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Mint ahogyan azt bizonyára Kedves Olvasóink tapasztalták, az idei évben kimaradt 
az áprilisi lapszámunk! Ám nemcsak a lap maradt el, hanem oly sok más dolog is 
másképp alakult az életünkben, mindennapjainkban. Ezt a változást a hívatlanul 
betoppanó pandémiának, az új koronavírus-járvány terjedésének „köszönhettük”!

Csak most egy kicsit másképp….
Idén is eljött a nyár

zerencsére nagyon sok mindent már múlt időben, visszate-
kintve idézhetünk fel. A koronavírus-járvány 2019 decem-
berében kezdett el terjedni a világban. Akkor még úgy gon-

doltuk, hogy Ázsia messze van tőlünk, mi biztonságban vagyunk, 
inkább a karácsonyi dolgainkkal foglalkoztunk. Aztán eljött az új 
esztendő, megkezdtük a 2020-as évet. Ekkor még mindig nagyon 
messzinek véltük a vírust magunktól, nem tulajdonítottunk nagy 
jelentőséget neki. Elmúlt a farsang, gyermekeinkkel, unokáinkkal 
beöltöztünk és báloztunk. Aztán március 
idusán minden megváltozott. Eljött az, ami-
ről azt hittük, hogy soha nem érhet el hoz-
zánk... COVID-19… Mindenhol erről írtak 
és beszéltek…

Nem tudtuk, hogy mi ez a járvány, csak 
azt tudtuk, hogy nagyon gyorsan terjed, és 
nincs ellenszere. Megjelent mindennapja-
inkban az operatív törzs tájékoztatója, elein-
te újságírókkal, majd nélkülük. Hamarosan 
kihirdették a kijárási korlátozást, különleges 
jogrendet vezettek be. Csak alapos indok-
kal hagyhattuk el otthonunkat, megkezdő-
dött az indokolatlan felvásárlás a boltokban. 
Persze laikusként érthető, hiszen nem tud-
tuk, hogy mit hoz a holnap. Bezártak a kul-
turális színterek, szórakozóhelyek, éttermek, 
szállodák. Elmaradtak a rendezvényeink is. Nem ünnepelhettük 
meg közösen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepét, 
a rendszerváltás óta másodszor (az előző 2013-ban maradt el a 
nagy hó miatt). Pedig mennyire készültek iskolásaink! A szülők 
hetek óta jelmezeket varrtak vagy a hiányzó darabokat kutatták 
fel, pedagógusaink pedig lelkesen tanították az ünnepi műsort. 
Valamit tenni kellett… 

Az országban számos helyen on-line ünnepséget szerveztek, így 
mi is felvettük a műsort a Csernai Pál Közösségi Központban, 
és a szűk körű koszorúzás után bemutattuk internetes oldalain-
kon. Így utólag mondhatjuk, hogy kitűnően sikerült a debütálás. 
Aztán Isten házába sem mehettünk, megjelentek az on-line misék. 
Majd megkezdődött a digitális oktatás, szülői segítséggel tanultak 
gyermekeink. Elcsendesedtünk, otthonukban maradtunk. A leg-
nehezebb talán az volt, hogy nem látogathattuk meg szeretteinket, 
nem puszilhattuk meg idős szüleinket, nagyszüleinket vagy ők az 
unokáikat. Külön ünnepeltük egyházi ünnepeinket, a Húsvétot és 
Pünkösdöt. On-line locsolkodtunk. On-line történt minden, még 
a középiskolai ballagás is. Megváltozott az érettségi és szakképesíté-

si vizsga menete is. Nyolcadikosaink rendhagyó módon ballagtak, 
de családjukkal, barátaikkal már lehetőségük volt ünnepelni. Az ez 
idő alatt megtartott esküvők is emlékezetesek lesznek. Gyökerestől 
fordult fel az életünk. Közben mindig az újabb és újabb tájékozta-
tók, közöségi szabályok jöttek, és persze az elmaradhatatlan maszk. 
Szorgos kezek szabták és varrták városunkban, ma is több száz 
darab van még készleten belőle. Volt, aki anyagot ajánlott fel, volt, 
aki csak szabni tudta, de nagyon sokan varrták is. Nem tudunk 

elég hálásak lenni civil szervezeteinknek és 
önkénteseinknek, hogy ebben az embert 
próbáló időszakban segítették munkánkat. 
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet 
mindazoknak, akik részt vettek az idősgon-
dozásban, és szabták-varrták a maszkokat.

Azonban semmi sem tart örökké, így a 
rossz sem. Közeledtünk a trianoni békeszer-
ződés aláírásának 100. évfordulójához. 
Bár az utolsó pillanatban engedélyezték 
az emlékműsorok szervezését, mi azon-
ban inkább a biztosat választottuk, on-line 
műsort készítettünk. A közösségi szabályok 
betartásával – ez is egy új fogalom lett min-
dennapjainkban – szűk körben, a szülőkkel, 
de megtarthattuk általános iskolánkban a 
ballagást. Igaz, osztályokra bontva és nem 

együtt, de már ismét engedtek egy kicsit a szorításon. 

98 nap után megszűnt a különleges jogrend, de továbbra is fon-
tos a fokozott higiénés óvatosság, azaz a 1,5 méter távolságtartás. 
A maszk viselése zárt térben, tömegközlekedési eszközökön kötele-
ző. Fokozatosan visszatérünk – ha nem is az eredeti kerékvágásba 
– szokásainkhoz, hagyományainkhoz! 

Köszönöm minden Kedves Lakosunknak, hogy kitartottak és 
segítették egymást, hiszen csak #együttsikerülhet!

„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmete-
sebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás… Az élethez türelem 
kell. De a csodához bátorság kell. A csendes csoda, mikor valaki 
elég bátor ahhoz, hogy az életben türelmes legyen. De ez nagyon 
nehéz. Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, 
hanem türelemjátékok.” (Márai Sándor)

Tisztelettel:
HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Pilis településen ez idáig 50 házi karantén elrendelése történt, 
melyből 2 esetben igazolt fertőzött volt, a többi karantén alá 

vont személy kontaktkutatás során került a hatóságok látókörébe, 
illetve külföldről hazaérkezett határátlépő volt. A karantén alá 
helyezett személyekkel hivatalunk felvette a kapcsolatot, folya-
matosan ellenőrzi és felméri az esetlegesen felmerülő ellátási 
igényeket. 

Az igazgatási csoport és a közterület-felügyelet tapasztalata, hogy 
az üzletekben és kereskedelmi egységekben a kezdetekkor okozott 
nehézséget az idősek védelmében bevezetett vásárlási idősáv, 
azonban az azóta eltelt idő alatt alkalmazkodott a lakosság ehhez 
a korlátozáshoz.

Az ezzel a feladattal megbízott munkatársak március 11 óta 
hozzávetőlegesen 130-140 esetben tettek látogatást a település 
kereskedelmi- és szolgáltató egységeiben, mely alatt nem tipikus 
értelemben vett ellenőrzést kell érteni, sok esetben az üzletnek 
helyt adó épület előtti közterületről megállapítható volt, hogy az 
üzlet a szabályok szerint üzemel. 

A veszélyhelyzet kihirdetése óta jelentősen megnövekedett a zárt-
kertekben és a külterületeken elhelyezett hulladék mennyisége, 
melynek tulajdonosait a Polgármesteri Hivatal munkatársai igye-
keznek felderíteni és a hulladék elszállíttatásáról és ártalmatlanítá-
sáról gondoskodni. Március 11 óta 12 esetben került sor hivatalbóli 
eljárás megindítására, ezek olyan esetek, amelyeknél a hulladék 
tulajdonosa egyértelműen beazonosításra került. A többi esetben 
– amelyeknél a hulladék tulajdonosa nem beazonosítható – a hul-
ladék összeszedéséről, elszállíttatásáról és ártalmatlanításáról az 
önkormányzatnak saját költségvetése terhére kell gondoskodnia. 

Továbbra is gondot okoz, hogy településünkön már-már szokássá 
vált a hulladék meggyújtása és felügyelet nélkül hagyása, illetve 
egy újkeletű jelenség: a hulladék talajba történő elásása. Mindkét 
tevékenység környezetszennyező, így a hulladék felhalmozása 
miatti közigazgatási bírság kiszabása mellett környezetvédelmi 
hatósági eljárásra és környezetvédelmi bírság kiszabására is sor 
kerül ezekben az esetekben. 

A járvány terjedésének megelőzése, illetve következményeinek elhá-
rítása kötelező jogszabályi kötelezettséget rótt az önkormányzatra 
a 70. éven felüliek ellátása tekintetében, melynek keretében már a 
65-69. életév közötti lakosság részére is megszervezésre és biztosí-
tásra került a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetősége. 

Önkormányzatunk az önkéntes segítők bevonásával közel 2100 fő 
idős lakosunkat tájékoztatott és értesített a segítségkérés lehető-
ségeiről. A felhívásnak köszönhetően az egyedül élő vagy segítő 
családtaggal nem rendelkezők esetében az eltelt időszak alatt 
37 fő részére, közel 155 alkalommal került sor segítségnyújtásra 
(bevásárlás, gyógyszer kiváltás, postai ügyintézés, étkezés bizto-

sítására és kiszállítására, egyéb ügyek intézése). A veszélyhelyzet 
időszakában az önkormányzat a szociális ellátások helyi rendsze-
réről szóló rendelete alapján folyamatosan biztosította a segítsé-
get a járvány következtében nehéz helyzetbe került lakosai részére 
rendkívüli települési támogatás igénybevételének lehetőségével, 
melynek keretén belül tartós élelmiszercsomagra való jogosultság 
megállapítására és átadására került sor.

A szociális támogatásokon túl kiemelkedő segítő tevékenységet 
látott el a Monor és Térsége Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat Pilisi Szakmai Egysége. A szolgálat koordinálta a rászo-
rulók (leginkább idős vagy munkahelyüket elvesztő személyek) 
részére a segítő szervezetek (Monorierdei Katolikus Karitasz, Kiút 
Egyesület, Pilisi Karitasz, Csepp a Tengerben Alapítvány, Magyar 
Vöröskereszt, Nyáregyháza Pékség, KÖSZ Egyesület, Monori Máltai 
Szeretetszolgálat) által felajánlott élelmiszercsomagok eljuttatását. 

A fent említett nehéz sorsú embereken túl adományosztás keretén 
belül csaknem 50 alkalommal közel félszáz csomagot osztottak 
szét, mely több mint 130 családból mintegy 500 fő rászoruló sze-
mélyt érintett. Továbbá folyamatosan reagálva a meglévő krízis-
helyzetekre a Máltai Szeretetszolgálattal, KÖSZ Egyesülettel, Kiút 
Egyesülettel együttműködve kríziscsomagok kiosztására is sor 
került. A szolgálat több szervezettel (Ökumenikus Segélyszervezet, 
Baptista Segélyszervezet, Magyar Élelmiszerbank) is tárgyalást 
folytatott annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány időszaká-
ban a lehető legtöbb segítséget nyújthassák az arra rászorulóknak. 

A Pilisi Evangélikus Gyülekezet 120 000 forinttal, az OTP Bank 
Nyrt. 300 000 forinttal járult hozzá a pilisi rászorulók megsegíté-
séhez, a Kati Diszkont 100 000 forint értékű vásárlási utalványt 
adományozott.

2020. március 11. óta több mint 100 lakossági tájékoztatót készítet-
tünk, amelyek a mindennapi tevékenységek egész területét érintet-
ték. Azóta is folyamatosan jelen vagyunk friss információkkal, tájé-
koztató anyagokkal a közösségi médiafelületünkön is, valamint lét-
rehoztuk a Pilis Info vonalat is, amelyen a friss információk mellett a 
mosható, fertőtleníthető maszkokat is folyamatosan igényelni lehet. 
Tájékoztatóink minden esetben összhangban voltak az Országos 
Operatív Törzs és a kormányzat népegészségügyi tájékoztatásaival.

