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avagy átadták az autósoknak az M4-es autóutat

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Városunk lakóit, a Hírnök újság olvasóit!

Új év, új tervek, új kihívások
ire ezek a sorok eljutnak a kedves Olvasókhoz, addigra már 
javában elindult a 2020-as év, lassan vége a második hónapnak 
is. Nemrég kívántam Önöknek boldog új esztendőt, és már azon 

vesszük észre magunkat, hogy hamarosan itt a tavasz. Az idő kereke lankadat-
lan rohan előre, másodperceknek tűnve haladnak el mellettünk a napok.

Talán egy kicsit könnyebben viseljük el ebben az időszakban a rohanást, 
hiszen nem is oly rég értékes időt tölthettünk el családunk körében az 
ünnepi asztalnál, a karácsonyfa körül vagy éppen együtt köszönthettük a 
betoppanó új évet. A pihenés után újult erővel tértünk vissza munkahe-
lyünkre, gyermekeink pedig még egy utolsó, nagy lendületet vettek a jobb 
félévi bizonyítványért. 

Munka után kikapcsolódhattunk a Magyar Kultúra Napja apropójából a 
Kármán József Városi Könyvtár által rendezett egész hetes Pilisi Kulturális 
Hét programsorozaton. Az igazán széles körű repertoárban a sok művészeti ág 
közül mindenki talált magának érdekeset. Legújabb munkáikból állított ki két 
ismert festőművészünk. Ajtai József Monoron, a Vigadóban, míg Haluszka 
Péter a Csernai Pál Közösségi Központban. Az Ablak Galériában Cserna 
Sándor mutatott be egy sorozatot fotográfiáiból. Az irodalom sem hiányoz-
hatott a programsorozatból. Az immár hagyományos, idén 4. alkalommal 
megtartott Baranyi Ferenc szavalóversenyen Jocó bácsival együtt hallgathattuk 
a diákok szavalatait, majd másnap sokunk fiatalkori kedvence, Földes László 
Hobo látogatott el hozzánk „A föltámadás szomorúsága” című Ady-estjével. A 
nagy sikerű, magával ragadó, az érzelmi hullámvasúton robogó előadást nem 
is jellemezhetném jobban, mint ahogy a Kossuth-díjas előadóművész tette: 
„Ezekben a versekben megmutatkozik az útja végéhez közeledő férfi nem 
lankadó felelősségű, harcos, ostorozó hazaszeretete Európa közepén, viszonya 
a múlthoz, a történelemhez, sorstársaihoz, a Nyugathoz, valamint hálás emlé-
kezése az elmúlt szerelmekre, álmokra és reményekre.” Úgy gondolom, hogy 
Hobo műsora méltó koronája lett a rendezvénysorozatnak.

Elrepült az első hónap, melyben sok tennivaló akadt az önkormányzat 
háza táján is. Január végén megtartotta első ülését a képviselő-testület, 
melyen sok fontos, a jövőnket közvetve vagy közvetlenül befolyásoló dön-
tés született. Megalkottuk az új szociális rendeletünket, a takarékosság és 
hatékonyabb gazdálkodás jegyében átnéztük intézményeinket, gazdasági 
társaságainkat, valamint megkezdődött az idei költségvetés tervezése is. 

Februárral, a böjtelő havával beköszöntött a farsang időszaka, amely 
városunkba nem a vidámsággal jött el. Egy tragikus közlekedési balesetben 

életét vesztette településünk büszkesége, Halgas Tibor. Értelmetlenül, 
nagyon fiatalon ment el közülünk, hatalmas űrt hagyva maga után. 
Számtalan sportoló és sportklub gyászolja városunkkal és családjával együtt, 
de ahogy a költő is fogalmazott, „az élet él és élni akar”, ha fájdalmasan 
is, de tovább kellett lépnünk. A sors iróniájaként a Házasság hete, majd 
a Valentin nap következett, melynek alkalmából Pindroch Csaba hozta el 
„Segítség, megnősültem!” című egyszemélyes darabját. A háromgyermekes, 
Jászai Mari-díjas színművész hitelesen mutatta be sokunk mindennapjait, 
humorosan, néha kissé élcelődően a házasság intézményét. 

Közlekedésünkben is lényeges esemény történt az M4-es autóút Üllő–
Albertirsa-szakaszának átadásával, így akár fél órán belül Budapesten 
lehetünk. A kezdeti nehézségek után kiváló minőségű útszakaszon autóz-
hatunk. Ez már nagyon kellett a városnak. Bízom benne, hogy ez a fontos 
útszakasz jelentős befektetőket vonz Pilisre, így újabb munkahelyek léte-
sülhetnek. A közlekedés kapcsán fontos megemlítenem, hogy a Monori 
Rendőrkapitányság a Közösen Összefogva Szolgálunk Egyesülettel karöltve 
sikeres balesetmegelőzési akciót tartott a vasútállomásnál kerékpárosaink-
nak. Ezúttal a rendőrök csekkfüzete az őrsön maradt, most tanácsaikkal 
segítették a közlekedőket. 

A február 6-i véradáson 55-en – köztük mi is a párommal – vérünket 
adtuk betegséggel küzdő honfitársainknak, mert aki vért ad, életet ad. 
Farsangolhattunk az óvodákban és az iskolákban, nagyon ötletes jelmezeket 
csodálhattunk meg. 

A tavaszias télben sok szép pillanatot élhettünk meg természeti környe-
zetünkben is. Remek kiránduló időnk volt, hosszan sétálhattunk a Gerje 
mentén vagy akár az Ikerfenyőnél is. A hóvirágok is felébredtek és havat 
nem találva, a kelleténél kissé hamarabb, virágba borultak. Megkezdték 
virágzásukat a mogyorófák és bokrok, dalolnak a madarak. Reméljük, a tél 
nem tér vissza, és egy hamisítatlan tavaszt köszönthetünk 2020-ban. 

Hamarosan március idusa lesz, nemzeti ünnepünk kapujában állunk. 
Remélem, minél többen ünneplünk majd együtt a Petőfi parkban, ahogyan 
azt 1848 márciusában is tették! 

Írásomat a már sokszor emlegetett költő, Ady Endre szavaival – igaz, 
most nem Hobo tolmácsolásában – zárom:

„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.”

HAJNAL CSILLA ✍

M

2020. február 7-én, pénteken valóra vált egy 
álom, befejezték és átadták az M4-es autóút 
Üllő és Albertirsa közötti 30 kilométeres 
szakaszát.

Az ünnepség 11 órakor volt az M4 gyors-
forgalmi út szelvényezés szerinti bal pályá-
ján, a Gerje-Pilis egyszerű pihenő helyén, 
majd azt követően megnyitották a szakaszt 
a gépjármű-forgalomnak.

Beszédet mondott Mosóczi László az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium köz-
lekedéspolitikáért felelős államtitkára, Szűcs 
Lajos, Czerván György, Pogácsás Tibor, Földi 
László és Fazekas Sándor országgyűlé-
si képviselők, Tarnai Richárd Pest megye 
kormánymegbízottja és Nyúl Zoltán, a NIF 
Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese. 
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, az 

útszakaszt érintő valamennyi település pol-
gármestere nevében mondott köszönetet a 
munkálatokban szerepet vállalóknak.

„A kétszer kétsávos út nettó 52 milliárd 
forintból készült el – mondta az államtitkár. 
Mosóczi László közölte, hogy a 2024-ig ter-
vezett közútfejlesztési projekteket keretbe 
foglaló Útprogram teljes költségvetése 3200 
milliárd forint, amelynek nagyobbik részét, a 
gazdaság jobb teljesítményének köszönhető-
en, a magyar büdzsé fedezi.

Hozzátette: a kormány szakpolitikai intéz-
kedéseinek fő célja, hogy a megyei jogú 
városok és a kiemelt gazdasági területek 
kétszer kétsávos utakkal kapcsolódhas-
sanak a gyorsforgalmi úthálózatba, és az 
autópályák és autóutak elvezessenek az 
országhatárig.

Az M4-es autóút fejlesztése mindkét 
kiemelt cél megvalósítását elősegíti, beköti 
a gyorsforgalmi hálózatba Szolnokot, és 
újabb magas színvonalú közúti összeköt-
tetést létesít Erdély, Románia felé – fűzte 
hozzá az államtitkár. (MTI)”

Az átadott új szakasz jelenleg matrica 
nélkül használható, Üllőtől Budapestig az 
eddigi szabályok változatlanok, vagyis díjfi-
zetési kötelezettség van érvényben.

Bízom benne – a régi 4-es forgalmát 
ismerve –, hogy a beruházás Pilisre is kedve-
zően fog hatni. Reményeim szerint csökken 
az átmenő gépjárműforgalom és csökkeni 
fog a balesetek száma is.

Biztonságos közlekedést kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

„Megterveztük – megépítettük” 
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A 2020-as év is fontos döntésekkel kez-
dődött. Pilis Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2019. november 
27-i ülésén adhoc bizottságot hozott létre 
a Pilisi Városüzemeltető Kft. tevékenysé-
gének vizsgálatára. A munka főleg a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. (továbbiakban PVÜ) 
takarékos és célszerű gazdálkodásának vizs-
gálatára terjed ki, célja pedig Pilis Város 
Önkormányzata, továbbiakban (Alapító) tu- 
lajdonosi érdekeinek érvényesítése, a PVÜ 
hatékony gazdálkodásának és transzparens 
működésének elősegítése, a PVÜ Alapító 
Okiratában foglaltak teljes körű végrehajtá-
sának biztosítása, valamint az Alapító és a 
PVÜ közötti együttműködés fejlesztése.

Célul tűzte ki az önkormányzat és a PVÜ 
között a feladat- és felelősség-körök elvá-
lasztását, a döntéshozatali, megrendelői 
folyamatok felgyorsítását, a megrendelő, 
végrehajtó szerepkörök különválasztását, 
valamint a végrehajtási felelősség szemé-
lyekhez való rendelésének biztosítását. 
További kiemelt prioritás a PVÜ transzpa-
rens működésének biztosítása, mind tel-
jesebb piaci viszonyok közé helyezése, a 
hatékonyság fejlesztése, a munkavégrehaj-
tás piaci alapon való mérése, a piaci árvi-
szonyokkal való összevetés lehetőségének 
biztosítása, a PVÜ-nek jutatott önkormány-
zati támogatás hatékony felhasználásának 
mérése, valamint a PVÜ belső tartalékai-
nak feltárása a külső árbevételes munkák 
irányába ható továbbfejlesztés érdekében. 
Az új működési modell keretében az önkor-
mányzati munkákat részben a támogatási 
szerződés keretében a PVÜ, részben vál-
lalkozási megrendelések keretében a PVÜ 
vagy más külső vállalkozó fogja elvégezni. 

A bizottság két utolsó ülésén – 2019. évi utolsó és 2020. évi első – 
tárgyalt napirendi pontokról az alábbi összefoglalóban szeretnénk 

tájékoztatni a kedves olvasókat az elvégzett munkáról. 
A többi bizottság által is kötelezően tárgyalt napirendi pontokon kívül 

a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság az alábbi témákról folytatott 
eszmecserét, illetve hozott döntéseket:

A Hírnök újság témájában, a szerkesztőséggel egyeztetve, hoztuk 
meg a megjelenéssel és a határidőkkel kapcsolatos döntéseket.

