csak aznap reggel.

Nagyanyám soha nem volt ideges, nem rohant, mindig mindent és 
időben megtett, megszervezett. Örök igazsága, hogy az ünnepre lélek-
ben is fel kell készülnünk, nemcsak ajándékkal. Az ajándékokra nem 
volt gondja, a legutolsó beszerzése talán, ha szeptemberre maradt. 

Olyan jó volna ezt „világgá kürtölni”, hogy az ünnep valódi ünnep 
legyen. Ne az olyan ajándékok felhalmozása, amit kényszeredett 
mosollyal veszünk át. Hiszen egy egész év áll előttünk a követke-
ző karácsonyig, előre megvásárolhatjuk, eltehetjük az ajándékokat. 
S akkor anyagilag, de fizikailag sem merülünk ki.

A vacsora előtt megfogtuk egymás kezét és áldást kért Nagyapám. 
Megköszönte, hogy együtt vagyunk és kérte Istent, a sorsot, hogy 
maradjon így meg az ünnep még nagyon, de nagyon sok évig, hogy 
együtt…

Az együttlét fontossága.
Mi a legfontosabb? Sok fiatal nem is értékeli, pedig a legnagyobb 

érték az egészség és a béke. Nem taglalom, hogy miért. 1956-ot meg-
éltem, Kispesten, hatéves gyerekként. Mai napig nem felejtettem el a 
golyók süvítését. No ezért értékelem a békét. Az egészség pedig nem 
szorul magyarázatra.

Nincs pénzem! Nincs pénzem! – de sokszor és sok embertől hal-
lom. Nemcsak pénzzel lehet örömet szerezni, nemcsak pénzen vett 
ajándékkal. Menjünk el idős szüleinkhez, hozzuk rendbe a kertet, a 
szekrényeket, tisztítsuk meg az ablakot, vegyük le a függönyöket. Adjuk 
meg a módját a szeretetünknek, vegyük észre, ha fogyóban van az erő… 
A nagymama, vagy édes szülénk már nem bírja, hatalmas teherként 
nehezére esik a főzés, a sütés. Ha többen vagyunk testvérek, osszuk 
be, ki mit hoz az ünnepi asztalra. De úgy, hogy maradjon bőven még 
szilveszterre is szüleinknek, nagyszüleinknek. 

Gyerekeinknek ne vegyük meg az önjáró, elemes újabb csodát, mert 
gyorsan megunja. De vegyünk ügyes, érdekes társasjátékot és üljük 
körbe az asztalt és avassuk fel az új ajándékot. Olyan örömben lesz 
részünk, mert gyermekeink megérzik azt, hogy most van rájuk időnk. 
Most nem rohanunk, most semmi nem számít, csak a játék, s az öröm, 
hogy vagyunk, hogy együtt vagyunk. Tízéves voltam, amikor nagyapám-
tól kaptam egy „malom-társas játékot”. Nem tudom, hányan ismerik a 
gyerekek közül, de izgalmas, jó játék. Különösen a csikicsuki. Aki ismeri, 
tudja miről írok. Nagyapám egy nagyobb méretű, kihajtható kartonból 
készítette. A bábuk pedig színes gombok voltak. Nagyon sokáig őriztem, 
a fiammal is nagy csatákat vívtunk. Sajnos egyik költözésnél elveszítet-
tem. Megsirattam. Már én is készítettem, de az már nem az volt, azt még 
nagyapus csinálta, és sokat játszottunk vele.

Ajánlatom továbbá, hogy az ünnep előtt válogassunk a videomeg-
osztókról több, kedves mese- és családi filmet, a linkjeiket mentsük el. 
A tévé műsoraiban már régóta nem bízom. Még élénken emlékszem 
arra, amikor még csak fekete-fehér tévé volt, s igen, volt valamilyen 
műsor, de mi csak háttér zajnak kapcsoltuk be. Nagyszüleim ilyenkor 
(is) meséltek a gyerekkorukról, a régvolt karácsonyokról, az ő nagy-
szüleikről. Milyen emberek voltak, mit dolgoztak, mit szerettek, mivel 
töltötték napjaikat. S egyik történetet követte a másik, s ha tehettem 
volna, növesztek két fület a meglévők mellé, hogy még több szívhez 
szóló, kedves emléket magamba szippanthassak.

Mi még, ami a legdrágább az egészség, a szeretet és a béke után? 
Az idő. Az az idő, amit szeretteinkre áldozunk. De ne legyen ez áldozat, 
hanem ajándék, s nemcsak nekik, de nekünk is.

Áldásokban gazdag, emlékezetes, szép karácsonyi ünnepet kívánnék 
és egészségben, boldogságban, sikerekben gazdag új esztendőt.

(GYÖRGYI) ✍

MOZAIK

ÜNNEPEINK
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Kérjük, figyeljék a 
plakátokon a felhívásokat!
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a városi 
programjainkon!

KEDVES OLVASÓINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben az ingyenes városi 
rendezvényekre az előzetes regisztrációjukat – amennyiben 
az azon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött – 
a pilisiprogram@pilis.hu e-mail-címen tehetik meg!
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