Még a koronavírus-járvány terjedésének elején orvosainknak és 
asszisztenseinknek sikerült beszereznünk több száz sebészeti 
szájmaszkot, FFP2-típusú maszkokat, valamint védőköpenyt, plexi 
arcvédőt, gumikesztyűt és egyéb védőfelszerelést. Felszereltünk 
több porlasztó kézfertőtlenítő adagolót, amelyek a Polgármesteri 
Hivatal és az Egészségház bejáratánál állnak a dolgozók és az ügy-
felek, páciensek rendelkezésére, pótoltuk az Egészségház mosdói-
ból eltulajdonított kézfertőtlenítő-adagolókat is. Önkénteseink 
jóvoltából több ezer mosható és fertőtleníthető maszkot tudtunk 
szétosztani lakosaink között, illetve ezek osztásában az önkéntes 

KÖZÖS ÜGYEINK

15 hét pandémiás intézkedései
Összefoglaló

Városunkban 2020. március 11-én kezdtük meg az új koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos intézkedések meghozatalát. Elsők voltunk a környező települések között, akik 

megalkottuk a helyi akciótervet. Ez rögzítette a veszélyhelyzeti elhárításban 
résztvevők személyét és feladatait. Pilis Város Veszélyhelyzeti Elhárítási Munkacsoportja azóta is 

folyamatosan dolgozik, és az intézkedések a tervben meghatározottak szerint történnek.
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segítők, intézményeink dolgozói és a házorvosi szolgálatok munka-
társai is segítségünkre voltak. A lakossági igényeken túl még több 
száz ilyen textil maszkot osztottunk ki az orvosi ügyelet, intézmé-
nyeink, óvodák, iskolák dolgozói és önkéntes segítőink részére is. A 
maszkok még most is igényelhetők, a lakosság és intézményeink 
igényeinek ellátása biztosított.

Folyamatos volt a felületfertőtlenítő ellátásunk, amelyet intéz-
ményeinknek is igény szerint biztosítottunk, valamint több hétre 
elegendő kézfertőtlenítő oldat áll rendelkezésünkre. Beszereztünk 
cipőtalp fertőtlenítésre alkalmas tálcákat is, amelyek szintén 
intézményeink és a polgármesteri hivatal bejáratánál kerültek 
elhelyezésre. Városunkban a Pilisi Városüzemeltető Kft. munka-
társai folyamatosan fertőtlenítik a közterületeket, buszmegállókat, 
intézményi és közületi bejáratokat, valamint a piacot.

Önkormányzati rendeleteinket, határozatainkat a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján, 
minden esetben képviselő-testületi, bizottsági egyeztetések után 
hoztuk meg. Ezen rendeletek, határozatok a képviselő-testület 
által a veszélyhelyzet után felülvizsgálatra kerülnek.

További tevékenységeinket, tájékoztatásainkat a kormányza-
ti szempontok maximális figyelembevételével, az útmutatások, 
szabályok betartásával hozzuk meg. A rendkívüli veszélyhelyzet 
végével, de a járványügyi készültség fokozott betartásával lassan 
visszatérhetünk mindennapi tevékenységeinkhez. 

HCS ✍

Tisztelt Olvasók! Bizottságunk munkáját az elmúlt 
hónapokban a kötelezően tárgyalandó, halasztást nem 

tűrő napirendek megvitatása tette ki. Üléseinket on-line 
formában bonyolítottuk, melyek a polgármester asszony 
későbbi döntéseit voltak hivatottak elősegíteni. Nem mon-
dom, hogy minden munkafolyamat zökkenőmentesen 
zajlott az elmúlt időszakban, köszönhetően a kialakult 
helyzetnek, de azt bizton állíthatom, hogy a lehetőségein-
ket maximálisan kihasználva tettük a tőlünk telhetőt.

Reménykedve várjuk, hogy a munka visszaálljon a jól 
megszokott kerékvágásba, és új lendülettel folytathassuk, 
amit elkezdtünk.

Szeretném a bizottság nevében megköszönni mindenki-
nek, aki munkájával, támogatásával vagy bármely egyéb 
módon hozzájárult a Covid-19 járvány okozta nehézségek 
enyhítéséhez.

Mindenkinek erőt, egészséget és kitartás kívánunk!

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

A koronavírus-járvány terjedésével az 
önkormányzatok munkája is átalakult. 

A kijárási korlátozás és a közös járvány- 
ügyi védekezések lehetetlenné tették a 
képviselő-testület ülésezését, a szemé-
lyes találkozást. Ez városunkban sem tör-
tént másképp, a bizottsági és testületi 
munkát át kellett alakítani. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. 
(4) bekezdésében foglalt jogkör alapján 
– a képviselő-testület feladat- és hatás-
körében – Pilis Város Önkormányzatának 
polgármestere hozta meg a döntéseket. 
Ezek azonban minden esetben egyezte-
tésre kerültek az otthonról dolgozó kép-
viselőkkel. 

Hogy mit is jelentett ez a valóságban, azt a 
következőkben bemutatjuk Önöknek:
Segítségünkre voltak a minisztériumi leira-
tok is, amelyek egyike felhívja a figyelmet 
arra, hogy „…sem a képviselő-testület, 
sem a bizottság ülésének az Mötv. szerin-
ti összehívására nincs lehetőség, a kép-
viselő-testület valamennyi hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, a képviselő-tes-
tületnek veszélyhelyzetben nincs dönté-
si jogköre (…) a polgármester e-mailben 
vagy más módon a döntést megelőzően 
kikérje a képviselő-testület tagjainak véle-

ményét, a döntés felelőssége azonban a 
polgármesteré.”.

Valamennyi testületi anyag az eddig meg-
szokott rendben, de bővebb tartalommal 
és folyamatos feltöltéssel a MikroDat-
rendszeren keresztül megküldésre került 
a képviselő-testület tagjainak, vala-
mint a bizottságok külsős tagjai részére. 
A bizottságok elnökei – mivel bizottsági ülést 
nem hívhattak össze – online döntéselő-
készítő beszélgetést folytattak a bizottság 
valamennyi tagjával a számukra biztosított 
laptopon keresztül, a megfelelő szoftver 
alkalmazásával. A bizottság elnöke össze-
gyűjtötte a véleményeket és javaslatokat, 
majd azt írásban eljuttatta az önkormány-
zat e-mail címére. A jegyző a beérkezett 
véleményeket és javaslatokat feldolgozta és 
szükség esetén a módosításokat a MikroDat-
rendszeren keresztül megküldte a képvi-
selő-testület tagjainak. Miután valamennyi, 
az eredetileg a képviselő-testület rendes 
ülésén tárgyalandó napirend megküldésre 
került, a képviselők írásban adták le igen, 
nem, vagy tartózkodó szavazatukat a megje-
lölt határidőig online formában. 

A polgármester a döntéselőkészítésre 
és a döntést ismertető beszélgetésre a 
Zoom-programon keresztül hívta meg 
a képviselőket, amely minden esetben 
17:00 órakor kezdődött, megkönnyítve az 

otthoni munkavégzést. A polgármester 
ismertette a bizottsági döntéselőkészítés 
eredményét, a képviselő-testület tagjai-
nak szavazatát, és a beérkezett szavazato-
kat figyelembe véve hozta meg döntését, 
melyet határozatban vagy rendeleti for-
mában rögzített, és a nyilvánosság szá-
mára hozzáférhetővé tette, ideértve az 
NJT-rendszert is, mint a korábbiakban. 

A döntést megalapozó dokumentumok 
és a polgármesteri döntések külön jegy-
zőkönyvben dokumentálásra kerültek. 
A jegyzőkönyveket a polgármester és az 
alpolgármester írta alá. 

Mint minden jó és rossz dolog, semmi sem 
tart örökké, így a kijárási korlátozás felol-
dásra került, valamint Magyarország kor-
mánya visszaadta a különleges jogrendre 
(veszélyhelyzet) való felhatalmazását. 
Amint az Országgyűlés ezt elfogadja, úgy 
a járványügyi készültség fenntartása mel-
lett visszatérhetünk az alkotmány garan-
ciális rendelkezéseihez, amelyeket a nem 
különleges jogrend esetében biztosít. 

Mire ezt a lapot a kedves Olvasó a kezében 
tartja, addigra ez az önkormányzati mun-
kafolyamat remélhetőleg már megszűnik, 
és a nyári ülésre visszaállhat minden az 
eredeti rendszerbe.

HCS ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság

Hogyan ülésezett a képviselő-testület a veszélyhelyzet idején?

Képviselő-testületi munka
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Történelmi jelentőségű dátum lett a 
köznevelésben március 16-a, az online 

oktatás kezdete. Több ezer óvodás, álta-
lános és középiskolás családot érintett és 
érint ez az oktatási forma. Nagy kihívás 
volt ez a pedagógusoknak, hiszen néhány 
nap alatt kellett megszervezniük, hogyan 
és milyen formában, mely digitális csator-
nákat használják. Fel kellett mérni, hogy 
a gyerekeknek milyen digitális eszközeik 
vannak, és akiknek nincs semmilyen esz-
közük, azokhoz hogyan juttatható el a 
tananyag. Büszkén mondhatom, Pilisen ez 
mindössze két-három nap alatt megtör-
tént. Rengeteg segítő felajánlás érkezett 
egyesületektől, magánszemélyektől, amit 
ezúton is köszönünk. 

Óvodáink is bezártak, de a gyermek- 
felügyeletet egészen május 25-ig folyama-
tosan biztosították azon családok gyerekei 
számára, ahol a szülők igazolni tudták a 
munkába járást. Hasonlóan történt ez az 
iskolában is, csak ott a felügyeleti időszak 
tovább tartott. Június 2-től engedélyezték 
a kis csoportban való jelenlétet azoknak, 
akik felzárkóztatást igényeltek.

Az étkeztetést folyamatosan biztosítot-
ta az önkormányzat az azt igénylő gyere-
keknek. 

A tavaszi időszakban jelentős ese-
mény a beiratkozás a következő tanévre, 
ez szintén online módon történt. Aki ezt 
eszköz hiányában nem tudta megoldani, 
telefonon is megtehette az óvoda és az 
iskola titkárságán keresztül. Az óvodai 
felvételekről a szülők már megkapták az 
értesítéseket. 

A pandémiás helyzet miatt sajnos 
nagyon sok betervezett esemény elma-
radt, ami rengeteg közös élménytől fosz-
totta meg a gyerekeket. A kapcsolattartás, 
a tananyagátadás számos nehézséggel 
járt, de most, már a tanév vége felé, azt 
mondhatom, hogy sikeresen megoldot-
tuk EGYÜTT. Nagy köszönet a szülőknek, 
akik partnerek voltak, és minden tudásu-
kat, türelmüket bedobva küzdöttek a siker 
érdekében.

Jelenleg az iskolai ballagás szervezése 
folyik az év végi teendők végzése mellett. 
Ez a ballagás különleges lesz, ilyen még 
nem volt, és reméljük, többet nem is lesz. 
A Monori Tankerületi Központ szigorú uta-
sításait betartva kell az iskolának meg-
szervezni, de igyekezett az iskola veze-
tősége az előírásokat szem előtt tartva a 
lehető legtöbbet kihozni az eseményből, 
hogy méltón búcsúzzanak el végzőseink 

iskolájuktól, osztályfőnöküktől, tanáraiktól 
és az osztálytársaiktól.

A kormány által meghatározott, júni-
us végéig tartó gyermekfelügyeletet az 
iskolában 10 tanuló igényelte, különböző 
időpontokban. A felügyeletet a pedagógiai 
asszisztensek látják el. 

Az óvoda nyári nyitva tartását az intéz-
mény honlapján, hirdetményein, illetve 
a város honlapján, Facebook-oldalán is 
olvashatják. A nyári gyermekétkezte-
tést az előző évekhez hasonlóan az idén 
is megszervezi az önkormányzat az azt 
igénylők számára. 

Mindannyian küzdelmes, nehéz idősza-
kot zárunk ezzel a tanévvel. Számtalan 
kihívással és ismeretlen feladattal kellett 
szembenéznünk, és helyt kellett állni a 
mindennapokban.

Pedagógusnap alkalmából szeretettel 
és tisztelettel köszöntünk minden isko-
lai, óvodai és bölcsődei dolgozót! Kívánok 
mindnyájunknak jó egészséget, erőt és 
kitartást az előttünk álló időszakhoz. 
Akinek lesz, annak a nyári szünetre jó 
pihenést és feltöltődést a következő tan-
évre!