Napirendi pontként tárgyaltuk a Pilis Kiválósága-díj rendeletbe való 
foglalását, valamint annak részleteit. 

A város 2020. évi ünnepségeinek előkészítéséről is tárgyaltunk, 
érintve Pilis várossá válásának 15. évfordulóját, valamint a lakosság 
visszatelepülésének, illetve a település újranépesedésének 300. évfor-
dulójára rendezett ünnepségek, ünnepség-sorozatok előkészítésének 
lehetőségeiről ötleteltünk.

Sor került még a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház és a Csernai Pál Közösségi Központ beszámolóinak és 
2020. évi munkaterveinek elfogadására. 

Itt szeretnénk megköszönni a két intézménynek, hogy ren-
dezvényeikkel, munkájukkal elősegítik a település kulturális 
életének fejlődését, és sok sikert kívánunk idei munkájukhoz.

A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság 2020. évi legfőbb 
célkitűzése, hogy a kultúra, a szabadidő és a sport területén 
tevékenykedő embereket, szervezeteket összekovácsolja és 
közösen javítsuk a város lakóinak életét ezeken a területeken. 
Ezért a bizottság mindenkit szeretettel vár a következő üléseire, 
és minden kultúrát, szabadidőt és sportot érintő ötletet, kérdést 
szívesen fogad.

FEKETE TAMÁS ✍ bizottsági elnök

Az utóbbi esetben az önkormányzat verse-
nyezteti a feladatot és a legjobb ajánlatot 
tevőtől rendeli meg az adott munkát. A felek 
közötti elszámolást ilyen viszonylatokban 
kell a későbbiekben végezni.

Az üzletfolytonosság fenntartása miatt az 
új modell június 30-ig fokozatosan kerül 
bevezetésre. Ehhez mind a PVÜ, mind az 
önkormányzat esetében a következő szerve-
zeti átalakításokat is szükséges végrehajtani:

A PVÜ-nek a későbbiekben csak munka-
végző feladatai lesznek. A munkák felméré-
sét (a támogatási szerződés és megrendelé-
sek előkészítését), a megrendeléseket és a 
teljesítés ellenőrzését közvetlenül az önkor-
mányzat alá tartozó, részben önálló szerve-
zet, a már létrehozott Városgazdálkodási, 
Ingatlan- és Közterület-fenntartási Iroda 
(továbbiakban VIKI) fogja végezni! Az eddi-
giekben a PVÜ ügyvezetői munkaköréhez 
tartozó feladatok nagy része átkerül a VIKI-
hez. A PVÜ ügyvezetői feladatok csökkenése 
miatt a munkakört a régi formájában fenn-
tartani nem érdemes, ezért az megszünte-
tésre került. Tekintettel az előzményekre, 
a PVÜ ügyvezetői munkakörét betöltő sze-
mély munkaviszonya a tulajdonos részéről 
való rendes felmondással megszűnt. Az új 
SZMSZ-ben és Alapító Okiratban fel kell tün-
tetni az új feladatköröket. 

Az önkormányzati feladatok hatékony 
végrehajtásán kívül cél a PVÜ eszközeinek 
vállalkozási tevékenység keretében való 
hasznosítása is, amelynek bevételeivel vár-
hatóan csökkenthető lesz az önkormányzat 
részéről a PVÜ-nek biztosítandó támoga-
tási összeg is. Ehhez új, megváltozott tar-
talmú ügyvezetői státust kell létrehozni, 
amelynek keretében a PVÜ működésének 

hatékonysága és számonkérhetősége biz-
tosított lesz. Ezért az új ügyvezetőt ún. 
menedzserszerződés keretében fogjuk 
alkalmazni. A változások eredményekép-
pen egy hatékony, gazdaságilag stabil ala-
pokon fekvő, költségérzékeny kft. jön létre. 
A cél elérése a PVÜ vezetőjének kiemelt 
és számonkérhető munkafeladata lesz. 
Elérhetővé kell tenni, hogy a PVÜ műkö-
dése a lehető legnagyobb mértékben piaci 
alapon álljon, a hatékony forrásfelhaszná-
lás biztosított legyen (eszköz, gép, munka-
erő), mindemellett hatékony munkaszer-
vezéssel végezze el az önkormányzattól 
kapott munkarendeléseket az elfogadott 
árajánlata alapján.

A tervezés során a VIKI feladatai is rögzí-
tésre kerülnek, melyben kulcsjelentőségű 
az intézményi ingatlanok fenntartási felada-
tainak kézbentartása (állapotfigyelés, kar-
bantartás, üzemzavar-elhárítás, problémák 
feltárása, kapcsolattartás az intézményve-
zetőkkel), az utak, közterületek rendjének, 
műszaki állapotának fenntartása, e tárgykör-
ben a fejlesztések előkészítése, piacüzemel-
tetés, a lakásbérletek, az ingatlanhasznosí-
tás és -kezelés koordinálása, karbantartási 
munkamegrendelések intézése, kivitelezők-
kel való kapcsolattartás, árajánlat beszerzés, 
valamint a saját megrendelésű teljesítések 
ellenőrzése, műszaki teljesítésigazolások 
kiállítása, valamint ellátja a hivatali eszkö-
zök, gépjárművek üzemeltetésével kapcso-
latos feladatokat is. Intézi a települési hul-
ladék elszállítással kapcsolatos feladatokat. 
Tevékenységéről rendszeres beszámolót 
készít a képviselő-testületnek. 

MALA FERENC ✍ alpolgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Megkezdődött a pilisi Városüzemeltető Kft. 
tevékenységének vizsgálata

Tájékoztató a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság munkájáról



www.pilis.hu HÍRNÖK 5 

A decemberi (2019.12.09.) bizottsági ülésről egy, a januá-
riról (2019.01.27.) két napirendi pontot emelnék ki:

A decemberi ülés egyik napirendi pontjában a homokbánya 
visszavételét tárgyalta a bizottság. Mint ismeretes, az M4-es 
munkálatai véget értek, annak műszaki átadás/átvételi eljá-
rása folyamatban van. Az építéshez az előző ciklusban a 
homokbányából a kitermelhető homokot az M4 konzorcium 
megvásárolta. Az útépítés befejeztével maradt még kiter-
melhető homok a bányában, ezért a kivitelező cég olyan 
kérdéssel fordult az önkormányzathoz, hogy az eredeti szer-
ződésnek megfelelően rekultiválva akarjuk-e visszakapni a 
területet, vagy megmaradjon a homokbánya üzemeltetése 
és a homok önkormányzat általi kitermelése. Mivel a korábbi 
évek tapasztalata azt mutatta, hogy a magas bányaművelési 
és környezetvédelmi díjak miatt a homokbánya gazdaságo-
san nem működtethető (éves szinten millió körüli kiadások 
néhány ezer forint bevétel mellett), és ismeretlen a későb-
bi rekultiválás (környezeti visszaállítás) költsége, ezért a 
bizottság javasolta, hogy az eredeti szerződésnek megfele-
lően, a művelésből kivont, a környezetvédelmi hatóság által 
jóváhagyottan rekultivált területet vegyük a vállalkozótól 
vissza. További tárgyalást képez a homokbánya területén 
a vállalkozó által létesített kút- és a villamos-csatlakozás 
sorsa (megegyezés esetén Pilis használni tudná ezeket. 
(Ezzel a döntéssel egyébként az M4-es mellett 22 hektár 
művelésből kivett nagyon értékes területet kapunk, ami 
ideális ipari parknak.)

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság decemberi és januári ülé-
séről az alábbi rövid összefoglalóval szeretnék tájékoztatást 

nyújtani önöknek. 

A bizottság napirendjében szerepelt az önkormányzat és intéz-
ményei, valamint a Pilisi Városüzemeltető Kft. és a Csernai Pál 
Közösségi Központ 2020. évi költségvetésének I. fordulós meg-
tárgyalása. Első körben a bevételi oldal ismerete nélkül a kiadási 
oldalt és az intézmények igényeit tudtuk megvizsgálni, mely 
alapján egyelőre csak irányszámok kerültek meghatározásra. 
Felelős javaslatot és döntést a bevételek ismerete nélkül nem 
lehetett hozni, így csak feltételes javaslatok születtek. A februári 
hónapban kerül sor a költségvetés második fordulójának tárgya-
lására amikor már konkrét számok ismeretében tud a bizottság 
javaslatot tenni a képviselő-testület részére. 

A bizottság foglalkozott az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésé-
ről és a lakbérek mértékéről szóló rendelet felülvizsgálatával. 
A rendelet felülvizsgálata megtörtént, azonban a bérleti díjakkal 
kapcsolatos döntéshez további információkra és javaslatokra van 
szükség, így az ezzel kapcsolatos döntés előtt a bizottság márci-
usban ismét napirendre veszi és megtárgyalja a javaslatot.

A bizottság foglalkozott az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és a Pilisi Játékország Óvoda, Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat között a tervezés, a gazdál-
kodás, a beszámolás rendjét rögzítő munkamegosztási megál-
lapodások felülvizsgálatával, melyet rendben talált és a korábbi 
évekhez hasonlóan jóváhagyott. 

A Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft. kérelmét is tárgyalta a bizott-
ság. A szolgáltató az egészségház takarítását látja el hosszú 
évek óta, azonban a vállalkozási költségeinek emelkedése és a 
dolgozók munkabéremelése miatt áremelési javaslattal élt az 
önkormányzat felé, melyek mértéke 33%-os volt. A bizottság a 
kérelmet alaposan megvizsgálta és pénzügyi szempontok alapján 
maximum 15%-os emelést tartott indokoltnak, így felkérte a pol-
gármester asszonyt, hogy a bizottság álláspontjáról tájékoztassa 
a szolgáltatót. Az egyeztetés eredményes volt, a szolgáltató a 
33% helyett a 15%-os javaslatot elfogadta, így a képviselő-testü-
let elé már a csökkentett áremelés került beterjesztésre, melyet 
a testület is elfogadott. A bizottság munkájának köszönhetően 
mintegy 600 000 Ft-tal kevesebb lett az eredeti javaslathoz 
képest a várost terhelő szolgáltatási díj. 

A bizottság további napirendeket is tárgyalt, azonban a hely szűke 
miatt mindegyikről nem tudunk részletes tájékoztatást adni, de 
az újságban igyekszünk a legfontosabb ügyekről minden esetben 
tájékoztatást nyújtani.

DEÁK CSABA ✍ Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Januári ülés:
Tárgyaltuk az önkormányzati tulajdonú víziközművek kötelező vagyonér-
tékeléséről szóló jelentést. Ebben a tanulmányban azt olvashattuk, hogy a 
felmérések és különböző statisztikák szerint a következő 1,5-2 évben nagy-
fokú felújítás szükséges a pilisi víziközmű-hálózatban, aminek az összege (a 
tanulmány szerint) több, mint 400 millió forint (ami még nem tartalmazza a 
vas-mangántalanító megépítését). Azt gondoljuk, hogy a tanulmány sajnos 
nem abba az irányba ment el, ami Pilis számára ideális lenne – az elavult 
vákuumszivattyús rendszer lecserélése egy sokkal hatásosabb gravitációs 
rendszerre –, hanem a jelenlegi teljes felújítását vázolta fel. 