BÍRÓ IBOLYA JUDIT ✍ elnök

Rendhagyó hónapok állnak mögöttük. Mindenkit, így engem 
is váratlanul ért a koronavírus-helyzet. A hatvanegy évem 

során az országos és helyi intézkedési folyamatokhoz még csak 
hasonlót sem életem át  soha. Nehezen ocsúdtunk és tanultunk 
bele az új helyzetbe. Az első hetekben szinte leállt minden, ami 
a közigazgatást illeti, és a számítástechnika új ismereteit kellett 
elsajátítanunk ahhoz, hogy a „home office”-ban végezhető munka 
egyáltalán elinduljon.

Milyen gépen, milyen szoftveren és milyen hálózati sebesség 
mellett valósíthatjuk meg azt, amit a nagyközönség még nem 
gyakorolt? Mi a folyamat? Ki telepíthet, hol és mit? Először 
Skype, aztán Zoom, de hogyan kell az érintetteknek meghívót 
generálni? Mondjam? Minek, hiszen velünk együtt szülők mil-
liói ugyanezt élték át iskolás gyermekeik „on-line tanulása” 
mellett…

Tudtuk, éreztük, hogy minden más lett. Takarékra, a legszüksége-
sebb munka elvégzésére kapcsolt mindenki, hiszen az ideiglenes 
jogszabályváltozások miatt a polgármesterek kvázi egyszemélyi 
döntéslehetőséget kaptak. Ennek okán egy ideig feleslegesnek 
éreztük a munkánkat, aminek metódusa is megváltozott. Ez 
érezhető volt a döntéselőkészítésben, de az on-line munka sze-
mélytelenségében is.

Nehézkes és akadozó kommunikáció, a személyes interaktivitás 
hiánya mindenre és mindenkire rányomta a bélyegét. Nem pör-
gött semmi. Megakadtak munka- és döntési folyamatok, azok 
is, amelyek bizottságunk kompetenciájába tartoztak. Utólag rá 
kellett jönnünk arra is, hogy hiába akartunk mi egy rendkívüli 
helyzetre külön segélyezéssel, támogatással vagy bármi módon 

nagyon gyorsan reagálni, ha nem tudjuk mindezt rendeletileg, 
törvényileg időben visszaigazoltatni, kontrollálni. 

Az idő múltával egyre világosabbá vált számunkra, hogy a több 
szálon elindított segítő szándékaink igazi megvalósíthatósága túl-
nyúlik majd azon a vírushelyzeten, ami az erre történő reakcióin-
tézkedéseinket generálta. Magyarul: mire rendeleti szinten életbe 
léphetne bármiféle segítő szándékunk, az okafogyottá válik, mert 
a vírushelyzet közben elmúlik…

Mindezek felismerése után, a működéshez és működtetéshez 
szükséges alapvető döntéseink mellett igazán arra volt csak 
időnk, hogy megpróbáltuk szélesíteni, modernizálni és emberba-
rátabbá tenni a már idén egyszer elfogadott szociális rendeletünk 
jó néhány pontját.

Tovább szélesítettük benne azokat a lehetőségeket, amelyek 
mentén több lehetőséget biztosítunk a támogatottak, támogatha-
tók körének, és bizony az ehhez társuló juttatások mértéke is sok 
esetben megnőtt. Módosítási javaslataink részleteit később, csak 
a végleges testületi elfogadás után közöljük.

Azt is tudjuk persze, hogy ebben a műfajban a mindenkinek 
megfelelőt, a tökéletes megoldást most sem tudtuk elérni, de 
tisztában kell lennünk azzal is, hogy az erre fordítható anyagi 
lehetőségeink végesek.

Bizottságunkban, de minden más bizottságban is, a képviselők fela-
data csakis az lehet, hogy az adott lehetőségekből hozzuk ki a maxi-
mumot. A nehézségek ellenére hiszem, hogy jó úton járunk ehhez…

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

KÖZÖS ÜGYEINK

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Alapellátási Bizottság
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A 2020. március 11-én kihirdetett rend-
kívüli jogrend értelmében a képvi-

selő-testület jogkörét a polgármester 
asszony gyakorolta, aki döntéselőkészí-
tő megbeszéléseken kérte ki a testü-
let véleményét. A több mint két hónap 
alatt azonban olyan témákat érintettünk, 
amelyek nem igényeltek nagy beruhá-
zási pénzeszközöket, hiszen ahogy min-
den település, úgy Pilis költségvetése is 
nagyban függ a vírus gazdasági hatásai-
tól, (átcsoportosításoktól, vállalkozások 
csökkenő iparűzési adójától, védekezésre 
fordított költségektől).

A két hónap alatt a napirendek szerinti(!) 
egyik legjelentősebb téma „Vállalkozói 
negyed kialakítása Pilisen” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó építési és 
tervezési feladatok ellátása tárgyú szer-
ződés szerinti munkák lezárásával kap-
csolatos beszámoló elfogadása volt. Ez 
a projekt sajnos egy „kiboruló csontváz”, 
amit megörököltünk. Az alpolgármester 
rengeteget tudna mesélni, hogy milyen 
problémák léptek fel a kivitelezés során, 
hogy mennyit kellett harcolni azért, hogy a 
létesítménybe tervezett gépészeti eleme-
ket a kivitelező ne a DAKÖV Kft.-nek (mint 
üzemeltetőnek) szállítsa el, aki majd, ha 
szükséges, beszereli, hanem a felhaszná-

lás helyén, kipróbált, megtekintett álla-
potban adja át az önkormányzatnak. Így 
is vannak olyan részei a beruházásnak, 
amelyek meglehetősen provizórikusak, de 
az igazán értékes és lényeges részek már 
a helyükre kerültek. Ezért a bizottság 
úgy döntött, hogy ideje továbblépni, és 
elfogadtuk a beszámolót, azonban a meg-
felelő tanulságot leszűrve: ennél körülte-
kintőbben fogunk kivitelezőt választani a 
jövőben.

A fenti beszámoló kapcsán a VTK bizott-
ság, napirenden kívül, azonnal tárgyalni 
kezdte az önkormányzat tulajdonában lévő 
két ipari terület, az M4 melletti (korábban 
homokbányaként üzemelt, azóta rekulti-
vált) 22 hektáros területet és a fenti ipari 
park hasznosítását. A 22 hektáros terület 
művelésből történő kivonása már megvan, 
azonban a továbblépéshez szükség van 
arra, hogy a testület a terület gazdasági 
célú hasznosítását bejegyezze a rende-
zési tervbe, és az övezeti kategóriákat 
módosítsa a HÉSZ-ben. A további feladat 
a területtel: el kell járni a közműveknél, 
hogy milyen teljesítményű infrastruktúra 
kialakítására van lehetőség (áram, gáz, 
vízellátás, szennyvízelvezetés és -tárolás). 
Miután ezek meghatározásra kerülnek, 
elkezdhetjük az értékesítést olyan cégek 

segítségével, amelyek specializáltan ipari 
parkok értékesítésével foglalkoznak. 

Egy másik nagy jelentőségű téma a két 
hónap alatt a Kávai úti Óvoda tetőcseréje, 
amely szintén napirenden kívüli volt. Az 
alpolgármester februárban megkapta az 
óvoda új tetőjére vonatkozó terveket, ame-
lyekről – összevetve az ugyanabban az 
évben készült statikai szakvéleménnyel – 
azonnal látszott, hogy a kettő nem össze-
egyeztethető. A falak nem bírnák a meg-
tervezett tetőt. Kiderült, hogy a statikai 
szakvéleményt a tervező nem kapta meg. 
Február óta kértük az áttervezését, de az 
eredeti tervezőt sajnálatos módon nem 
sikerült elérni. A VTK bizottság az áprilisi 
ülésen egy hetet adott az apparátusnak, 
hogy járjanak el az eredeti tervezőnél, 
hiszen, ha tovább várunk, akkor szeptem-
berben nem tud indulni az óvodai ellátás 
az adott tagintézményben, vagy súlyos 
plusz pénzeket kell majd költeni a hiba 
kiküszöbölésére. Mivel nem történt semmi 
előrelépés, így a VTK bizottság azonnal új 
tervezőt keresett, aki a statikai szakvé-
lemény alapján elkészítette a megfelelő 
terveket. Így reméljük, szeptemberben a 
rend szerint elindulhat az óvodai tanév. 

MALA RÉKA ✍ elnök

Kedves Olvasó! A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az elmúlt 
hónapokban is folyamatosan végezte feladatait, de nem a 

megszokott munkarend szerint, hanem egy kicsit más, kicsit 
nehezebb pályán. A Covid-19 vírus hatásai mindenkit elértek, így 
a bizottság tagjai is kénytelenek voltak alkalmazkodni a körül-
ményekhez, ennek megfelelően a legszükségesebb napirendek 
kerültek egyeztetésre on-line üléseinken.

Elsőként, kicsit visszaugorva az időben, idén februárban a 
bizottság részletesen tárgyalta Pilis Város Önkormányzatának 
2020. évi költségvetését, melyről néhány számadatot szeretnék 
közreadni. A város 2020. évi költségvetésének konszolidált bevé-
teli és kiadási főösszege: 1 818 587 492 Ft. Az önkormányzat 
normatív támogatásra 2019-hez képest 64 574 137 forinttal kap 
többet. 

A többlettámogatások forintban, normatívák szerint: 
– települési önkormányzatok működésének támogatására 

41 341 023;
– köznevelési feladatokra 14 630 647;
– szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra 

7 902 267;
– kulturális feladatokra 700 200.

Az önkormányzat és intézményei esetében az idei évre tervezett 
fejlesztések összege megközelíti az 538 millió forintot. 

Ezek a költségvetés elfogadott számai, azonban a jelenlegi 
helyzetben valószínűsíthető, hogy a költségvetést részletesen 

felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat elő kell készí-
teni. A pénzügyi bizottság és a képviselő-testület tagjai továbbra 
is elkötelezettek, hogy a rendelkezésre álló pénzek a lehető leg-
hatékonyabban, a város fejlődését szem előtt tartva kerüljenek 
felhasználásra. 

A bizottság többek között foglalkozott még a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. és a Csernai Pál Közösségi Központ 2019. 
évi zárszámadásával, valamint a Városüzemeltető Kft. 2020. 
évi I. negyedéves beszámolójával is. A 2019-es zárszámadások 
mindkét esetben elfogadásra kerültek. A Városüzemeltető Kft. 
esetében a 2020. I. negyedév számai az elvárásoknak megfelelő-
en alakultak, így a bizottság az elfogadását javasolta. A Csernai 
Pál Közösségi Központ esetében a pandémiás helyzet felülírta a 
korábbi terveket, így ott a bevételi és a kiadási oldalon is csökke-
nés várható, de az I. és II. negyedéves beszámolók a cikk írásakor 
még nem álltak rendelkezésre.

A bizottság tárgyalta Pilis Város Önkormányzata, a Pilisi 
Polgármesteri Hivatal, a kapcsolódó intézmények, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a gazdasági társaságok belső ellenőr-
zéséről szóló éves összefoglaló jelentést. A jelentés nem állapított 
meg elmarasztalásra utaló tényt, így a bizottság elfogadta azt.

A bizottság tovább folytatja munkáját, mely a veszélyhelyzet 
megszüntetését követően ismét a normál keretek között tud 
működni.