A 2020. évi költségvetés első körös megtárgyalását minden bizottság a napi-
rendjére tűzte, itt igazából csak az intézményi igényeket láttuk a bevételi oldal 
nélkül, így elvi döntést hoztunk, ha megkapjuk a bevételt, visszatérünk az igé-
nyekre is. A VTKB a költségvetés előkészítéséhez az alábbi fejlesztési célokat 
szeretné felállítani:

A Gólyahír utcai nyílt árok befedése, fölötte autóparkoló kialakítása; a Rákóczi 
út 40. szám alatt található ingatlan villamoshálózat felújítása; a belterületi 
utak karbantartása, a külterületi utak fejlesztése (gréder vásárlás); az állo-
másnál lévő parkoló kialakítása (területmegszerzés); a közvilágítás javítása; 
játszótér-fejlesztés; kamerarendszer kialakítása.

A felsoroltakon kívül számos napirendi pont volt még, amit tárgyalt a bizott-
ság, itt, a hely szűke miatt, csak a leglényegesebbekkel tudunk foglalkozni. Aki 
részletesebb tájékoztatót szeretne, illetve interaktív kommunikációt, azt arra 
kérem, csatlakozzon a Fejlődő kisváros Pilis nevű Facebook-csoporthoz, ahol 
ennél több témáról tudunk bővebb felvilágosítást adni.

MALA RÉKA ✍ bizottsági elnök

KÖZÖS ÜGYEINK

Tájékoztató a Városgazdálkodási Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság üléseiről

Tájékoztató a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság munkájáról
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Az új év sokunknak a már megkez-
dett feladatok mellé új kihívásokat és 

remélhetőleg lehetőségeket is tartogat. 
Tervezzük az éves költségvetést, a prog-
ramokat, így van ez oktatási-nevelési intéz-
ményeinkben is. 

Január 20-án a sokéves gyakorlatnak 
megfelelően tájékoztató szülői értekezletet 
tartottak a leendő első osztályos gyere-
kek szüleinek a Játékország óvodában. A 
Gubányi Károly Általános Iskola vezetése 
ismertette az új tankötelezettségről szóló 
törvényt, mely szerint tanköteles az a tanu-
ló, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 6. élet-
évét. Aki szeretné, hogy gyermeke további 
egy évre az óvodában maradjon, annak ezt 
az Oktatási Hivataltól kellett kérvényeznie 
január 31-ig. Az erről való tájékoztatást, a 
szükséges információkat a szülők az óvo-
dától már időben megkapták. Elmondták, 
hogy mi mindent kell tudnia egy 6-7 éves 
gyereknek ahhoz, hogy felkészülten vágjon 
neki az iskolai életnek, milyen lelki-fizikai 
állapotban kell lennie, hogy ne kudarcként 
élje meg az első osztályt. Noha az iskolára 
való felkészítés elsősorban az óvoda fela- 
data, mégsem elhanyagolható a család 
szerepe a gyermek felkészítésében. Ezen 
kívül kiderültek az első osztályok tagozatai, 
illetve az osztályfőnökeik személye annak 
érdekében, hogy a szülők időben el tudják 
dönteni, hogy hová, melyik iskolába írassák 
gyermeküket. Ezek a következők:

A SZEAB nevében üdvözlök minden 
érdeklődő olvasót. Feladatom, hogy 

tájékoztató jelleggel leírjam, hogy mivel is 
foglalkozott a Szociális Egészségügyi és 
Alapellátási bizottság, és későbbiekben a 
testület 2020 januárjában.

A SZEAB január 21-én tartotta ülését, 
ahol négy napirendi pontot tárgyaltunk:

1. Az önkormányzatot érintő 2020-as 
költségvetés első fordulós megbeszélése, 
és az ezt befolyásoló testületi döntéseink 
meghozatala.

2. Egészségügyi szolgáltatások szabály-
zatának megalkotása.

3. A központi orvosi ügyelet 2019. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatás elfogadása.

4. A szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló önkormányzati rendeletek megalko-
tása és elfogadása.

A 2020. évi költségvetés tárgyalásakor 
csakis a kiadási oldal szándék- és összeg-
kalkulációit tárgyaltuk meg. A költségvetés 
akkor lesz végleges és döntésképes, ha a 
bevételi oldal számai is ismertek és konk-
rétak lesznek, amelyek talán a februári 
testületi ülésen realizálódhatnak.

A második és harmadik napirendi pon-
tunk döntéshozatala, az odafigyelésünk 
mellett, de szinte rutinszerű volt.

A legkomolyabb és legtöbbet egyez-
tetett, többször átbeszélt napirendi pon-
tunk a negyedik volt. Nem csoda, hiszen 
erre a sok tételre bomló rendeletalkotásra 
épül városunk szociális ellátórendszere. 
Előzetes egyeztetések után a bizottság 
minden résztvevőjével és más képviselők-
kel is átbeszéltük a problémát, mielőtt a 
testület elé került volna, hiszen mindenki 
felelősnek érezte magát abban, hogy a 
testület elé már egy olyan anyagot terjesz-
szünk be, ami megállja a helyét és ne ott 
kelljen majd „összelapátolni”.

Ezen rendelet megalkotásakor mindig 
az a dolgunk, hogy a valódi igényekhez 
és az igazán rászorultak igényeihez iga-
zítsuk szándékainkat és lehetőségeinket. 
Bizonyára nem lesz népszerű sokaknak, 
de feltett szándékunk volt az is, hogy 
kiszűrjük, de legalábbis csökkentsük azon 
lehetőségeket, amelyek visszaélések-
re adhattak a múltban okot. Sok helyen 
nehezítettük, de sok helyen bővítettük is a 
segítség vagy segélyezés szándékát.

Bizonyos juttatások esetében – ahhoz, 
hogy egyáltalán segélyezhető legyen 
valaki – szigorítottuk a helyben lakási 
„kötelezettség” – most már – években 
mért idejét. Egyszerűsítettünk ott, ahol 

ugyanazon juttatás akár háromfélekép-
pen volt adható, vagy az élet bebizo-
nyította – a számokból látható –, hogy 
nincs valamelyik opcióra igény. Emeltük 
viszont az adható tűzifa mennyiségét. 
Eddig 5 mázsa volt az adható mennyi-
ség, ezt most 5 vagy 10 mázsára emel-
tük. Nagyban megemeltük az igényelhető 
gyógyszertámogatás összegét. Ennek, a 
mostani rendelet szerint akár 40 ezer 
forint is lehet a felső határa, hiszen van és 
lesz, aki olyan súlyos beteg, hogy a havi 
gyógyszerösszege elviheti a havi jövedel-
mének akár a felét is.

Hisszük, hogy sikeres munkát végeztünk, 
a testület ugyanis ellenszavazat nélkül 
fogadta el az erről szóló előterjesztést.

Szinte mindenben változások történtek, 
de csak a leghangsúlyosabbakat említet-
tem. Azért nem írok többet a rendelet 
változásairól, mert előzetes megbeszélé-
sünk szerint ugyanitt, a Hírnökben lesz róla 
egy teljeskörű ismertető, tájékoztató. Ebből 
kell majd kiderülnie minden részletnek, 
hogy milyen alapon és milyen kritériumok 
alapján lehet igényelni bármiféle szociális 
juttatást.

BENCZE LÁSZLÓ ✍ bizottsági elnök

Szabadság tér

Az angolos osztály osztályfőnöke: 
Farkasné Fiel Hedvig

Az angol nyelvet első osztálytól 
kezdve tanulják, várhatóan – a gyer-
mek képességeitől és szorgalmától 
függően – a 8. osztályos nyelvvizsgáig.

A sakkpalotás osztály osztályfőnö-
ke: Rabi Anita

Polgár Judit által kidolgozott prog-
ram, komplex képességfejlesztő 
módszer, amely a logikát, memóriát, 
kombinációs készséget fejleszti, nem 
elsősorban a sakk játék segítségével, 
de a sakk elemeit (sakktábla, bábuk) 
felhasználva.

A testnevelés irányultságú osz-
tály osztályfőnöke: Baráthné Hídvégi 
Ágnes

A sport, a mozgás, az egészséges 
életmód szeretetének igényét alakítja 
ki a diákokban. Új sportok kiválasztá-
sa és alkalmazása testnevelés órán, 
kirándulások, túrázások, versenyek-
re való felkészítés, sportágválasztás 
segítése. Híres sportolók megkeresé-
se, bevonása, bemutató óra.

A kreativitást fejlesztő-művészeti 
osztály osztályfőnöke: még egyezte-
tés alatt.

Művésztanárok betanításával. Rajz, 
ének-zene, tánc, kerámia, Lego-robotika.

Széchenyi utcai telephely

A testnevelés irányultságú osztály osztályfőnö-
ke: Kökény Mihályné

A következő tanévben egésznapos osztályok 
helyett lesznek olyan napközis csoportok, ahová 
csak első osztályos tanulók járnak. A szülők 
továbbra is kérhetnek csak menzás ellátást is.

A szülői értekezleten elhangzott, hogy a peda-
gógusok munkáját szakemberek segítik, úgymint 
fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskola- 
pszichológus, pedagógiai asszisztensek. Emellett 
eszközök is rendelkezésre állnak az oktató-neve-
lő munkához: laptopok, tanulói tabletek, képes-
ségfejlesztő játékok, sportszerek, digitális terem, 
informatika terem. Új, tanulást segítő progra-
mok is bevezetésre kerülnek: a KAP és a DFHT 
nevű módszerek már első osztálytól elindulnak. 
Az érdeklődőknek ezek mibenlétéről az iskola 
pedagógusai adnak további tájékoztatást.

Az iskola február végén és márciusban igény 
szerint nyílt napokat tart. Erről, illetve az isko-
laelőkészítőről az óvodában és a Facebookon 
keresztül kaphatnak információt az érdeklő-
dők. A honlapon pedig az iskola szabadidős 
programjairól, táborairól és nem utolsó sorban 
a különböző tanulmányi és sportversenyeken 
elért eredményeiről olvashatnak információkat. 

A Gubányi Károly Általános Iskola szeretettel 
várja az új elsős diákokat!

BÍRÓ IBOLYA JUDIT ✍
Köznevelési és Ifjúsági Bizottság

KÖZÖS ÜGYEINK

A Köznevelési és Ifjúsági Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság munkájáról 
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2020. január 30-án a képviselő-testület megalkotta a város 
új szociális rendeletét, mely február 1-jével lépett hatályba. 
Az új, egységes szerkezetbe foglalt rendelet megalkotását a 
társadalmi és jövedelmi változások, az ellátások igénylésével 
kapcsolatos tendenciák és az elmúlt időszak tapasztalatai 
indokolták. A rendeletben meghatározott ellátások többsé-
génél (időskori gyógyszertámogatás, lakhatáshoz kapcso-
lódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, 
temetési költségek viseléséhez nyújtott pénzbeli rendkívüli 
települési támogatás, oltási támogatás, helyi életkezdési 
támogatás, pénzbeli és természetbeni rendkívüli települési 
támogatás) a jogosultsági feltételként meghatározott jöve-
delemhatárok emelésre kerültek. 

Idei évtől ismét igényelhetővé vált az időskori gyógyszer-
támogatás, melyet a kérelem benyújtása előtt legalább öt éve 
Pilisen lakó vagy életvitelszerűen Pilisen tartózkodó 65. év feletti 
lakosok igényelhetnek, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 151 050 Ft-ot. A támogatás mértéke (5000 
Ft) és formája (költségek átvállalásáról szóló határozat, mely a 
kiválasztott gyógyszertárban érvényesíthető) nem változott.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás esetében az egy főre jutó jöve-
delem határa 119 700 forint lett. Továbbra is a kérelem benyújtá-
sakor a háztartás tagjaival, illetve a támogatással érintett ingat-
lannal kapcsolatban köztartozás nem állhat fenn, és a háztartás 
tagjai vagyonnal nem rendelkezhetnek. A támogatás 12 hónapra 
háztartásokként 5000 Ft/hó, melyet a kérelmező által kiválasz-
tott közüzemi szolgáltatónak fogunk elutalni. 

A temetési költségek viseléséhez nyújtott pénzbeli rendkí-
vüli települési támogatáshoz kapcsolódóan az egy főre jutó havi 
családi jövedelem felső határa 142 500 Ft lett. A támogatás megál-
lapítása iránti kérelmet az elhunyt személy elhalálozásának napjá-
tól számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő. A támogatás mértéke koporsós temetésnél 50 000 
Ft/alkalom, hamvasztásos temetésnél 35 000 Ft/alkalom. 

Továbbra is a tüzelési szezon időszaka alatt (tárgyév novem-
ber első napjától tárgyévet követő év március 31. napjáig) 
kérelem nyújtható be azon személyek esetében, akik a tüzelő 
megvásárlását önerőből nem képesek megoldani. A támogatás 
megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi családi 
jövedelem nem haladhatja meg a 119 700 Ft-ot, azzal a kitétel-
lel, hogy ugyanazon ingatlan tekintetében egy fűtési szezonban 
csak egy kérelem terjeszthető elő arra az ingatlanra, ahol a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint a kérelmező 
lakóhellyel vagy életvitelszerű bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkezik. (A hatóságot szándékosan megtévesztve igénybe 
vett tüzelő-támogatás esetén a kérelem csak két év elteltével 
nyújtható be ismételten.)

Az idei évtől az igényelhető oltások köre is bővült. A koráb-
bi, rotavírus elleni oltás mellett igényelhetővé vált a gyermek 
életkorától függő: 6 hónapos kortól: 3+1, 6 és 23 hónapos kortól: 
2+1, kétéves kor felett 1+1 programsorozatból álló agyhártya-
gyulladás (Bexsero) elleni védőoltás is. A támogatásra jogosult 
pilisi lakóhelyű vagy életvitelszerűen pilisi tartózkodási helyen 
élő rotavírus elleni védőoltás esetén: 0-6 hónapos korú, agyhár-
tyagyulladás elleni védőoltás esetén: 0-3 éves korú gyermek, 
akinek szülője a kérelem benyújtása előtt legalább 24 hónapja 

pilisi lakóhellyel vagy életvitelszerű pilisi tartózkodási hellyel 
rendelkezik és akinek családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a 171 000 Ft-ot. A támogatás formája 
változatlan (a költségek átvállalásáról szóló határozat, mely a 
kiválasztott gyógyszertárban érvényesíthető), azzal a kitétellel, 
hogy az agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetében az oltási 
programsorozat első elemét tartalmazó oltóanyag beadásáról, a 
programsorozat újabb elemének igénybevételéhez házi gyermek-
orvosi igazolás beszerzése szükséges.

Újszülött gyermekhez ugyancsak szorosan kapcsolódó, ún. 
helyi életkezdési támogatás esetében az egy főre jutó havi 
családi jövedelemhatár 171 000 Ft lett, azzal a kitétellel, hogy a 
támogatást igénylő szülőnek a gyermek születését megelőzően 
legalább 60 hónapja állandó pilisi lakcímmel kell rendelkeznie. 
A támogatás a gyermek születését követő egy éven belül nyújt-
ható be, mely határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás 
mértéke gyermekenként 30 000 Ft. Az átutalás a szülő által, a 
gyermek részére nyitott Kincstári Start értékpapírszámlára kerül. 

Az idei évtől új támogatási forma lett az ún. babacsomag, 
melyet a pilisi állandó lakóhellyel rendelkező újszülött gyermek 
után igényelhet az a szülő, aki a gyermek születését megelőzően 
legalább 60 hónapja Pilisen állandó lakóhellyel rendelkezik és 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a 171 000 Ft-ot. A kérelem benyújtására a gyermek születé-
sét követő egy éven belül van lehetőség. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. A támogatás mértéke és formája: az újszülött gon-
dozásához szükséges 30 000 Ft értékű ajándékcsomag. Fontos 
és kiemelendő körülmény, hogy az ún. babacsomag és a helyi 
életkezdési támogatás egyidejű igénybevételére nincs lehetőség. 
A kérelem benyújtásakor a kérelmező szülő dönti el, melyik 
támogatási formát kívánja igénybe venni. 

Iskolakezdési támogatás esetében a támogatási feltételként 
meghatározott egy főre jutó havi családi jövedelemhatár 119 700 
forintra csökkent. A jogosultság egyéb feltételei: általános isko-
lai tanulmányokat folytató, legalább 24 hónapja pilisi lakó vagy 
életvitelszerű tartózkodási helyű gyermek, akinek szülője pilisi 
lakóhellyel vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik. 
A támogatás mértéke – 5000 Ft/gyermek – nem változott. 

Fontos változás a korábban hatályos rendelethez képest, hogy 
habár az eseti gyógyszertámogatás és a helyi ápolási díj meg-
szűnt, viszont az érintettek továbbra sem maradnak ellátatlanok. 
Polgármesteri hatáskörben (ügyfélfogadási időben) természet-
beni rendkívüli települési támogatás formájában a gyógyszerek 
kiváltásához az önkormányzat továbbra is segítséget nyújt, illetve 
a Monori Járási Hivatalnál elérhető az ápolási díj négy típusa 
(alanyi ápolási díj, fokozott ápolási díj, kiemelt ápolási díj, GYOD). 

Fontos megemlíteni azt a hatályos rendeletben rögzített tényt, 
mely szerint az önkormányzat a jövőben semmilyen formában 
nem támogatja a terhességmegszakítást, tekintettel arra, hogy az 
érintettek részére továbbra is 15 000 forintos eszköztámogatást 
biztosít a méhen belüli fogamzásgátló eszköz megvásárlásához. 

Összességében elmondható, hogy a januárban elfogadott ren-
delet kedvezőbb feltételeket állapít meg az egyes igényelhető 
szociális ellátások tekintetében, és biztosítja, hogy bárki bár-
milyen problémával forduljon is az önkormányzathoz, biztos 
lehet abban, hogy problémája megoldásához a legmegfelelőbb 
segítséget fogja megkapni. 

KÖZÖS ÜGYEINK

Új szociális rendelet február 1-től
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Tájékoztatom Pilis város lakosságát, hogy a fúrt, ásott és vert 
kutak legalizálása érdekében vízjogi engedélyezési eljárást 

szükséges lefolytatni minden olyan kút esetében, amely nem 
rendelkezik fennmaradási és/vagy üzemeltetési engedéllyel. A 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban 
Vgtv.) értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól 
az a tulajdonos, aki 2018. december 21-ét megelőzően engedély 
nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételi pontot, 
de legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási/üzemeltetési 
engedélyt kér.

Az engedélyezési eljárás mentes az illetékfizetés, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetés kötelezettségétől.

Mely esetekben kérelmezhető az engedély a települési 
önkormányzat jegyzőjétől?
A következő feltételek együttes teljesülése esetén:
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nél-
kül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhaszná-
lásával üzemel;

– a kútba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerül-
het, a kút háztartási szennyvíz elhelyezésére nem szolgálhat;

– a kút műszaki állapota megfelel az érvényes műszaki, bizton-
sági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak.

Hol érhető el a kérelem?
letölthető: Pilis város honlapjáról (www.pilis.hu)
papír alapon: Pilisi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
 Irodájában (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47-49.)
ügyfélfogadási időben: H 8:00-12:00, 13:00-17:30; 
 CS 8:00-12:00, 12:30-16:00

Hogy lehet benyújtani a kérelmet?
postai úton:  Pilisi Polgármesteri Hivatal, 2721 Pilis, 
 Kossuth Lajos út 47-49.
személyesen:  a fenti címen a hatósági irodában, 
 ügyfélfogadási időben (H 8:00-12:00, 13:00-17:30;
 CS 8:00-12:00, 12:30-16:00)

Milyen engedély adható ki a kérelem benyújtását követően?
1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt 
kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, 
és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki, 
mellyel egyidejűleg az üzemeltetési engedély is kiadható az 1992. 
február 15. napja előtt létesült kutak esetében:
– arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélysé-

gének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen léte-
sült engedély nélkül, üzemeltetési engedély adható ki;

– arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mély-
ségének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kel-
lett volna kérni, fennmaradási engedély adható ki, mellyel 
egyidejűleg az üzemeltetési engedély is kiadható;

– fúrt kutakra üzemeltetési engedély adható ki.

Mikor adható meg az engedély?
Az engedély kiadásának feltétele a kérelem hiánytalan kitölté-
se, melyen a tulajdonos mellett nyilatkozik a 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet 13. §-ában felsorolt megfelelő képesítéssel ren-
delkező szakember is, továbbá a kérelmen található kötelező 
mellékletek csatolása, melyek a következők:

– fénykép a kútról és a környezetéről;
– ivóvíz célú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítmé-
nyekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) 
Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye;

– fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a 
kivitelezés, a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdé-
sének való megfelelés igazolása (oklevél/bizonyítvány);

– fúrt kút esetében, fennmaradási vagy létesítési engedéllyel 
nem rendelkező kút üzemeltetése iránti kérelem esetén a 
jogosultsággal rendelkező kivitelező, vagy a 101/2007. (XII. 23.) 
KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakemberek nyilatkozata a 
kérelem 7. pontjában, valamint képesítésének igazolása (okle-
vél/bizonyítvány).

Ki az a fent említett szakember, aki nyilatkozhat a kérelmen?
A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet alapján:

„(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és 
megszüntetését is – a települési önkormányzat jegyzőjének hatás-
körébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesí-
tést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel 
rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút 
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítá-
sát igazolja, valamint

b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, 
kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a 
bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-bizton-
sági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a 
gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsí-
tásáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilat-
kozattal rendelkezik.

(3) 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi 
vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mér-
nök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeoló-
gus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelke-
ző szakember felügyelete mellett végezhető.