DEÁK CSABA ✍ elnök

KÖZÖS ÜGYEINK

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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Február végén még külső szemlélőként figyeltük, hogy mi 
történik a világban, és talán meg is jegyezte mindenki magá-

ban, milyen jó, hogy Kína ilyen messze van tőlünk, és mi Európa 
szívében biztonságban vagyunk. Aztán egyre csak közeledett, és 
a szomszédos országok március első hetében bezárták oktatási 
intézményeiket. Akkor már tudtuk, hogy Magyarország is lépni 
fog a megelőzés érdekében. Ennek ellenére a Gubányi Károly 
Általános Iskola ezerrel készült a március 15-i ünnepségre. Majd 
a főpróba előtti napon kaptuk a hírt, hogy az óvintézkedés része, 
hogy a városi műsor átalakul, és az ünnepi műsort felvételen 
keresztül láthatja majd Pilis városa. Kicsit mindannyian letörtünk, 
majd amikor vasárnap az internetre felkerült a videó, láthatóvá 
vált, hogy ebben a helyzetben a közösségi média segítségünkre 
volt abban, hogy még több emberhez eljusson a gyerekek műso-
ra, még a város határán kívülre is. Ezután hétfőn már otthon 
maradtak a gyerekek, és tűkön ülve várták, hogy akkor most 
hogyan lesz? Kicsit mi is tanácstalanok voltunk eleinte, hiszen 
használjuk a digitális eszközöket a hagyományos eszközökkel 
karöltve, de a csak digitális oktatásra fel vagyunk-e készülve? 
Ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennünk, de a tantestületi 
megbeszélés rávilágított, megnyugtatott bennünket, hogy ebben 
a helyzetben a rugalmasság a legfontosabb. Az iskola a Google 
classroom felületet választotta a digitális oktatás médiumaként. 
Ez a felület lett diák és pedagógus legjobb barátja az elkövetkező 
három hónapban. 

Sokan sokféleképpen élték meg ezt az időszakot. A diákok véle-
ménye alapján voltak, akiknek eszközük és szorgalmuk is meg-
volt, felvették a ritmust, és meg is találták a pozitív oldalát ennek 
a helyzetnek (természetesen a későn kelés szerepel a lista élén). 
De nyilvánvalóan a személyes kontaktust hiányolták leginkább, 
ezt egy videóbeszélgetés sem tudta pótolni. Itt léptek életbe az 
online oktatás új pedagógusai a szülők, elsősorban az alsós gyer-

mekek szülei. Munka mellett (sokan home office-ban) manőve-
reztek a tanulás-munka-házimunka hármasában. Azonban nem 
mehetünk el szó nélkül azon tény mellett, hogy voltak, akiknek 
az eszközhiány miatt (számítógép, okostelefon vagy tablet, illetve 
internet-hozzáférés) nehezebb volt ezt az időszakot megélni. 

Az iskola dolgozói eljuttatták a feladatokat, a tanulni valót a 
diákoknak, de a személyes kontaktust nem lehet így pótolni. De 
nem csak emiatt vár ránk sok feladat jövőre, a tananyagok tekin-
tetében is lesz mit ismételni, újravenni. Mi, pedagógusok is annyi-
féleképpen éltük meg ezt a három hónapot, ahányan vagyunk. 
Voltak nehéz időszakok és kellemes csalódások is, de szerintem 
mindenki nevében azt mondhatom, hogy azt szeretjük, ha egy 
térben és időben lehetünk tanítványainkkal. 

Bár itt az év vége, még egy nagy esemény vár az iskola végzős 
diákjaira. A ballagást a hagyományos formában nem lehet meg-
tartani ugyan, azonban a pedagógusok mindent megtettek azért, 
hogy ebben a helyzetben a nyolcadikosok mégis szép búcsút 
vehessenek általános iskolájuktól. A három osztálynak eltérő 
időben lesz a ballagási ünnepsége és bizonyítvány osztása, de a 
lazított szabályoknak köszönhetően még a két szülő is részt vehet 
rajta. Azonban a család többi tagja is láthatja az ünnepséget fel-
vételen keresztül, melyet az iskola honlapján tekinthetnek meg, 
valamint rengeteg fotó is készül, így igazán örömteli lehet majd 
ez a nap. 

Visszatekintve az elmúlt időszakra két dolog fogalmazódott 
meg bennem: az egyik, hogy a tapasztalatokat el kell raktározni 
és fel kell használni a jövőben, a másik pedig, hogy még jobban 
örüljünk azoknak, akikkel az elmúlt időszakban nem találkozhat-
tunk, és becsüljük meg a velük töltött időt.

VÁLÓCZI ZSUZSANNA ✍ 
a Gubányi Károly Általános Iskola pedagógusa

A Segítünk Alapítvány idén is díjazta 
azokat a tanulókat, akik kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak az elmúlt évek 
folyamán valamilyen területen. A beér-
kezett pályázatok alapján idén 10 díjat 
ítéltünk oda. Az átadásra is rendhagyó 
körülmények között került sor, betartva 
az aktuális járványügyi előírásokat. A 8. 
évfolyamon a ballagási ünnepségen, a 
4. osztályosoknak pedig az osztályok-
ként külön-külön megrendezett évzá-
ró ünnepségeken. Sajnos, a méltatások 
felolvasására a rendelkezésre álló idő 

rövidsége miatt nem volt módunk, így 
azok a Segítünk Alapítvány Facebook-
oldalán, valamint az iskola honlapján 
is olvashatók. A díjakat Benke Helén 
pilisi keramikus készítette, külön erre az 
alkalomra.

DÍJAZOTTJAINK: 

8. évfolyam:

Kimagasló Közösségi Munkáért díj: 
Brunori Emma Mária 
Márta Vivien Jázmin 

Képzőművészeti díj: 
Bach Dorina
Orosz Anna 

Év Sportolója díj: 
Pásztor Imola Zsófia

Év Tanulója díj: 
Csordás Norina

Sándor Sára

4. évfolyam

Kimagasló Közösségi Munkáért díj: 
Kovács Zalán

Év Tanulója díj: 
Baár Dániel

Weisz Barnabás

Minden díjazottnak sok szeretettel gra-
tulálunk! Az iskola összes tanulójának 
további tanulmányaikhoz sok sikert és 
vidám, vírusmentes vakációt kívánunk! 

a Segítünk Alapítvány kuratóriuma ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Iskolai élet a koronavírus-járvány alatt 

Az év tanulói
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Az alapítvány székhelye: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 30.
Az alapítvány telephelye: 2721 Pilis, Szabadság tér 1.

Az alapítvány a NAV értesítése alapján 2019. évben 478 986 Ft-ot kapott 
az SZJA 1% felajánlásként. Továbbá Pilis Város Önkormányzatának 

Kulturális Alapjától 160.000 forint célzott támogatást nyert pályázat útján.
Alapítványunk 2019-ben az alábbi alapcél szerinti tevékenységet végezte:

Támogattuk a rászoruló tanulók osztálykirándulásokon és nyári táborokban 
való részvételét (61.000 Ft). Az iskolának karácsonyi ajándékként okosesz-
közöket vásároltunk (146.000 Ft). Részt vettünk a telephelyek farsangi 
rendezvényein, ahol különdíjakat adtunk át (15.450 Ft). 12 db népviseletes 
blúzt adtunk át – a Böbe Hagyományőrző Bolt adományaként – az iskola alsó 
tagozatán működő néptáncszakkörnek (48.000 Ft). Alapítványunk díjazás-
ban részesítette azokat a gyerekeket, akik kiemelkedő tanulmányi, kulturális 
és sporteredményeket értek el a 2018/2019 tanév folyamán. („Év Tanulója 
Díj” 4. és 8 évfolyamon, 3 kategóriában) (29.000 Ft). Éves iskolai gálánkon, 
a Segítünk Gálán díjaztuk azokat a helyi tanárokat, civileket, vállalkozókat, 
akik nagyban segítették alapítványunk és az iskola működését („1% Díj”)
(62.350 Ft). A Segítünk Gála belépőjegyeiből befolyt összeget, az alapítvány 
alapító okiratában megjelölt alapcélokkal összhangban, támogatásként az 
iskola rendezvényeinek, valamint tanulóinak tanulást segítő programjainak 
segítésére átadtuk ( 68.000 Ft).

Az önkormányzat Kulturális Alapjától nyert pályázati összeggel és az 
alapítvány önerejével segítettük a Gubányi Vándortábor megszervezését. 
A szállásköltségeket (51.000 Ft) fedeztük. Szintén a kulturális alaptól kapott 
sikeres pályázati támogatással és az alapítvány önerejével kiegészítve részt 
vettünk IV. Baranyi-szavalóverseny szervezésében. Alapítványunk a győzte-
sek díjazását és a fellépők vendégül látását (136.000 Ft) biztosította.

Az alapítvány mindig törekedett és törekszik arra, hogy a kapott bevételeket 
az alapítói célok elérése érdekében használja fel. Így a működési költségek 
mértékét is folyamatosan alacsony szinten tartja.

A kuratórium elnöke és a kuratórium tagjai feladataikat társadalmi megbíza-
tásban látják el, részükre nem került kifizetésre semmilyen személyi jellegű 
juttatás.

Köszönjük minden felajánlónak, támogatónak, segítőnek, aki bármely formá-
ban hozzájárult alapítványunk sikeres működéséhez! Önzetlen segítségükre, 
munkájukra a jövőben is számítunk!

Kérjük adójuk 1%-ának felajánlásával 
idén is támogassák alapítványunkat!

SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY

18676893-1-13
OROSZ ZOLTÁNNÉ ✍ a kuratórium elnöke

Szép hagyomány településünkön, hogy az 
ünnepségekre iskolánk tanárai és diákjai 

készítenek műsort az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére. Évről évre nagy kihí-
vás, hogy méltóak legyünk az eseményekhez. Így 
volt ez idén is. Összeállt a forgatókönyv. Válóczi 
Zsuzsanna, Germányi Sándor és jómagam a 
színdarab összeállítását és színpadra vitelét vál-
laltuk (rendezőasszisztens: Lukács Regina), míg 
Gereben Tímea az énekkar felkészítését végezte 
lelkesen.

A szereplők kiválasztása eltért az előző évek 
gyakorlatától, mert a 6. c osztály csaknem teljes 
létszáma egészült ki felsőbb évesekkel. A 8 pár 
táncát Rabi Anita tanította be. Gyönyörű szatmári 
ruhájukat Mala Réka képviselő asszony szervez-
te. A további 35 jelmez összegyűjtését, színpad-
ra készítését Oroszné Fehér Edit és Gavalecz 
Attiláné végezte. Sándorné Szamos Zsuzsanna 
felajánlotta, hogy a négy főszereplő lány korabeli 
ruháját megvarrja. Csodálatos lett a munkája. 
A próbákra a CSEPI-ben került sor.

Március elején a járványügyi helyzet gyors 
döntésre kényszerítette Hajnal Csilla polgármes-
ter asszonyt és a kulturális bizottság tagjait az 
ünnepség lebonyolításával kapcsolatban. A meg-
szokott módon való megemlékezés nem lehetett, 
ezért felvételt készített Szebellédy Péter, melyet 
a város lakossága március 15-én nézhetett meg.

Rendhagyó volt ez a március 15-e, de úgy 
érzem, hogy sikerült mégis méltóképpen meg-
emlékeznünk erről a szép ünnepről.

CSILLÓNÉ GÁL ZSUZSANNA ✍

Szereplők – színdarab
Danó Erik (Jókai Mór); Ihász Bence (Petőfi 
Sándor); Opra-Bódi Zsombor (Vasvári Pál); 
Kakuszi Péter (Arany János); Sándor Sára 
(Arany Jánosné); Dósa Bence (Jancsi); Csordás 
Benjámin (Ifjú); Sándor Nóra (Úrihölgy); Horváth 
Blanka (Úrihölgy); Varga Dóra (Úrihölgy); Rácz 
Vivien (Úrihölgy); Kis Levente (Inspektor); Hász 
Dávid (Kém); Farkas Gábor (Rikkancs); Kertesi 
Péter (Nemzetőr); Tóth Dániel (Nemzetőr); 
Gulyás Vivien (Pincérnő)

Énekkar
Aradi Alessia; Bach Tímea; Bánszki Emese; 
Barabás Boglárka; Csordás Norina; Fehérvári 
Emma; Fodor Liza Árnika; Forgács Bettina; 
Földes Dávid; Földvárszki Fanni; Kiss László; 
Kollár Panka; Kovács Zsuzsanna; Minárik György; 
Nagy Henrietta; Oláh Rebeka; Pálinkás Mária; 
Papp Bianka; Paulovicz Mira; Polgár Kitti; Ruga-
Sáfár Marcell; Szebelédi Zoltán

Táncosok
Vidák Enikő – Szelindi Márk; Hudoba Csenge – 
Malik Rajmund; Márta Vivien – Laczkó Attila; 
Csordás Norina – Horváth Krisztofer; Pásztor 
Imola – Horváth Dániel; Orosz Anna – Berinszki 
Tibor; Bóka Vivien – Szegedi Roland; Szabó 
Emma – Nagy Krisztián

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

BESZÁMOLÓ A 
„SEGÍTÜNK” A GUBÁNYI 

KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ALAPÍTVÁNY 

2019. ÉVI KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Március 15.
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A kerékpársáv végig a Rákóczi úton fog 
megvalósulni a meglévő út szélesí-

tésével, mindkét oldalon, a hozzá tartozó 
vízelvezetés kiépítése a Kávai úti óvodától 
indul és egészen a vasútállomásig tart. 
Bár a sikeres pályázatainkról a döntése-
ket a tavalyi év folyamán megkaptuk, a 
támogatási szerződések aláírási folyama-
ta a csapadékvíz-elvezetés megépítésére 
elhúzódott 2019 decemberéig. A kivitelei 
terveket a téli hónapokban elkészítette a 
kivitelező KÖTIVIÉP’B Kft., egyeztetve a 
Rákóczi út kezelését végző Magyar Közút 
Zrt -vel. 