(4) A kút kivitelezésének részét képező feltáró fúrásokban, illet-
ve kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések 
mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus 
mérnök vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező 
szakember közreműködésével végezhetők.

(5) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések kiértékelé-
sét, az összefoglaló szakvéleményt kizárólag geofizikus, geofizi-
kus mérnök, geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus vagy hid-
rogeológus mérnök vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel 
rendelkező szakember készíthet. A vizsgálat jóváhagyását csak 
legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező 
szakember végezheti el.

(6) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti vízkész-
let-gazdálkodási gyakorlattal rendelkező geológus, mérnökgeo-
lógus, hidrogeológus vagy hidrogeológus mérnök vagy ezekkel 
egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember készíthet.”

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 2020. december 31-ig nyújt-
sák be kérelmüket, ellenkező esetben a Vgtv. 29. §-ának 4. 
bekezdése értelmében, természetes személy esetén 300 000 
forint maximális bírság szabható ki az engedélyezési eljárás alá 
nem vont kutak tulajdonosaira.

DR. SZABÓ GYÖRGY ✍ jegyző

KÖZÖS ÜGYEINK

A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyeztetése
Tájékoztatás 
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Halálos csend, végtelen szomo-
rúság, értetlenség, virágok, 
rengeteg ember, gyászkere-

tes fénykép. A helyszínen, ahol az 
önfeledt szórakozás, hangzavar, be- 
kiabálás, örömkiáltás, hosszas baráti 
beszélgetés jellemző, most néma, 
halálos csönd van. Állunk és emléke-
zünk. Egy emberre, akihez az itt lévő-
ket rengeteg emlék köti. Emlékezünk 
Halgas Tiborra, mindenki Tibijére. 
Az édesapára, ahogy hazai mérkő-
zések után Hangával beszélget, ját-
szik. A férjre, ahogyan Szandrával 
egymásra pillantanak a mérkőzéseket követően. A fiúra, 
hiszen édesapja törzsszurkolóként követte a csapatot. Az 
öccsre, mert Halgas Ferenc egykori labdarúgóként sosem 
szakadt el a sporttól, folyamatosan járt ki a meccsekre, és 
támogatta a klubot. Az edzőre, aki csupaszív sportember 

volt. A labdarúgóklub 
vezetői, a játékosok, 
volt játékostársak, a 
szurkolók gyakran lát-
hatták, milyen szenve-
délyes. Profi volt, min-
den tekintetben.

Pályafutása elején, Pilisen

1989-ben, első osztályosként 
bekopogtatott Kovács Károlyhoz, 
aki nála idősebbeknek tartott 
edzést, hogy szeretne focizni. 
Hamarosan kiderült, hogy mind-
két lábas, kiváló, tehetséges 
játékos. Testvére akkor a ser-
dülőknél, édesapja korábban a 
felnőtt csapatban focizott. Talán 
innen volt rendkívüli tudása a 
labdarúgóklubok, játékosok vilá-
gából. Negyedik osztályos koráig 
maradt Pilisen, utána tovább kel-
lett lépnie.

A javasolt Budapesti Honvéd 
helyett a Ferencvárost választot-
ta, hiszen „Nekem még a vérem 
is zöld” – mondta Tibi Karcsi 
bácsinak.

Születési idő: 1981. május 26.

Elhunyt 2020. február 4-én.

Születési hely: Budapest

Poszt: középpályás

Klubok: Pilis, Ferencváros, Pápa, Diósgyőr, Soroksár, BKV 
Előre, Cegléd, Kazincbarcika RKSK

NB I-es mérkőzés /gól: 60/3

Pályafutás edzőként: Korábban: Rákosmenti KSK (sport- 
igazgató, edző, vezetőedző, játékos)

Utolsó munkahelye: Merkapt Maraton Team Sport-
egyesület (utánpótlás korosztályban edző) és a Pilisi 
Labdarúgó Klub (vezetőedző).

Mindene volt a foci. A családi, 
baráti összejöveteleket mindig 
alárendelte a futballprogramok-
nak. A játékosokkal sokat beszél-
getett, mindent tudott róluk. 
Kiterjedt kapcsolatait folyama-
tosan ápolta, ezt bizonyította a 
megemlékezésre érkező renge-
teg ember is. Tudatosan készült 
edzői pályafutására is. 

A játékosok hálával gondolnak 
rá. „Ő adott újra hitet és reményt 
az életembe.” „Rendkívül motivá-
ló volt.” „Tibi, legyél ott fenn is 
a mezőny legjobbja!” „Őszinte.” 
„Szókimondó.” „Céltudatos.” „Kar- 
izmatikus.” „Magabiztos.” „Mo- 
solygós.”

Tudjuk, érezzük, halljuk, hogy az 
égi futballpályákról kiabál: „Több 
kell!”, vagy „jó volt, kicsi!”, „alázat 
kell!”

PLK vezetősége ✍

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

SPORT

Halgas Tiborra emlékezünk
„Van, akinek az a sorsa, hogy örökké a szívedben maradjon, 

még ha távozik is az életedből.”
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A gyermekek visszaérkezve az óvodába, lelkesen meséltek a 
családjukkal töltött élményeikről. Január 6-án, Vízkereszt nap-

ján együtt bontottuk le a karácsonyfát, és a gyermekek hallhattak 
arról, hogy ekkor kezdődik a farsang ideje, mely húshagyó keddig, 
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak. Beszélgettünk arról, hogy új 
esztendő kezdődik, ismerkedtünk a hónapok, napok neveivel. Az 
idő múlásának érzékeltetéséhez évszakórát készítettünk, a négy 
évszak jellemzőit, főbb jegyeit az évszakpaloták feldíszítésével, 
tündéreik felékesítésével gyakorolhatták a gyermekek.

Ebben az időszakban foglalkoztunk a téli időjárással, hatásával 
környezetünkre. A gyermekek ismereteket szereztek a vadvé-
delemmel, az állatok gondozásával kapcsolatban, megerősítve 
bennük azt, hogy az ember gondoskodására szorulnak. Felelős 
magatartásra, a természethez fűződő pozitív viszony erősítésére 
törekszünk. Madáretetőt barkácsoltunk, madáreleséget gyúrtunk 
és közösen kihelyeztük az udvarokra. 

Január 20-22-ig nyílt napokat tartottunk óvodásaink szülei 
részére, akik betekintést nyerhettek gyermekeik óvodai életébe.

Január 31-én a Gézengúz együttes zenés, verses, mesés elő- 
adása igazi ráhangolódás volt a farsangra. A Kőleves című mese 
megjelenítésében óvodásaink is aktívan részt vettek.

Óvodáinkban évek óta lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek, 
hogy a néphagyományok gyermekközeli feldolgozása sokoldalú 
tapasztalatszerzéssel valósuljon meg. Január végén, február ele-
jén „Medve hetet” tartottunk. A medvéhez fűződő gyertyaszentelő 
időjós nap nagyon sok játékot kínált, mely közben lehetőségük 
adódott a gyermekeknek ok-okozati összefüggések felfedezésére 
(fény–árnyék, napsütés) megtapasztalására, hatására. A csopor-
tokban meghirdetett gyűjtőmunka eredményeként sokféle mackót, 
képeskönyvet hoztak a gyermekek. A hét folyamán minden cso-
portban sok érdekes játékszituáció, szerepjáték, beszélgetések 
tették érdekessé, vonzóvá a mindennapokat. Barlangot építettek, 
csoportosították a mackókat szín, forma, méret szerint, orvosos 
játék, boltos és mesedramatizálás is volt. Örömmel rajzoltak med-
véket, készítettek bábokat, majd megtáncoltatták, mesét mondtak, 

A pilisi Római Katolikus Egyházközség értesíti Pilis város lakos-
ságát a Vasúti temető katolikus fenntartású részén történő 

változásokról.
Temetőnkben 8 parcella helyezkedik el, ahol 837 sírhelyet 

tartunk nyilván. Sajnos sírhelyeink nyilvántartása hiányos, ezért 
folyamatos pótlásra szorul. Ennek fő oka, hogy 2006 novemberéig 
a sírhelymegváltók nevét és értesítési címét nem rögzítették. Ebből 
adódóan a lejárt sírhelyekről semmilyen hivatalos formában nem 
tudunk értesítést küldeni a hozzátartozóknak. 

Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akinek 2006 novembere 
előtt megváltott sírhelye van temetőnkben, és azóta nem újítot-
ta meg haláleset kapcsán, feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a 
temetőgondnoksággal a lent megadott elérhetőségek valame-
lyikén. Kérjük a névvel nem jelzett sírhelyek – pl. „édesanyám” 
„nagyszüleim” stb. – megváltóit is, hogy adategyeztetés céljából 
jelentkezzenek!

Nyilvántartásunk szerint temetőnkben 61 lejárt sírhely van, 
melyeket ha nem újítanak meg, a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
„18§(5), megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati 
idő meghosszabbítás hiányában lejár...” értelmében 6 hónap türel-
mi idő után megszüntetünk és újra értékesítünk. A lejárt sírok listá-
ját kifüggesztjük a temetőben, valamint az megtekinthető a Római 
Katolikus Plébániahivatalban is az erre kijelölt időben.

A fent leírtakból adódóan, jelenleg új sírhely váltására csak a 
temető VIII-as parcellájában van lehetőség.

Sajnos a temető VIII-as, legutolsó parcelláját sokan szemétlera-
kónak használják, nem törődve azzal, hogy az ott nyugvók sírjára 
szinte ráfolyik a szemét. Építési törmelék, kommunális hulladék, 
zöldhulladék, nem egyszer állati tetemek vannak odahordva. Ez 
súlyosan sérti a temető rendjét, az alapvető emberi normákat, és 
kegyeleti okokból sem megengedhető. 

Ezért a Homoki utcáról nyíló, legutolsó kétszárnyú bejáratot 
megszüntetjük, így az V-ös, a VI-os, a VII-es és a VIII-as parcellák 
a főbejáraton és a ravatalozó mögötti kiskapun keresztül lesznek 
megközelíthetőek. Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírok rendben 
tartása során keletkezett hulladékot a konténerekben, a sírokról 
leszedett nagyobb koszorúkat a konténerek mellé helyezzék el.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel: 
a Temetőgondnokság ✍

Elérhetőségek: 
Tel.: +36-30/607-9937; hívható: Szerda-péntek, 14:00-17:00-ig
E-mail: csuka.evahenriett@gmail.com
Személyes ügyintézés, lejárt sírok adatainak megtekintése:
Minden héten csütörtökön, 15:00-17:00 óráig
Helyszín: 2721 Pilis, Rákóczi u. 15.; Római Katolikus Plébániahivatal

vagy mackós történeteket találtak ki. A Medve hét lezárásaképpen 
a Gesztenyéskert tagintézményben a behozott macikból a csopor-
tok közösen a tornateremben kiállítást rendeztek.

„Táncra táncra kisfiúk, kislányok”! Indulhatott következő téma 
hetünk, a farsang. Az egész hetet folyamatos készülődés, 
zenés-táncos játékok, álarcok, szemüvegek, díszek, dekorációk 
készítése jellemezte. A farsangi mulatság színes jelmezekben, jó 
hangulatban, sok tánccal, eszem-iszommal telt.