A beruházások egymásra épülve, több 
szakaszban valósulnak meg, először a csa-
padékvíz-elvezetés létesítményei épülnek 
meg, és csak azt követően tud a kerékpár-
sáv aszfaltrétege elkészülni. A kivitelező 
ütemezése szerint május 25-én kezdi a 
munkákat és az utolsó simításokkal 2021 
nyarán szeretné befejezni. 

A projektek tartalmának 
bemutatása

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasz-
tásra került a kivitelező, akivel 2019. 01. 

Pilis -Csapadék csatornaépítés és kerékpársáv kivitelezése 
Csapadékvíz-elvezetés (közmű) építése és kerékpársáv előkészítése kötőrétegig

tervezett időpont: kezdés befejezés Érintett mellékutcák
szakasz :  2020  
Rákóczi út 45-85. (Vasút utca) máj. 25. júl. 17. Temető, Csalogány, Dárda, Vasút utcák
Rákóczi út 34-85. (Vasút utca) júl. 20. szept. 11. Rákóczi köz, Vattyai út, Vasút utca
Kávai út Penny Market - Kávai út 20. szept. 14. nov. 06. Luther tér, Bercsényi út
 2021
Rákóczi út 43-07. (Kossuth Lajos út) márc. 16. máj. 07. Kármán, Bocskai, Vadász utcák
Rákóczi út 32-Kossuth Lajos 47 
(polgármesteri hivatal) 

máj. 10. júl. 02. Mikes, Dózsa György, Liliom, Kinizsi, Vásár utcák

 
Pilis – Csapadék csatorna építés és kerékpársáv kivitelezése

Kopóréteg építése (aszfalt szőnyegezés) teljes szakaszon

tervezett időpont: kezdés befejezés Megjegyzés
szakasz :  2021  
Kossuth Lajos 47 (Polgármesteri hivatal) - Vasút utca júl. 05. júl. 16. Teljes szakasz – 1100 fm, mindkét pálya

23-án megkötésre került a vállalkozási 
szerződés, amely a csapadékvíz-elveze-
tés vonatkozásában csak 2020. február 
14-én lépett hatályba. Az azóta eltelt idő-
szakban a kiviteli tervek elkészültek, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájárult a 
munkakezdéshez. A kivitelezési munkála-
tokat mindkét projekt vonatkozásában a 
KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő 
és Telekommunikációs Kft. végzi. 

A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁVAL 
A MUNKAKEZDÉS 2020. MÁJUS 
25. NAPJÁVAL INDUL.

A Csapadékvíz-elvezetés építése pro-
jekt keretében felszíni csapadékvíz-elve-
zető rendszer kerül kiépítésre Pilis egyik 
központi részén, a Rákóczi és a Kávai 
úton, mivel a meglévő csapadékvíz-elve-
zető hálózat nem működik megfelelően, 
így annak rekonstrukciója indokolt. 

A Kávai úton és a Rákóczi úton jelenleg 
földmedrű árkok, valamint zárt rendsze-
rek helyezkednek el, amelyek több eset-
ben nem megfelelően vezetik a vizet, kont-
rásak, így nagyobb mennyiségű csapadék 

esésekor elöntéseket okozhatnak. Ezeken 
az utakon, útszélesítést követően, kerék-
pársáv kerül kijelölésre, amely megnöveli 
a burkolt felületet és még inkább indo-
kolttá válik a burkolt csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése. 

A fejlesztés következtében a Rákóczi úton 
nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-el-
vezető árok 969 m hosszan, valamint 
zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 694 
m hosszan kerül felújításra. A Kávai út 
esetében nyílt, burkolattal ellátott csa-
padékvíz-elvezető árok 264,50 m hosz-
szan, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna 
pedig 195,50 m hosszan kerül felújítás-
ra. A projekt keretében tehát összesen 
2123 m csapadékvíz-elvezető csatorna 
felújítását tudja megvalósítani Pilis Város 
Önkormányzata.

A Kerékpársáv építése projekt jelen-
leg megvalósuló szakaszában a Kossuth 
Lajos úttól délre eső Rákóczi út fejleszté-
se történik meg.

Pilis Város Önkormányzata a város egyik 
legforgalmasabb részén, a 4606-os 

KÖZÖS ÜGYEINK

PILIS VÁROS KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY 
ÉPÍTÉSE PILISEN I. SZAKASZ

ÉS
PILIS VÁROS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI 

PROJEKTJE A RÁKÓCZI ÉS A KÁVAI ÚTON

TÁJÉKOZTATÓ
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számú közút mellett mintegy 1400 méter 
hosszú kerékpáros létesítményt kíván 
kiépíteni, két szakaszra bontva. A teljes 
fejlesztéssel érintett utcák a Rákóczi út, 
a Kossuth Lajos út (régi 4-es számú főút) 
egy szakasza, illetve a Kávai út, óvodáig 
tartó szakasza. 

Itt van az egyik legnagyobb kerékpá-
ros-forgalmat generáló célállomás, a 
Rákóczi út végén található vasútállomás, 
ahol egy-egy átlagos hétköznap közel 
2000 kerékpáros fordul meg.

A Rákóczi úton, az út jelenlegi állapo-
tában, a kerékpárosok a gépjárművekkel 
közösen az 5,5-6,0 méter széles útbur-
kolatot, illetve a gyalogjárdát használják 
közlekedésre. A projekttől várt legnagyobb 
eredmény ennek a helyzetnek a megszün-
tetése, a közlekedés szabályozottá, szerve-
zetté és biztonságossá tétele lesz. 

A fejlesztés során – a meglévő útburko-
lat felújítását és útszélesítését követően – 
a burkolat két oldalán kerül a kerékpársáv 
kijelölésre. 

A kiszélesített útpálya mindkét olda-
lán a kerékpársáv szélessége 1,25 méter 
széles lesz. A projekt részeként biztonsá-
gos kerékpáros-átvezetések is kialakításra 
kerülnek.

Az épülő létesítmény több meglévő par-
kolót is érint. Ahol lehetőség van rá, meg-
marad a merőleges parkoló, ahol nincs, 
ott a merőleges parkolókat párhuzamos 
parkolóvá alakítják. 

A fejlesztés a területen található zöld-
felület egy részének megszűntetése vagy 
csökkentése nélkül nem valósítható meg, 
így az önkormányzat a pályázatában 500 
m2 területen történő füvesítést és 15 db 
földlabdás facsemete kiültetését is előirá-
nyozta.

A Kerékpársáv építése projekt megva-
lósítása konzorciumi formában történik. 
Az önkormányzat konzorciumi partnere 
a közterület kezelője, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

Megvalósítás 

A kivitelező szakaszokra bontva végzi 
a munkákat. Az első szakasz a csapa-
dékvíz-elvezetési munkákkal kezdődik a 
legmélyebb ponttól, a Rákóczi út és a 
Rákóczi köz kereszteződésében. A mun-
kák ütemének megfelelően tudja majd 
a kivitelező és az önkormányzat tájé-
koztatni az érdeklődőket, a munkaterü-
let mentén közvetlenül érintett lakókat, 
üzlet-tulajdonosokat.

Felvonuláskor a korábbi egyeztetéseknek 
és ütemtervnek megfelelően a Rákóczi 
köz környezetében kezdi a kivitelező a 
munkavégzést a Vasútra vezető oldalon.

Első lépésben lehatárolja a munkaterüle-
tet, megtörténik a forgalomterelés táblá-
zása. (Az alul kivágott tervrészleten lát-
szik ennek módja, a táblák típusai.)

2. A várható, az effektív kivitelezésre szánt 
munkaidő-sáv általánosan 7.00-17.00 
óráig tart. Az ettől eltérő rendről külön 
tájékoztatást adnak. Ez idő alatt lesz a 
legnagyobb az ideiglenesen az útpályá-
ból kivont terület nagysága, és ez idő 
alatt a komolyabb anyagmozgatásokat és 
gépmozgásokat tárcsás forgalomirányítás 
biztosítja, hogy a közlekedés folyamatos 
és biztonságos legyen – a közútkezelői 
hozzájárulásnak megfelelően.

3. Munkaidőn kívül a kivitelezést végző 
gépek és munkások levonulnak a terü-
letről, és rendezett állapotot hagynak 
maguk után. Ekkor a munkaterület-leha-
tárolás a korábban igénybe vett fél útpá-
lyáról a munka alá vett oldal felé kitolódik. 
A korlátokat/szalagozást is kitelepítjük 
a padkák irányába. Ez több esetben azt 
eredményezi – szakasz függően –, hogy 
nem lesz komolyabb szélességben terü-
let az útpályából lehatárolva 17.00 óra 
után, mivel a munka alá vont felbon-

tott vagy részben visszaépített részek 
nagyobb mértékben kívül esnek a jelen-
legi útpályán. Munkavégzés után, az esti/
éjszakai órákra, illetve a korlátozott látási 
viszonyok esetén a sarokpontokra villogó 
sárga fényű, szabványos útépítési lám-
pát telepítenek, a megfelelő láthatóságot 
biztosítva.

Az ideiglenes forgalomtechnikai hely-
színrajz kivonaton látható táblázásoknak, 
jelöléseknek megfelelően lesz egy-egy 
szakasz lehatárolva. A munka előrehala-
dásával folyamatosan telepítésre kerül-
nek a táblák és a tájékoztatások az egyes 
szakaszokon.

A Rákóczi útra érkező mellékutcákat érin-
tő átereszek megépítésénél egy-egy napra 
lesz akadályozva a mellékutcákba való 
be- és kihajtás. Az érintett szakaszokról, 
a lezárás napjáról és idejéről a kivitelező 
előzetesen tájékoztatást küld.

A kivitelező és az önkormányzat az érin-
tett útszakaszon folyó munkálatokról, az 
esetleges forgalmirend-változásokról, és 
az egyéb, a projektet érintő közérdekű 
információkról a www.pilis.hu oldalon, a 
Rákóczi úti hirdetőtáblán, valamint Pilis 
Város hivatalos Facebook-oldalán fogja 
tájékoztatni a lakosságot.

A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági 
észrevételek közlésére, a felmerülő kér-
dések feltevésére a kerekparut@pilis.hu 
és a csapadekviz@pilis.hu e-mail címe-
ken, valamint személyesen, Pilis Város 
Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadá-
si időben van lehetőség.

Kérjük szíves együttműködésüket, türel-
müket a kivitelezés ideje alatt.

Pilis, 2020. május 21. 

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK
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A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:  Pilis Város Önkormányzata
Projekt címe: Kerékpáros létesítmény építése Pilisen – I. szakasz
A szerződött támogatás összege: 200.000.000.- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 92,2%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 09. 26.
A Támogatási Szerződés száma: PM_KERKPARUT_2018/24
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. Az önkor-
mányzat konzorciumi partnere a közterület kezelője, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. lesz.  
A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2019. június 20-án 
küldte meg a Magyar Államkincstár. A Támogatási Szerződés 2019. 
október 18-án lépett hatályba.