Óvodáink alapítványai közvetlenül, vagy az óvodai nevelésen keresz-
tül támogatják a megvalósítandó céljainkat. A számlákra befolyt 
összegek a gyermekek színvonalasabb nevelését segítik elő.
Kérjük, gondoljanak ránk adójuk 1%-nak felajánlásával. 

Szivárvány Alapítvány adószáma: 18681639-1-13
Napsugár Alapítvány adószáma: 18681347-1-13

Boldog Gyermekkor Alapítvány adószáma: 18685671-1-13
Ezúton is köszönjük támogatásaikat!

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ✍

MOZAIK

Vízkereszttől húshagyó keddig 
TÉL AZ ÓVODÁBAN

A katolikus temetővel kapcsolatos változásokról

BEIRATKOZÁSOK
A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődébe a jelentkezés, beíratás folyamatos!
Jelentkezni lehet: Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat

Bánszki Éva bölcsődei egységvezető
Tel.: 06-20/283-47-49

Cím: Pilis, Gólyahír u. 6. (piac mögötti épület)

Az óvodai felvétel rendje 
Jelentkezés, beíratás időpontjai: 

2020. május 4. 8.00-16.00 óra között
2020. május 5. 8.00-16.00 óra között
2020. május 6. 8.00-16 00 óra között

Jelentkezni lehet: Pilisi Játékország Óvoda
Tel.: 06-29/498-153 · Cím: Pilis, Rákóczi u. 42.
További információ a www.pilis.hu honlapon, 

valamint az intézményekben lesz elérhető.
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Februárban az Ablak Galériában a könyvtárban működő 
Harmónia Kézműves Csoport gyönyörű munkáiból látható 

kiállítás az „Alkotás szigete” címmel. A csoport 2019 májusában 
alakult Pilisen a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy lehetőséget bizto-
sítson az alkotásra a művészetek iránt érdeklődőknek. A csoport 
vezetője Lehoczki-Lénárd Valentina. A csoport foglakozásai kedd 
esténként zajlanak a könyvtárban, ahol a résztvevők kipróbálhat-
ják a különböző technikákat. A mostani kiállítás hűen tükrözi azt a 
szín- és stílusvilágot, amit a csoporttagok képviselnek.

Márciusban Csáki Balázs akril képeiből nyílik kiállítás „Álmom a 
repülés” címmel. Áprilisban Lencsés Andrea patchwork techni-
kával készült, kézzel tűzött quiltjei és takarói lesznek láthatók az 
Ablak Galériában „Rád adnám kockás takaróm…” címmel.

Újabb számítógépes tanfolyamok indultak a könyvtárban. 
Intézményünk sikeresen pályázott a Katedra Siófok Nyelviskola 
közreműködésével az IKER1 Kezdő és IKER2 Haladó szintű 
képzésekre (GINOP 6. 1.2-6 projekt). A január 21-ével indult 
kezdő és a február 11-én indult haladó szintű tanfolyamok a 
16-64 évesek részére biztosítottak ingyenes tanulási lehetőséget. 
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által mened-
zselt képzési programok alapvető célja a digitális kompetenciák 
fejlesztése, a digitális szakadék csökkentése és a gazdasági ver-
senyképesség növelése az adott társadalmi csoportok számára. 
A tanfolyamon résztvevők mindannyian sikeres vizsgát tettek, 
melyhez gratulálunk!

A Városi Könyvtár DJP-pontjára újra 3D nyomtató érkezett január 
24-én a Digitális Jólét Program jóvoltából. A nyomtató 3 hétig 
volt nálunk, ez idő alatt ingyenes lehetőséget biztosítottunk az 
egyedi tervezésű tárgyak kinyomtatására is. 

Január 28-án sikeresen auditáltunk a Családbarát Hely Tanúsító 
Védjegy Bronz fokozatáért. A Családbarát Ország Nonprofit 
Közhasznú Kft. megbízottja által elvégzett helyszíni bejárás során 
igazolta a Családbarát Hely Tanúsító Védjegy megszerzéséhez 
szükséges tárgyi, személyi és intézkedési feltételek meglétét. 
Célunk a családbarát programok továbbfejlesztése, a kedvezmé-
nyek körének bővítése.

Január 30-án alsó tagozatos diákok érkeztek hozzánk farsangi 
kézműves foglalkozásra. Az ügyes gyermek kezek munkája nyo-
mán egyedi karneváli szemüvegek készültek.

Január 31-én könyvtárunk vezetője, Malikné Turcsek Zsuzsanna 
részt vett „Az én könyvtáram projekt” zárórendezvényén. 
A program a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ által és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
konzorciumi partnerségével valósult meg. Könyvtári területen a 
fejlesztési irányok között szerepelt az olvasásfejlesztés támo-
gatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és 
információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatá-
sa. A következő három évre országosan több, mint 110 könyvtár 
vállalta a módszertan gyakorlati alkalmazását írásos együtt-
működési megállapodás alapján, többek között könyvtárunk is. 
Így a jövőben 90 adaptálható mintaprogramot alkalmazhatunk 
a könyvtárban a helyi igényekhez alakítva. A fejlesztett progra-
mokban jelen vannak a digitalizált közgyűjteményi tartalmak, 
a robotika és a programozás könyvtári lehetőségei, az internet 
biztonságos használata, a digitális történetmesélés, a kiterjesz-
tett valóság, illetve a mobilapplikációk könyvtári alkalmazása is. 
Jelentős hangsúlyt kapott az olvasás megszerettetése, a klasszi-

kus és kortárs gyerekirodalom népszerűsítése és a szövegértés 
fejlesztése.

Február 6-án újra véradás volt Pilisen, a Közösségi Házban. 
Ezúttal 60 fő jelentkezett véradásra, 55 fő tudott vért adni. 
A véradók között köszönthettünk egy első véradót is. Köszönjük 
minden véradónak az önzetlen segítségét! 
Támogatóink: GÉMESI GIPSZ Kft., Kovács Szoli, Ramóna Pizzéria, 
Állomás Pékség, Kati Italdiszkont. Köszönjük a támogatást! 

Február 7-én délután ismét Pilisre érkezett az Utazó Digitális 
Élményközpont. A könyvtár DJP-pontján ezúttal az iskola alsó 
tagozatos osztályai ismerkedhettek a digitális eszközökkel. 
A hivatalos program után az éppen zajló IKER1 számítógépes 
képzésen résztvevők is láthatták a 3D nyomtatót működés közben, 
kipróbálhatták a drónt, a VR-szemüveget és a LEGO-robotot is. 
Jó volt látni az érdeklődést, lelkesedést és örömöt a gyerekek és 
felnőttek arcán. Köszönjük Tominak és Robinak a szuper délutánt!

Február 19-én részt vettünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Pest Megyei Szervezetének taggyűlésén az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumban. A találkozó témája a tavalyi beszámo-
lók és az idei munkatervek elfogadása volt.

Február 20-án vidám könyvtári vetélkedőre vártuk az alsó tago-
zatos diákokat. 

Február 28-án, 18 órakor a Könyvtári Esték – történelmi előadás-
sorozatunk – következő alkalmára kerül sor a könyvtár olvasó-
termében. Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba, állandó előadónk ezúttal 
I. András, I. Béla és Salamon király kalandos, viszályokkal teli 
uralkodásáról mesél majd nekünk. 

Március 9-12. között a nemzeti ünnephez kapcsolódóan vetél-
kedőt hirdetünk általános iskolai osztályok számára. A győztes 
csapatokat értékes ajándékcsomagokkal jutalmazzuk. Várjuk a 
jelentkezéséket!

Március 14-én Szöllősi István Sándor evangélikus lelkész és 
hobbi társasjátékos várja az érdeklődő gyerekeket és felnőtte-
ket egy vidám könyvtári délelőttre. A „Játszó Társ” programján 
résztvevők ez alkalommal megismerkedhetnek a Tokió Királya, a 
Monopoly az Y generációnak, az Aranyásók, az Uno és a Dobble 
játékokkal. Mindenkit szeretettel várunk!

Március 29-én, vasárnap, 15 órára húsvéti családi kézműves 
foglalkozásra várunk kicsiket és nagyokat a könyvtárba Lehoczki-
Lénárd Valentina vezetésével. A foglalkozás ára 3500 Ft/fő, mely 
tartalmazza a teljes anyagköltséget. Várjuk a jelentkezéseket a 
könyvtárban!

Április 3-án, pénteken, 19 órai kezdettel a Kármán József Városi 
Könyvtár és Közösségi Ház szervezésében, a Magyar Költészet 
Napja alkalmából „Azt meséld el, Pista!” címmel láthatunk előa-
dást Örkény István életéről Mácsai Pál előadásában. A helyszín a 
Csernai Pál Közösségi Központ színházterme. Jegyek elővételben 
vásárolhatók 1500 és 1800 Ft-os áron a könyvtárban, a helyszí-
nen vagy a www. jegy.hu internetes oldalon.

Április 6-án és 7-én húsvéti tematikus kézműves foglalkozásokat 
tartunk alsó tagozatosok számára. Várjuk az osztályok jelentke-
zését!

A könyvtár életéről, érkező új kiadványainkról és programjainkról 
bővebb felvilágosítást kaphatnak a 29/498-851, a 20/771-0387 
telefonszámokon, a www.kjvk.hu honlapon vagy az intézmény 
Facebook-oldalán.

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

MOZAIK

Könyvtári hírek
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Januárban a magyar kultúrát ünnepeltük látványos, szín-
vonalas, sokrétű, helyi értékeket is bemutató eseményeken 
keresztül. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az eseménysorozat méltó nyitánya január 20-án Haluszka Péter 
"MŰ/alkotás" című kiállításának megnyitója volt a Csernai Pál 

Közösségi Központ dísztermében. Ezzel a tárlattal könyvtárunk 
egyik régi vágya vált valóra, hiszen hosszú ideje szerettük volna 
Haluszka Péternek, Pilis egyik legkiemelkedőbb festőművészének 
alkotásaiból kiállítást szervezni. Felkérésünket Péter nagy öröm-
mel fogadta, megható és nagy megtiszteltetés volt számára, hogy 
abban a kulturális intézményben mutathatja be képeit Pilis lakosai-
nak, mely egykori barátja, Csernai Pál nevét viseli.

Haluszka Péter 42 évig tanított a pilisi általános iskolában, 
mint testnevelés-biológia szakos tanár. Jelenleg nyugdíjas éveit 
tölti, de ma is aktívan alkot. A festészet fontos része mindennap-
jainak, ahogy az mindig is volt. Első tanára és mentora id. Balázs 
József, a helyi iskola rajz- és ének szakos művésztanára volt. 
1977-től a budapesti Vasutas Művészeti Kör tagja volt, melynek 
élén Kirschmayer Károly Munkácsy-díjas szobrászművész állt. 
A festők művészeti vezetője Bottyán János volt. Az alkotókörben 
tanultak meghatározóak voltak Péter későbbi alkotói munkájára, 
csak úgy, mint Paál László tájképfestészete. Képein a valóságot 
igyekszik ábrázolni, kedvelt témái a csendéletek, a tájképek, de 
szívesen készít portrékat és életképeket is. Festményei több 
kiállításon szerepeltek már itt, Pilisen. Első kiállítását 1992-ben a 
Telepi Iskolában tartották. Azóta már számtalan tárlaton mutatta 
be alkotásait, többek között a monori Vigadóban, de Szentendrén, 
Nagykőrösön és Budapesten is láthatta képeit az érdeklődő 
közönség. 2016-ban, a város képzőművészeti életében végzett 
kimagasló alkotói tevékenységéért Pilis Város Önkormányzatától 
megkapta a Pilis Városért Emlékplakett kitüntetést. 