A projekt tartalmának bemutatása
Pilis Város Önkormányzata a város egyik legforgalmasabb részén, a 
4606-os számú közút mellett mintegy 1400 méter hosszú kerékpá-
ros létesítményt kíván kiépíteni, két szakaszra bontva. A teljes fej-
lesztéssel érintett utcák a Rákóczi út, a Kossuth Lajos út (régi 4-es 
számú főút) egy szakasza, illetve a Kávai út óvodáig tartó szakasza.
A projekt jelenleg megvalósuló szakaszában a Kossuth Lajos úttól 
délre eső Rákóczi út fejlesztése történik meg.
Itt van az egyik legnagyobb kerékpáros-forgalmat generáló célál-
lomás, a Rákóczi út végén található vasútállomás, ahol egy-egy 
átlagos hétköznap közel 2000 kerékpáros fordul meg.
A Rákóczi úton, az út jelenlegi állapotában, a kerékpárosok a gépjármű-
vekkel közösen osztoznak az 5,5-6,0 méter széles útburkolaton, illetve 
kényszerűségből a gyalogjárdát használják közlekedésre. A projekttől 
várt legnagyobb eredmény ennek a helyzetnek a megszüntetése, és 
a közlekedés szabályozottá, szervezetté és biztonságossá tétele lesz. 
A fejlesztés során a meglévő útburkolat felújítását és útszélesítését 
követően a burkolat két oldalán kerül a kerékpársáv kijelölésre. 
A kiszélesített útpálya mindkét oldalán a kerékpársáv szélessége 
1,25 méter széles lesz. A projekt részeként biztonságos kerékpá-
ros-átvezetések is kialakításra kerülnek.
Az épülő létesítmény több meglévő parkolót is érint. Ahol lehetőség 
van rá, megmarad a merőleges parkoló, ahol nincs, ott a merőleges 
parkolókat párhuzamos parkolóvá alakítják. 

A fejlesztés a területen található zöldfelület egy részének megszűn-
tetése vagy csökkentése nélkül nem valósítható meg, így az önkor-
mányzat a pályázatában 500 m2 területen történő füvesítést és 15 
db földlabdás facsemete kiültetését is előirányozta.

A fejlesztés várható társadalmi-gazdasági hatásai
A projekt során megépülő kerékpárúttal az érintett útszakasz 
kerékpáros közlekedésére eddig jellemző hektikusság – járdán és 
közúton történő kerékpározás – szűnne meg, teljesítve ezáltal a 
felhívás egyik fő célját, a helyi hivatásforgalmi célú kerékpárutak 
fejlesztését.
A fejlesztés továbbá közvetett hatással lehet a település egyéb gaz-
dasági fejlődést célzó projektjeire is, hiszen folyamatban van Pilis 
Vállalkozói negyedének megépítése, mely beruházás befejezését 
követően, az esetlegesen betelepülő gazdasági szereplők mellett, a 
Pilisre letelepedési szándékkal érkező lakosok számára is vonzóbbá 
válhat a város.

Megvalósítás 
Az önkormányzat a kivitelezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárást lefolytatta. Az eljárásra a legkedvezőbb ajánlat a KÖTIVIÉP 
Kft-től (5000 Szolnok, Gáz út 1.) érkezett, így – a kivitelezési munkák 
elvégzésre – Pilis Város Önkormányzata velük kötött vállalkozási 
szerződést, amely 2019. szeptember 27-én hatályba lépett.
A kivitelezési munkálatok – a munkaterület kivitelező részére történő 
átadását követően – 2020 májusában kezdődhettek meg.
Az önkormányzat az érintett útszakaszon folyó munkálatokról, az 
esetleges forgalmirend-változásokról és az egyéb, a projektet érintő 
közérdekű információkról a www.pilis.hu oldalon, valamint Pilis 
Város hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatja a lakosságot.

A kivitelezéssel kapcsolatos lakossági észrevételek közlésére, a 
felmerülő kérdések feltevésére a kerekparut@pilis.hu e-mail címen, 
valamint személyesen Pilis Város Polgármesteri Hivatalában, ügy-
félfogadási időben van lehetőség.

További információ kérhető:
Varga Erika sajtóreferens, varga.erika@mailpartner.hu

TÁJÉKOZTATÓ
KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE 

PILISEN – I. SZAKASZ

PESTMEGYE

Pilis Város Önkormányzata 2018. szeptember 25-én sikeres pályázatot nyújtott be a „Kerékpárutak létesítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_KEREKPARUT_2018 azonosítószámú 
felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a 
Magyar Államkincstár.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat a 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Rákóczi Ferenc utca kerékpáros közle-
kedésének biztonságossá tételét valósítja meg. 
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A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilis Város Önkormányzata
Projekt címe: Pilis Város felszíni csapadékvíz elvezetési projektje a Rákóczi és a Kávai úton
A szerződött támogatás összege: 162 197 173 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. november 30.
A Támogatási Szerződés száma: PM_ CSAPVIZGAZD_2018/2

A projekt tartalmának bemutatása

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fej-
lesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok 
tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást. 

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 17-én küldte ki a Magyar Államkincstár. A támogatási szerződés 2019. december 
6-án, mindkét fél aláírását követően, hatályba lépett.

A kivitelezési munkálatokat közbeszerzési eljárásban elnyerő KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.-vel 
2019. január 23-án kötöttük meg a vállalkozási szerződést, amely február 14-én hatályba is lépett. A munkaterület átadása a 
kivitelezőnek májusban megtörtént, ezt követően a kivitelezési munkálatok is megkezdődtek.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kerül kiépítésre Pilis egyik központi részén, a Rákóczi és a Kávai úton, 
mivel a meglévő csapadékvíz-elvezető hálózat nem működik megfelelően, így annak rekonstrukciója indokolt. 

A Kávai és a Rákóczi út jelenlegi földmedrű árkai, valamint zárt rendszerei gyakran nem megfelelően vezetik a vizet, kontrásak, így 
nagyobb mennyiségű csapadék megjelenésekor elöntéseket okozhatnak. Ezeken az utakon, az útszélesítést követően, kerékpár-
sáv kerül kijelölésre, amely megnöveli a burkolt felületet, és még inkább indokolttá válik a burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítése. 

A fejlesztés következtében a Rákóczi úton nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok 969 m hosszan, valamint zárt csa-
padékvíz-elvezető csatorna 694 m hosszan kerül felújításra. A Kávai út esetében nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető 
árok 264,50 m hosszan, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna pedig 195,50 m hosszan kerül felújításra. A projekt keretében tehát 
összesen 2123 m csapadékvíz-elvezető csatorna felújítását tudja megvalósítani Pilis Város Önkormányzata.

A beruházás hozzájárulhat a jelenleg még felmerülő problémák elhárításához, a szabályozott vízelvezetés megvalósulásához, 
azaz megvalósul a terület biztonságos vízelvezetése. 

A fejlesztés megakadályozza az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését, és elősegíti a vízkárok enyhítését.

Pilis Város felszíni csapadékvíz-elvezetési 
projektje a Rákóczi és a Kávai úton

PESTMEGYE

Pilis Város Önkormányzata 2019. január 23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elveze-
tés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, 
PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a 
Pénzügyminisztérium. 

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.
Az önkormányzat a közel 162,20 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Rákóczi és a Kávai út felszíni 
csapadékvíz-elvezetését valósítja meg.
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Előzmények

Pilis Város Önkormányzata 2018. január 25-én sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok 
kialakítása és fejlesztése Pest megyében” című, PM_VALLPARK_2017 azonosító számú felhívásra. A projekt a Magyar Állam 
finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-
2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. A 115,61 
millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Pilis, 1025/125, 1025/126 és 1025/127 hrsz szám alatt található 
ingatlanok fejlesztése valósul meg.

A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilis Város Önkormányzata
Projekt címe: „VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN”
A szerződött támogatás összege: 115 614 450 forint
Támogatás mértéke (%-ban): 90% 
A Támogatási Szerződés száma: PM_VALLPARK_2017/8

A pozitív támogatói döntést 2018. július 13-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. augusztus 28-án pedig a Támogatási 
Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett. 

Műszaki átadás

2020. május 13-án a kivitelezési munkákat végző G.L.L.A. Kft. (2330 Dunaharaszti, Gárdonyi Géza utca 6., adószáma: 14217986-
2-13), a szerződés szerint vállalt határidő betartása mellett, a Vállalkozói negyedet Pilis Város Önkormányzata részére átadta.

A műszaki átadás zavartalan lebonyolítását a beruházó által megbízott műszaki ellenőr felügyelte.

A műszaki átadást követően a tulajdonos önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat a területen illetékes szolgáltatóval az objektum 
rendeltetésszerű használatához szükséges víz- és csatornahálózat üzemeltetési engedélyeinek beszerzésével kapcsolatban.

Jelenleg az engedélyeztetési szakasz tart.

A projekt befejezése

A Magyar Államkincstár 2020.02.26-án közzétett tájékoztatása értelmében, valamennyi az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói 
parkok kialakítása és fejlesztése Pest megyében” című, PM_VALLPARK_2017 azonosító számú felhívás keretében zajló projekt 
megvalósításának határidejét 36 hónapra módosította.

Ennek értelmében a „Vállalkozó negyed kialakítása Pilisen” című projekt befejezésére rendelkezésre álló határidő záró dátuma 
2021. augusztus 27. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében vállaltakat az önkormányzat eddig rendben teljesítette, így a módosított határidő betar-
tása előreláthatólag nem ütközik akadályokba.

További információ kérhető:
Varga Edit sajtóreferens,  varga.edit@mailpartner.hu

KÖZÖS ÜGYEINK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÉLEGYENESBE FORDULT PILIS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
„VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA 

PILISEN” CÍMŰ PROJEKTJE

PESTMEGYE
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2020. február elsejétől az igényelhető 
oltások köre bővült: a korábbi rotavírus 
elleni oltás mellett igényelhető a gyermek 
életkorától függő: 6. hónapos kortól: 3+1, 
6-23. hónapos kortól: 2+1, 2. éves 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, agyhártyagyulladás 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 jövedelem nem haladja meg 
a 171.000.-Ft-ot. A támogatás formája 
változatlan (költségek átvállalásáról szóló 
határozat, mely a kiválasztott gyógyszer-
tárban érvényesíthető), azzal a kitétellel, 
hogy az agyhártyagyulladás elleni védőol-
tás esetében az oltási programsorozat 

”7-HÉT NYÁR”
NYÁRI NAPKÖZIS 

TÁBOR
a Pilisi Római Katolikus 

Egyházért Alapítvány 
szervezésében

Helyszín: 
Pilis, Rákóczi út. 9. (az OTP mögötti kert)

A napközis tábor 06.29-08.14 közti idő-
szakban, mely reggel 7.30 és délután 17 
óra között, minden héten hétfőtől-pénte-
kig fogadja a gyerekeket, akár napi bon-
tásban is.
Az érintett korosztály 6-12 éves korig.

Programterv
1. hét: 2020.06.29-07.03 Sport- és szaba-
didő tábor  
2. hét: 2020.07.06-07.10 Angol nyelvi tábor
3. hét: 2020.07.13-07.17 Természet tábor
4. hét: 2020.07.20-07.24 Hittan tábor
5. hét: 2020. 07.27-07.31 Dráma tábor
6. hét: 2020.08.03-08.07 Magyar kultúra 
és zene tábor
7. hét: 2020.08.10-08.14 Bábtábor
A változtatás jogát fenntartjuk!

Részvételi díj: 17.500,- Ft/fő/hét 
napi 3x étkezéssel, programokkal, 

pedagógusok vezetésével.
Tesó kedvezmény: 2.500,- Ft/fő/hét

Jelentkezés: 
www.prkealapitvany.hu vagy 

Tel.: 06-30-6551707 Lovag Gyöngyvér

Pilis városában sok esetben gondot okoz a vezetékes ivóvíz bezavarosodása, elszí-
neződése. Ennek okát már több alkalommal leírtam, de ismételten közzéteszem. 