A kiállítás megnyitóján elsőként Malikné Turcsek Zsuzsanna, 
könyvtárunk intézményvezetője üdvözölte a jelenlévőket. Ezután 
Ljubimov Krisztina, a helyszínt adó Csernai Pál Közösségi Központ 
igazgatója, valamint Hajnal Csilla, Pilis polgármestere köszöntő 
szavait hallgathattuk meg. A művészt Ölvedi Krisztina, könyvtá-
runk egykori dolgozója méltatta. Krisztina több évtizede művé-

szekről ír, mint művész és művészetpártoló, aki Péter munkássá-
gának is szakavatott ismerője, közeli barátja. Ez is érezhető volt 
azon a mindenre kiterjedő, személyes hangvételű bemutatáson, 
amelyből a közönség közelebbről is megismerhette a művész 
alkotói elhivatottságát, motivációit, életútját. Haluszka Péter a 
meghatottság hangján szólt a népes számú közönséghez, örömét 
fejezve ki, hogy alkotásait itt és most, ennek a rendezvénysoro-
zatnak a részeként mutathatja meg az érdeklődő közönségnek.

A megnyitó második részében, az ünnepi műsorban elsőként 
Lehoczki-Lénárd Valentina versmondó megindító előadásban 
a magyar Himnuszt hallgathattuk meg. Valentina 2017-ben az 
országos NemzetiVERSenyen bronzminősítést érdemelt ki sza-
valatával, majd 2018-ban és 2019-ben is megnyerte az AMAPED, 
az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által hirdetett, 
Bécsben megrendezett szavalóversenyt. Őt Csordás Daniella 
pilisi zenész, énekes követte, aki több zenei formációnak és pro-
dukciónak tagja. Saját zenekarával számos koncertet adtak az 
elmúlt években országszerte. A televízóban is többször feltűnt 
már. Először a 2014-es X-Faktor versenyzőjeként, tavaly pedig a 
Duna Tv „Jónak lenni jó” című műsorában láthatták. A nagysikerű 
előadások után az est vendégfogadással és kötetlen beszélge-
téssel zárult. A kiállítás február 9-ig volt megtekinthető a nagy 
érdeklődésre való tekintettel.

Végül álljon itt a mottó, melyben Haluszka Péter mélyen hisz, 
és aminek szellemében ma is alkot. „Alkossunk, de ne csak a mű 
kedvéért, munkánkat kísérje az odaadás nyugalma, és mindez 
meghozza majd az egésznek a gyümölcsét.”

Az Ablak Galéria januári kiállítása is csatlakozott az esemény-
sorozathoz. Cserna Sándor Pilisen élő fotós képiből volt látható 
kiállítás „Valahol, valamikor” címmel a kiállítótérben. Az alkotó a 
fotózásban az emberábrázolást tekinti a legnagyobb kihívásnak, a 
meghitt vagy a drámai emberi pillanatok megörökítése a legfőbb 
motivációja. A képek különleges hangulata sok látogatót vonzott 
a könyvtárba is.

Január 24-én negyedik alkalommal került megrendezésre a 
Baranyi Ferenc Szavalóverseny a Csernai Pál Közösségi 
Központban a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 
valamint a Gubányi Károly Általános Iskola közös szervezésében. 
A rendezvény csatlakozott a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett programsorozatunkhoz.

Nevezni három kategóriában lehetett a versenyre, 4., 5-6. és 
7-8. osztályos tanulók mérhették össze tudásukat. Az indulók 
szerzői, témabeli és időbeni korlát nélkül, szabadon választhattak 
verset.

Idén 29 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A pilisi diá-
kokon kívül a környékbeli általános iskolákból is szép számmal 
érkeztek versenyzők. A pilisi Gubányi Károly Általános Iskola 
diákjai mellett képviseltették még magukat a nyáregyházi Nyáry 
Pál Általános Iskola, a monorierdei Fekete István Általános 
Iskola, a gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola, a 
budapesti Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a ceglédi 
Szentkereszt Katolikus Általános Iskola, valamint a monori Ady 
Endre Általános Iskola tanulói.

A zsűri elnöke Baranyi Ferenc, Kossuth- és József Attila-
díjas költő, író, műfordító, Pilis város díszpolgára, tagjai pedig 
Hajnal Csilla, a város polgármestere, valamint Farkas Zoltán, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületének 
szakmai igazgató-helyettese voltak.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE

Pilisi Kulturális Hét 2020
Az új évtized első hónapja nagyon gazdag kulturális programokat hozott a könyvtárba.

Fotó: Princz
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A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bíró Ibolya képviselő 
asszony, a Köznevelési és Ifjúsági Bizottság elnöke, Bukovinszki 
László Pál képviselő úr, valamint Mirella Onciu, Budapest 
Főváros XIII. Kerülete Román Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke.

A díjakat a Segítünk Alapítvány és Pilis Város Önkormányzatának 
kulturális alapja közösen biztosította kategóriánként. Az első 
helyezettek 20 000 Ft, a második helyezettek 10 000 Ft, a har-
madik helyezettek 5000 Ft értékű vásárlási utalványt nyertek. 
A kategória-győztesek Balatoni József, azaz Jocó bácsi kama-
szoknak szóló dedikált könyvét is megkapták, melyet maga a 
szerző adott át. Ezen felül minden díjazott versenyző Baranyi 
Ferenc „Nyáregyháza, hasonlítok rád még én?” –Emlékidézés 
apámmal és fiammal című kötetének egy dedikált példányát is 
hazavihette a városi könyvtár felajánlásának jóvoltából. A külön-
díjakat a Budapest Főváros XIII. Kerülete Román Nemzetiségi 
Önkormányzata támogatásának köszönhetően ítélhetett oda a 
zsűri, kategóriánkét 5000 Ft értékben. Továbbá minden részt-
vevő kapott egy logikai játékot is a jóvoltukból. Baranyi Ferenc 
lakókerületének román nemzetiségi önkormányzata nagyon jó 
kapcsolatot ápol a költővel, hiszen művei nagyon népszerűek 
Romániában is, több kötete is megjelent, és nagy sikert aratott 
román nyelvű fordításban is.

A verseny szünetében az érdeklődők láthatták a 3D nyomtatót 
működés közben a könyvtár kitelepült DJP-pontján. A fellépő 
gyerekeket és felkészítő tanáraikat a Segítünk Alapítvány látta 
vendégül.

A szünet után Balatoni József, Jocó bácsi motivációs előadá-
sára került sor. Balatoni József a Kontyfa Általános Iskola és 
Gimnázium történelem, erkölcstan, hon- és népismeret tanára, 
emellett a Felelős Szülők Iskolája előadója, szakértője, és ismert 
médiaszemélyiség. Előadásában saját példáján keresztül moti-
válta a gyerekeket arra, hogy bátorsággal le tudják küzdeni saját 
félelmeiket, és esetleges gyengeségeikből hogyan kovácsolhat-
nak akár előnyt is.

A zsűri értékelése előtt Hajnal Csilla polgármester és Malik 
Tamásné intézményvezető köszöntötte Baranyi Ferencet, a zsűri 
elnökét, aki éppen a verseny napján ünnepelte 83. születésnapját.
A zsűrinek idén is nehéz dolga volt, nagyon sok jól felkészült 
versenyző lépett színpadra, széles előadói stílussal és sok féle 
hangulatú verssel. A zsűri nevében Hajnal Csilla és Baranyi 
Ferenc értékelte a versenyzők szavalatait, és adták át a díjakat 
a nyerteseknek.

NYERTESEK: 

4. évfolyam
1. helyezett: Hankó Anna Sára – Monori Ady Úti Általános Iskola
2. helyezett: Tőkési Pandora Etelka – Weöres Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3. helyezett: Benkő Fanni Titanilla – Weöres Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Különdíj: Grnák Georgina – Weöres Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

5-6. évfolyam
1. helyezett: Vidák Máté – Gubányi Károly Általános Iskola
2. helyezett Kurta Lilien – Tolnay Lajos Általános Iskola
3. helyezett: Ihász Bence – Gubányi Károly Általános Iskola
Különdíj: Sándor Nóra – Gubányi Károly Általános Iskola

7-8. évfolyam 
1. helyezett: Komjáthy Lili Anna – Nyáry Pál Általános Iskola
2. helyezett Csordás Norina – Gubányi Károly Általános Iskola
3. helyezett: Bukovszki Lilla – Tolnai Lajos Általános Iskola
Különdíj: Antal Kászon – Szentkereszt Katolikus Általános Iskola

Minden résztvevőnek, a nyerteseknek pedig külön is sok szeretet-
tel gratulálunk. Köszönjük felkészítő tanáraiknak, kísérőiknek és 
minden vendégünknek, hogy eljöttek hozzánk.

A föltámadás szomorúsága…

Ezzel a címmel tartott verses-ze-
nés estet Ady Endre költemé-
nyeiből Földes László, Hobo. 
A Kossuth-díjas magyar blues- 
énekes, dalszerző, előadómű-
vész január 25-én, a Csernai Pál 
Közösségi Központ színházter-
mében lépett színpadra a Pilisi 
Kulturális Hét zárórendezvényén.

A Vidnyánszky Attila által ren-
dezett előadáson Hobo a rá oly 
jellemző, különleges előadásmód-
dal, rekedtes hangján, sodró len-
dületével repített minket a szel-
lem és a lélek útvesztőin. Ady 
versei a mai napig időszerűek, és 
korunk embere számára is van még mondanivalójuk. 

Az előadás után a művész 
úr velünk maradt, és kötet-
lenül beszélgetett a ven-
dégekkel, majd lehetőség 
nyílt közös fénykép készíté-
sére, autogram kérésére is. 
Sokan vártak türelmesen és 
éltek a lehetőséggel, hogy 
néhány szót válthassanak 
vele közvetlenül vagy egy 
személyre szóló írott üze-
nettel térhessenek haza. 

Az előadás méltó lezárása 
volt a Pilisi Kulturális Hét programsorozatának, melynek külön-
böző rendezvényein több, mint ötszázan vették részt.

Köszönjük a Csernai Pál Közösségi Központ dolgozóinak, és 
minden segítőnknek az egész hetes munkát. Köszönjük Fodor 
Tamásnak, Tóth Gergőnek, Nagy Sándornak és Domonyi 
Sándornak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét.
Köszönjük a Kaktuszbár, a Pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület, 
Gémesi László és Miavecz László támogatását. Köszönjük 
minden vendégünknek, akik eljöttek az ünnepi hét rendezvé-
nyeire és velünk ünnepelték a Magyar Kultúra Napját.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE
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Február 5-én, szerdán, 14 órától ismételten kerekasztal-megbe-
szélés volt a Polgármesteri Hivatal dísztermében. A találkozón 

részt vett a polgármester asszony mellett a hivatal aljegyzője és a 
közterület-felügyelet is, valamint a KÖSZ Állatbarát Kör Pilis kép-
viselői és a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhely munkatársai is. 