A víz-bezavarosodás nem az üzemeltető szakemberek hibájából következik be. 
A kutakból nyert víz vas- és mangántartalma határérték közeli, esetenként azt kis 
mértékben meghaladja. A vízben oldott állapotban van jelen ez a két elem. A város 
területén található vízvezetékekben bizonyos idő elteltével ezek az elemek kicsapód-
nak, felrakódnak a cső belső falára és amíg a csőben lévő nyomás megvan, ez a 
kirakódás nyugalmi állapotban van, nem okoz víz-zavarosodást. Amint ez az állapot 
megváltozik – nagyobb vízelvétel miatt (pl.: locsolás, tűzcsapon keresztül vételezett 
víz… stb. ) vagy csőtörés miatti vezetékzárás –, a kirakódás leválik a cső belső faláról 
és elegyedik a vezetékben lévő vízzel, ettől a víz bezavarosodik.

Mit kell tenni vízminőségi probléma esetén? 
Fel kell hívni a DAKÖV Kft. hibabejelentő telefonszámát – 0620/256-0070 – és 
közölni kell a vízminőség-panaszt. Ekkor a DAKÖV Kft. pilisi vizes szakemberei soron 
kívül elkezdik a vízvezeték öblítését a tűzcsapokon keresztül. Miután a víz letisztult 
(távozott a felkevert vas- és mangán-lerakódás), az öblítést befejezik a szakemberek.

A következőket NE tegyünk víz-zavarosodás esetén!
Ne folyassuk a csapon a vizet, hiszen ezzel a felzavart víz a belső hálózatba jut. 
Ilyenkor zárjuk el a csapot, majd a hibabejelentést követő öblítés befejezése után 
nyissuk ki újra. Ezzel sok víz elfolyását és sok kellemetlenséget előzünk meg. 

Szintén NE a területen dolgozó kollégákat szidjuk emiatt, hiszen nem ők idézik elő ezt 
a helyzetet. Ők csak a munkájukat végzik, hogy mielőbb helyreálljon a víz minősége.

A város és a DAKÖV Kft. vezetése együtt dolgozik a probléma megoldását jelentő vas- 
és mangántalanító berendezés megépítésének ügyében. Ez a beruházás sok pénzbe 
kerül, ezért lehetőség szerint pályázati forrást kell találni ennek megvalósítására.

A város minden polgárának jó egészséget, egészséges ivóvíz vételezésének lehetősé-
gét kívánom!

ARTZT SÁNDOR ✍ üzemigazgató, cégvezető

első elemét tartalmazó oltóanyag beadá-
sáról, a programsorozat újabb elemének 
igénybevételéhez házi gyermekorvosi iga-
zolás beszerzése szükséges. 

Újszülött gyermekhez ugyancsak szo-
rosan kapcsolódó ún. helyi életkezdési 
támogatás esetében az egy főre jutó havi 
családi jövedelemhatár 171.000.-Ft-ban 
került megállapításra, azzal a kitétellel, 
hogy a támogatást igénylő szülőnek a 
gyermek születését megelőzően legalább 
60 hónapja állandó pilisi lakcímmel kell 
rendelkeznie. A támogatás a gyermek szü-
letését követő egy éven belül nyújtható 
be, mely határidő elmulasztása jogvesz-
tő. A támogatás mértéke gyermekenként 
30.000 Ft, mely összeg a szülő által, a 
gyermek részére megnyitott Kincstári Start 
értékpapírszámlára kerül utalásra. 

Az idei évtől új támogatási forma lett 
az ún. babacsomag, melyet a pilisi állan-
dó lakóhellyel rendelkező újszülött gyer-
mekre tekintettel igényelhet az a szülő, aki 

a gyermek születését megelőzően legalább 
60 hónapja Pilisen állandó lakóhellyel ren-
delkezik és akinek családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem a 171.000 Ft-ot nem 
haladja meg. A kérelem benyújtására a 
gyermek születését követő egy éven belül 
van lehetőség, mely határidő elmulasz-
tása jogvesztő. A támogatás mértéke és 
formája: az újszülött gondozásához szük-
séges 30.000 Ft értékű ajándékcsomag. 
Fontos és kiemelendő körülmény, hogy 
az ún. babacsomag és a helyi életkezdési 
támogatás egyidejű igénybevételére nincs 
lehetőség, a kérelem benyújtásának alkal-
mával a kérelmező szülő dönti el, melyik 
támogatási formát kívánja igénybe venni. 

Iskolakezdési támogatás esetében 
a támogatási feltételként meghatározott 
egy főre jutó havi családi jövedelemha-
tár 119.700 Ft-ra csökkent. A jogosultság 
egyéb feltételei: általános iskolai tanulmá-
nyokat folytató, legalább 24 hónapja pilisi 
lakóhelyű vagy életvitelszerű tartózkodási 
helyű gyermek jogosult, akinek szülője pilisi 
lakóhellyel vagy életvitelszerű tartózkodási 
hellyel rendelkezik. A támogatás mértéke 
(5000.-Ft/gyermek) nem változott. 

15KÖZÖS ÜGYEINK

Tisztelt Fogyasztók!

Bővült az oltások köre

Ivóvíz-tájékoztató
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Az idei tavasz más volt. Nagyon más volt. Feje tetejére állt 
a világunk. Életünk, hétköznapjaink szinte egy pillanat alatt 

váltak szürreális valósággá. Meg kellett tanulnunk elfogadni, új 
szempontok szerint értékelni, átértékelni, alkalmazkodni.

A kényszerű, de a szükséges ügyfélszolgálati bezárás után 
nem állt meg az élet könyvtár falain belül. Lehetőség nyílt könyv- 
állományunk időszerű átvizsgálására, javítására, selejtezésére. 
Április 20-tól, az online katalógusunk felfejlesztése után, újrain-
dult – igaz, szigorú szabályok mellett – a könyvkölcsönzés. Az előre 
megrendelt és összekészített könyveket, a kormány által elrendelt 
vásárlási idősávok megtartásával, a könyvtár ajtajában vehették át 
az olvasók, a könyvtár intézményébe belépni nem lehetett.

A tavasz ünnepeit is máshogy kellett megünnepelnünk. 
Alkalmazkodva a kialakult helyzethez, a közösségi kapcsolattar-
tás elsődleges helyszínévé vált online térben szerveztünk esemé-
nyeket. Igyekeztünk a karantén létbe kényszerült emberek napjait 
színesebbé, élhetőbbé tenni. A feladat óriási kihívást jelentett, de 
egészen új utakat is nyitott számunkra.

Pilisi Verselők

Április 11-e József Attila születésnapja, és egyben a Magyar 
Költészet Napja is. Kihasználva az online tér kínálta lehetősé-
geket, pilisi gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat, időseket kértünk 
meg arra, hogy mondják el kedvenc versüket. Otthonukban rög-
zítsék azt videóra és küldjék el nekünk. Nagy örömünkre mindenki 
lelkesen vállalta a „feladatot” és sorra érkeztek a felvételek. Így 
született meg a Pilisi Verselők eseménysorozata. A videókat ápri-
lis 6-12 között, naponta több időpontban, folyamatosan töltöttük 
fel Facebook-oldalunkra és YouTube-csatornánkra. Láthattunk 
szavalatokat a Baranyi Ferenc szavalóversenyek helyezettjeitől, 
pilisi költőktől, műkedvelőktől, a helyi gyülekezetek vezetőitől, 
pedagógusoktól, de csatlakoztak hozzájuk pilisi zenészek is. 
Hallhattuk Pintér Tibor gitárjátékát, Csordás Dana és Gergely 
Gábor előadásában egy Pilvaker-feldolgozást, Göne Tibi és Erdély 
László pedig „A pilisi tiszta búza” című dalt játszották el zongorán 
és hegedűn. Érkezett szavalat a finnországi evangélikus testvér-
gyülekezetből, Pilis olasz testvérvárosából, Piazza Al Serchióból 
és az Amerikai Egyesült Államokból is. Április 11-én, Baranyi 
Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, Pilis 
város szülötte mondott ünnepi köszöntőt. Összesen 50 videó 
készült el és került publikálásra. A felvételeket óriási érdeklődés 
kísérte mindkét online felületen, ahonnan nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk. A Pilisi Verselők híre eljutott egy országos 
tévé csatornához is, így Baráth Bálint karanténverse, a Maradj 
Otthon! Kasa Tibor előadásában, egy rövid részlet erejéig, az RTL 
Klub Híradójában is szerepelt. A Pilisi Verselők névsora: 

Antal Kászon, Biros Eszter, Csordás Benjámin, Csordás Norina, 
Dóra Bianka, Földvárszkiné Csiló Éva, Gajda Marcell, Gilányi 
Fanni, Habon Emília, Halkó Panka, Horváth Rita, Ihász Bence, 
Illés Nagy Maja, Ilpo Saarelainen, Jakab Boglárka, Jánosa 
Zsolt, Kárnyáczki Eszter, Kasa Tibor, Keveházi László, Kreisz 
Anita, Kurucz László, Lehoczki-Lénárd Valentina, Nagyidai Lili, 
Orbán-Horváth Éva, Osvalda Gréta, Ölvedi Krisztina, Pálmai 
Zoltán, Pázmányné Marci, Petróczy Ilona, Sándor Nóra, Sándor 
Sára, Sydney Ewing, Szilágyi József, Szöllősi István Sándor, 
Tóth Csilla, Tóth Lilla, Tóthné Mátrai Edit, Umberto Bertolini, 
Válóczi Zsuzsanna, Vidák Máté, Virágh József, Wisinger 
Barnabás, Zsombori Árpád

Fantasztikus érzés, hogy ennyi tehetséges, a kultúrára, a szépre, 
az értékre érzékeny ember él Pilisen! Nagyon köszönjük minden 
közreműködőnek, verselőnek, fellépőnek, hogy létrejöhetett ez a 
különleges esemény! 

Az online ünnepek sorában a következő az Anyák napjára össze-
állított köszöntő volt. A rendhagyó ünnepi műsorban hallhattuk 
Bánszki Enikő fuvola- és Bánszki Emese klarinétjátékát. Lengyel 
Botond és Lengyel Luca szavalattal köszöntötte az anyukákat. 
Kalina Enikő és Dócs Péter – Gengeliczki Tibor zongorakísére-
tével – szívhez szóló magyar nótákkal kedveskedett az ünne-
pelteknek. A gyereknek is igyekeztünk segítséget nyújtani az 
anyák napi ajándék elkészítéséhez. Bodnárné Dallos Emese, 
a könyvtárban működő Harmónia kézműves csoport tagja egy 
ötletes, otthon is fellelhető, egyszerű alapanyagokból készít-
hető „mechanikus” anyák napi képeslap készítését mutatta be 
videójában. Köszönjük mindenkinek, hogy elfogadták felkéré-
sünket és önzetlen munkájukkal hozzájárultak ennek az ünnepi 
köszöntőnek a létrejöttéhez.

HA TUDSZ, ADJ VÉRT!

Május 7-én újra véradás volt a pilisi Közösségi Házban az 
Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt és 
könyvtárunk közös szervezésében. A kialakult pandémiás hely-
zet miatt az előírt egészségügyi, biztonsági szabályok fokozott 
megtartása mellett vártuk a szép számban érkező egészséges 
véradót: 85-en jelentkeztek véradásra! 82-en adhattak vért, és 
4 új véradót is köszönthettünk! Nagyon köszönjük, hogy ennyien 
eljöttek. Köszönjük a Gajdos Kertészet támogatását is, akiknek 
jóvoltából mindenkinek egy-egy cserepes virágot is adhattunk 
hálánk jeléül.