Az összejövetelt polgármester asszony nyitotta meg, majd 
ismertette a változásokat az előző találkozóhoz képest. 

A 2019-es év második felében közterületeinken és parkjainkban 
elszaporodtak az állattetemek, szám szerint 34 alkalommal kel-
lett értesíteni a szerződött partnert az elszállítás miatt, és három 
esetben nagytestű állatok tetemét (sertés, ló, tehén stb…) kellett 
elszállítani. Ismételten sok kutya került az utcára, sőt vannak olyan 
ebek is, amelyek már az utcára születtek. A mezőőri szolgálat több 
alkalommal írt jegyzőkönyvet, valamint szabott ki bírságot, főként 
a következő esetek miatt: felderített elhanyagolás, szabálytalan 
állattartás, költözés vagy haláleset miatti állatelhagyás. Minden 
helyszíni intézkedés során felhívták a jelenlévők figyelmét a helyes 
és felelősségteljes állattartásra, az állatok ingatlanon belül tar-
tására, valamint a kerítések megfelelő állapotára. A biztonságos 
elszállítás és ideiglenes elkülönítés érdekében a Polgármesteri 
Hivatal saját szállító ketrecet is vásárolt, mely nagyban megköny-
nyíti a mezőőrök és a menhely munkatársainak dolgát. 

Tájékoztatás hangzott el arról is, hogy tavaly összesen 38 hiva-
talos bejelentés érkezett, melyben minden adatot közöltek ahhoz, 
hogy intézkedés indulhasson. Ez a kevés esetszám talán annak 
tudható be, hogy a mai napig keveredik a fejekben a mezőőr, a 
közterület-felügyelet és a gyepmester munkája és feladatköre. 
Ebből a bejelentési számból 15 eljárás indult. Közel félszáz alka-
lommal figyelmeztettek írásban a mezőőri szolgálat munkatársai, 
10 alkalommal szabtak ki több, mint 100 ezer Ft értékben helyszíni 
bírságot, valamint a Polgármesteri Hivatal által közel 400 ezer Ft 
értékben történt meg a szállítás és menhelyi tartás költségeinek 
átterhelésre a szabálysértést elkövetőkre. A bírságok és felszólí-
tások végrehajtását nagyban nehezíti a szabálysértők hátrányos, 
rossz szociális és anyagi helyzete is.

Az állattartási ügyek egy része 2020. január 1-től a 
Kormányhivatalhoz tartozik, de ezt településünkön – a hatható-
sabb és gyorsabb intézkedés lehetősége miatt – csak a hivatali 

2020. január 13-án, 17 órakor 
került sor Ajtai József pilisi amatőr 
festő képkiállításának megnyitó-
jára Monoron, a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ dísztermében. 
Ezzel a tárlattal egy régi álma 
vált valóra az alkotónak. Ajtai 
József 1955-ben született Kolozsváron. 
Gyermekkorától rajongója volt a művé-
szetnek. A munka mellett autodidakta 
módon szerzett tudást és tapasztalatot 
a rajzolás, festés, műalkotás területén. 
Harminc éve él Magyarországon, húsz éve 
Pilisen. Igazán itt kezdett el egyre többet 
festeni, miután egy súlyos baleset követ-
keztében leszázalékolták és az alkotás 
öröme segítette őt abban, hogy új célt 
találjon az életében.

A mostani tárlat a 15. kiállítása. Több, 
mint 400 képet festett és többszáz grafi-
kát készített. Képeinek témái elsősorban a 
természet és az állatok, de fest portrékat, 
életképeket is. Kedvenc témája a Gerje 
patak forrásvidéke, melynek az évszakok 
szerint változó szépségét a színek csodála-
tos játékával igyekszik megmutatni képein.

A kiállítást Hanzelik Andrea, a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ igazgatója nyi-
totta meg, majd Hajnal Csilla, Pilis pol-

gármestere méltatta a művészt. Az ünne-
pi műsorban Jakab Zoltánné Petróczy 
Ilona pilisi költő szavalta el Illyés Gyula 
Árpád című versét, ezután pedig Hegedűs 
Boglárka, a monori zeneiskola tehetsé- 
ges ifjú tanulója kápráztatott el minket 
fuvolajátékával. A megnyitó vendéglá-
tással és kötetlen beszélgetéssel zárult. 
A tárlat 2020. január 30-ig volt megtekint-
hető a monori Vigadóban.

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

EBOLTÁS
Márciusi eboltási időpontok: 

március 2. és 23., 
9:00-12:00 óra között. 

Díja: 4000 forint (első oltás esetén 
plusz 500 forint az oltási könyv ára). 

Helye: Állatorvosi rendelő, 
2721 Pilis, Kossuth L. út 41.

Dr. Hajdinák Zoltán 06-20/979-0057

jelzés után továbbítjuk a felettes szerveknek. Ez alól természete-
sen kivételt képeznek a komolyabb esetek, melyben mindenkép-
pen szükséges a Kormányhivatal intézkedése. Az állatállomány 
nyomon követését nehezíti még az állatorvosi körzetek hiánya is, 
hiszen nem kötelező az adott település állatorvosával kezeltetni 
az állatot, igénybe vehető a környező települések állatorvosa is. 
Nincs kiépítve egységes informatikai program sem, amely segítené 
az állatorvosok munkáját is. A kutyák számáról legfeljebb a három-
évente egy alkalommal sorra kerülő ebösszeírás adhat adatot. 

Az elkövetkezendőkben a közterület-felügyelet és a Gyömrői 
Kutyamentsvár Állatmenhely munkatársainak közös munkájáról 
kaptak tájékoztatást a jelenlévők. 2019-ben összesen 123 alka-
lommal történt a településre kiszállás, ebből végrehajtásként 83 
alkalommal szállítottak el ebet közterületről vagy rossz tartási 
körülményekből. A 83 esetből 43 eb visszakerült a gazdájához és 
16 kutyát örökbe fogadtak. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Gyömrői 
Kutyamentsvár Állatmenhely kollégái a hivatal munkatársaival 
közösen településünkön szinte harmadnaponként jártak el állat-
védelmi ügyekben. 

A továbbiakban KÖSZ Állatbarát Kör Pilis képviselői mondták el 
tapasztalataikat. Ismereteik szerint az emberekben még mindig féle-
lem van a bejelentések miatt, és sok esetben nagyon tájékozatlanok 
a helyes magatartási formákról. Munkájuk során sokszor találkoznak 
gondatlan állattartókkal, állatelhagyással, rossz kerítéssel, utcán 
kóborló állatokkal. Fontosnak tartják a folyamatos és naprakész 
információáramlást, így ők is megragadnak minden lehetőséget az 
emberek folyamatos tájékoztatása érdekében. Jó ötletnek tartanák 
egy kutyafuttató létesítését a városban, valamint kezdeményezik, 
hogy az iskolai oktatásban jelenjen meg a felelős állattartás témakö-
re. Szeretnék, ha átfogó ellenőrzés történne a városban az állattartás 
körülményire fókuszálva, továbbá kerüljön bele az önkormányzati 
állatvédelmi rendeletbe az ivartalanítás is. Ha a város pénzügyi forrá-
sai ezt lehetővé tennék, akkor az önkormányzat szervezhetne a helyi 
állatorvossal közösen ivartalanító akciót is.

Összességében hasznosnak mondható a kerekasztal-megbeszé-
lés, sok információ cserélt gazdát, valamint jó ötletek hangzottak el 
a jövőre nézve is. Bízunk a további közös hasznos együttműködésben!

HATÓSÁGI IRODA ✍

MOZAIK

Úton, 
útfélen…

Kerekasztal-megbeszélés az állattartásról
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Tájékoztatom Önöket a térségben 2019 
decembere és 2020 februárja között tör-

tént kiemelt bűncselekményekről és az azok-
kal kapcsolatban tett rendőri intézkedésekről.

Pilisen, 2019. december 18-án, 11 óra körül 
egy szívességből barátjánál lakó 65 éves férfi 
összeszólalkozott szállásadója élettársával. 
A vita elfajult és a férfi egy késsel mellkason 
szúrta a 39 éves nőt, aki belehalt sérüléseibe. 
A rendőrök a bűncselekmény elkövetőjét 24 
órán belül elfogták. A Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság nyomozói a beismerő vallomást 
tett férfi ellen – fogva tartása mellett – ember-
ölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
indítottak büntetőeljárást.

Lopás vétségének megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást a Monori 
Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrse egy 28 
éves szigetszentmiklósi férfi ellen. A rendel-
kezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2020. 
február 3-án délelőtt egy pilisi ház melléképü-
letéből egy körfűrészt és egy szalagcsiszolót 
tulajdonított el.

A pilisi rendőrök az adatgyűjtés eredménye-
ként 9 órán belül azonosították a bűncselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható férfit, akit még aznap délután pilisi tartóz-

kodási helyén elfogtak. A férfi ellen a további 
eljárás szabadlábon hagyása mellett folyik.

A téli időszakban a korlátozott látási viszo-
nyok miatt a kerékpárosok láthatóságának 
kiemelten fontos szerepe van, ezért az alábbi-
akra hívom fel a figyelmet:

– Fontos, hogy kerékpárral lehetőség 
szerint a kerékpárúton vagy a kerékpársá-
von közlekedjenek!

– Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kerék-
párjaikról leszállva keljenek át és a forga-
lomba való bekapcsolódás előtt győződje-
nek meg annak veszélytelenségéről!

– A közlekedés minden résztvevőjére, 
így a kerékpárosokra is vonatkozik a „látni 
és látszani” biztonsági alapelv. A látha-
tósági mellény viselése lakott területen 
kívül éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között kötelező! Testi épségük meg-
óvása érdekében lehetőség szerint viselje-
nek sisakot és térdvédőt!

– A kabáton, ruházaton legyen fényvissza-
verő csík vagy viseljenek feltűnő színeket!
A Monori Rendőrkapitányság Pilisi Rendőrőrse 
a közlekedési balesetek megelőzése érdeké-
ben felhívja a közlekedők figyelmét a szabály-
követő, körültekintő magatartásra.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselek-
mény észlelése esetén hívják a „járőr 
mobilt” a +3620/771-0411 mobiltele-
fonszámon. Munkaidőben elérhető a Pilisi 
Rendőrőrs a +36 29-610-532, a Monori 
Rendőrkapitányság a +36 29-410-726 
telefonszámon, de bejelentés az ingyene-
sen hívható 107, vagy 112 telefonszámon 
is megtehető.

KEREPESZKI FERENC ✍ 
r. alezredes a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka 
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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…

MŰHELYÜNK KIZÁRÓLAG BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DOLGOZIK, 
IDŐPONTOT TELEFONON LEHET VELÜNK EGYEZTETNI! 
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