Közösségek Hete 2020

A városi könyvtár idén három programmal csatlakozott 
a Közösségek Hete országos program-sorozathoz. A Felelős 
Állattartás napján, május 6-án megnyílt a „Kutyatár” az Ablak 
Galériában! A kialakult járvány miatt nagyon nehéz helyzetbe 
kerültek az állatmenhelyek is. Ezért gondoltuk azt, hogy a jelen-
leg üresen álló Ablak Galériában megnyitjuk a „Kutyatár”-at. 
Ennek a kezdeményezésnek az a lényege, hogy a helyi KÖSZ 
Állatbarát Kört és a környékbeli állatmenhelyeket megkeresve 

Különös, online tavasz a könyvtárban
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bemutatkozási lehetőséget kínáltunk a szervezeteknek – és az 
örökbefogadásra váró állatoknak. Az Ablak Galériában elhelyez-
tünk 4 monitort, amelyeken napi 24 órában láthatóak a csatla-
kozó állatmenhelyek, az általunk összeállított ismertető anyagai 
és a gazdát kereső kutyusok vagy cicusok bemutatkozó videói, 
egészen június végéig. Az elkészült videók Facebook-oldalunkon, 
a YouTube-csatornánkon és az állatmenhelyek online felületein 
is láthatóak. Reméljük, hogy sikerül minél több örökbefogadót 
és támogatót találnunk közösen. Csatlakozó szervezetek: Kösz 
Állatbarát Kör Pilis, Csellengők Állatotthon Alapítvány – Gomba-
Tetepuszta, Kutyakötelesség Állatmentő Alapítvány, Morzsa 
Lakás, Luca Menedék Csévharaszt, Futrinka Egyesület Budapest. 
A kirakat berendezéshez támogatást nyújtott a Kávai úti horgász 
és állateledel bolt  amit ezúton is köszönünk.

KARANTÉnKA 
– Visszatekintő VideóTéka 

Május 11-17 között, minden este 19 órakor online tv-nézésre 
hívtunk mindenkit a Facebook-oldalunkon. Vetítést szerveztünk 
a Pilisi Hírközlési Egyesület és a Képüsz Kft. archív műsoraiból. 
A levetített videók az 1990-es években Pilisen, Pilisről készültek. 
A közel 30 éve készült felvételek a pilisi helytörténet fontos 
részei, mindannyiunk számára kedves emlékek. Ez a program 
remek alkalom volt egy kis nosztalgiázásra, visszaemlékezésre, 
múltidézésre. Köszönjük a Képüsz Kft.-nek, a Pilisi Hírközlési 
Egyesületnek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a felvételeket! 
Az online műsoraink a Pilisi Kábel TV-ben is láthatóak voltak és 
a jövőben is láthatóak lesznek, ezzel is segítve, hogy minél széle-
sebb rétegekhez juthassanak el kulturális műsoraink.

”KARANTÉnKA RecepTÉKA 
Pilis 2020”

Ezzel a címmel hirdetettünk online receptpályázatot pilisi lakosok 
részére május 1-17. között. A pályázat ötletét az adta, hogy az 
elmúlt hónapok alatt az emberek nagy része a megszokottnál 
több időt töltött otthon, sokkal több időt fordítottak főzésre, 
sütésre, és az elkészült ételeket szívesen osztották meg közös-
ségi felületeiken. Előkerültek régi családi receptek, vagy éppen 
új ételkészítési trendekkel ismerkedtek. Ezért gondoltuk, hogy 
alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, online receptpá-
lyázatot hirdetünk. Az ötlet azonnal elnyerte a felkért támogatók 
és zsűritagok, a meghirdetés után pedig a lakosság tetszését is. 
A pályázat 5 kategóriájában – hagyományos ételek, főételek, 
keltek, sütemények, kenyerek – 32 pályázó 63 étellel neve-
zett. Pályázni a pontos recept, a technológiai folyamat képes 
dokumentációjának, valamint egy tálalási fotóval lehetett. 
A beérkezett pályázatokat neves zsűri értékelte. A zsűri tagjai: 
Kovács László, a La Fiesta Party Service Kft. ügyvezető igazga-
tója, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Buday Péter 
mesterszakács, műsorvezető, Mázás István, a The Ritz-Carlton 
Budapest executive sous chefje, Pintér Tibor zeneszerző, jazz-ze-
nész, Pilis Város Díszpolgára, Kőhalmi Ferenc többszörös magyar 
és svájci bajnok előadó-bűvész-zenész voltak. 

Nagyon sok értékes recept érkezett, így a zsűrinek nagyon nehéz 
dolga volt a díjak odaítélésénél. A zsűri többórás, rendkívül jó 
hangulatú, rendhagyó online értékelés során hozta meg döntését. 
A kóstolás nélküli zsűrizés főbb szempontjai a következők vol-
tak: a felhasznált alapanyagok minősége, a kreativitás, a tálalás 
minősége, a dokumentálás színvonala. A sok értékes pályamű 
szükségessé tette néhány különdíj odaítélését is. A beérkezett 
receptekből könyvtárunk egy mindenki számára elérhető online 

„recept-téka” füzetet szerkesztett, mely érdekes emléke lehet 
ennek a rendkívüli időszaknak. A program kiemelt támogatója, a 
Magyar Vendéglátók Ipartestülete pedig honlapján tette közzé a 
nyertes pályaműveket.

További helyi támogatók: Vas-műszaki-villamossági bolt Dánosi 
út; Színkártya 2004 Kft. – Vasbolt; Hobby-kreatív-játéksziget bolt; 
Jeans Thomas KKT; Goods Market Kft. Kávai út; Soltész Csilla 
–Gazdabolt; Jenci-féle húsboltok; 2in1 műhely – Benke Helén; 
Mázás István; Pintér Tibor; Kőhalmi Ferenc; Lencsés Andrea; 
Bathó Orsolya.

A díjazottak nevét külön olvashatják. Köszönjük minden verseny-
zőnek a részvételt és a zsűri munkáját.

Külön köszönjük Szebellédy Péternek, a DJP-pontunk mentorá-
nak a programok kreatív- és videó-anyagainak összeállításában 
nyújtott segítségét.

Gyereknapi könyvajánló

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 
(Goethe)

A járvány miatt a gyereknapi programok sem úgy alakultak, 
ahogy azt megszoktuk. Személyes találkozásokra, közös ünnep-
lésre nem volt lehetőség, de mindenképpen szerettünk volna 
valamivel kedveskedni a pilisi gyerekeknek. A Gyermeknap heté-
ben folyamatosan töltöttünk fel a Facebook-oldalunkra újonnan 
érkezett olvasnivalókat, amiből kedvükre válogathatnak a gyere-
kek, kezdve az egészen kicsiktől a kamaszokig!

Június elején kiültethető virágokat kaptunk Pintér Mihálynétól 
és a Csilla dísznövény-kertészet és gazdabolttól. A könyvtár 
ablakpárkányait már színes virágok díszítik. Köszönjük szépen a 
felajánlásokat. 

Jó hír, hogy június 16-tól a könyvtár újra megnyitotta kapuit 
az olvasók előtt a járványügyi biztonsági szabályok megtar-
tása mellett. A könyvtárba lépéskor kézfertőtlenítő és maszk 
használata kötelező, egyszerre maximum 3 fő tartózkodhat 
az épületben és maximum 15 percig, egymástól legalább 1,5 
m távolságra. A könyvtárban működő DJP pont szolgálta-
tásai közül a fénymásolás, nyomtatatás és a szkennelés is 
elérhető.

Június 19-től Németh Sándor falugazdász is megkezdte 
ügyfélfogadását a közösségi házban. Péntekenként 8-12 óra 
között várja a gazdálkodókat. Bejelentkezés és információ: 
06 30/ 573-9526 telefonszámon lehetséges. A közösségi 
házban, az érvényben lévő előírások alapján, egyszerre maxi-
mum 10 fő tartózkodhat, egymástól legalább 1,5 m távolság-
ra. Az épületbe történő belépéskor kézfertőtlenítő és maszk 
használata kötelező! Kérjük, mindkét intézményünkben tart-
sák be a kötelező biztonsági előírásokat! 

Reméljük, hogy a világ mihamarabb meggyógyul, és az életünk 
visszatérhet, ha nem is a megszokott, de egy jobb irányba mutató 
kerékvágásba.

Bízunk benne, hogy június második felétől már a könyvtárban is 
találkozhatunk olvasóinkkal.

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍
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Azt még nem tudtam, mikor ér véget a 
„karanténos” időszak, a vírushelyzet, 

ami a Pilisi Református Egyházközség éle-
tét is alaposan befolyásolta, de azt már 
tudtam, ha egyszer véget ér, és ezt meg-
élhetjük, akkor ez a fent idézett bibliai ige 
lesz az, amivel visszagondolhatok rá. Mert 
valóban, azt élhettük meg a gyülekezet 
közösségében, hogy az Úr kegyelme tar-
tott meg bennünket is. Ő vigyázott ránk. Ő 
segített, hogy ne legyen közöttünk olyan, 
aki ettől a betegségtől szenved. Ő volt a mi 
őriző pásztorunk.

E kis bevezető után szólnék arról, hogyan 
is zajlott az életünk ebben az időszak-
ban. Mikor március 15-én, nemzeti ünne-
pünkön istentiszteletet tarthattunk még 
a templomban, már sejtettük, egy ideig 
ezt nem tehetjük meg. Ezért is voltunk 
különösen hálásak azért, hogy előtte egy 
héttel úrvacsorai közösségben is tudtunk 
lenni, mert számíthattunk rá, erre sem 
lesz módunk a későbbiekben. Gyorsan kel-
lett végiggondolni mindent, hogyan folyhat 
tovább az életünk. Elkészült a honlap mel-
lett gyülekezetünk Facebook-oldala (Pilisi 
Református Gyülekezet néven megtalálha-
tó), amivel könnyebben elérhettük a test-
véreket. Ráadásul így adódott a legegysze-
rűbben a lehetőség arra is, hogy videófelvé-
tel segítségével igei üzenetet továbbítsunk 
a híveknek. Istennek legyen hála, hogy ez 
megtörténhetett, és azóta is folyamatosan 
történik. Segítséget kaptunk ahhoz, hogy 
eljusson az evangélium az emberekhez 
még a nehezítő körülmények ellenére is. 
Bizony ilyen módon többekhez jutott el a 

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk: mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága!” Jeremiás siralmai 3,22

szó, mint, akik a templomban együtt let-
tünk volna. Egyrészt örülünk, hogy sokan 
meghallgatták, másrészt az lenne az igazi, 
ha a gyülekezeti közösségben, a temp-
lomban is összegyűlnénk annyian, mint 
ahányan ezen keresztül figyeltek Isten igé-
jére. Mindenesetre megtarthattuk ezen a 
módon az alkalmakat, Lélek által közös-
ségben. Többek között így kellett megélni a 
Húsvétot is, ami nem volt egyszerű. 

Eközben, akivel csak lehetett, tele-
fonon igyekztünk tartani a kapcsolatot. 
Érdeklődni, ki hogyan van, kinek milyen 
segítségre van szüksége. Az idősebb test-
véreket, akiknek feltételezhetően nem volt 
internetes elérhetőségük, levélben pró-
báltuk meg elérni, számukra az üzene-
tet közvetíteni. Hálás vagyok azoknak, és 
köszönöm nekik, akik bármilyen formában 
segítettek gondoskodni arról, hogy a gyüle-
kezet élete ne álljon meg. Akár a templom 
körül tevékenykedtek, fizikai munkával, 
akár a hittanórák digitális megtartásában, 
családok elérésében vettek részt, az isten-
tiszteletek felvételében nyújtottak támoga-
tást, időseknek segítettek, rászorulóknak 
osztottak ételt a Bizsu házban, anyagiakról 
gondoskodtak, vagy a legapróbb módon is, 
akár egy csendes imádsággal gondoltak a 
gyülekezetre. Nem unatkoztunk ebben az 
időszakban sem. 

Az általunk fenntartott Kálvin János 
Gimnáziumban is sikerült lebonyolítani az 
érettségit. Harmincegy végzős érettségiz-
hetett különleges helyzetben, különleges 
módon. Köszönjük a tanárok igyekezetét, 
munkáját ebben, és polgármester asszony 

ránk gondolását is egy apró emlék, aján-
dék formájában, aminek a tanulók, tanárok 
nagyon örültek.

Sokat jelentett még, hogy a felekezetek 
nem egyedül voltak ebben a helyzetben. 
Köszönöm a testvéri közösséget a többi 
gyülekezet vezetőivel. Jó volt megélni, 
hogy egymásra gondolhattunk, egymásért 
imádkozhattunk, és egymás életét és ezzel 
a város életét is közösen hordozhattuk 
Istenünk előtt. Együtt emlékezhettünk 
Trianon gyászos évfordulójára, és könyö-
röghettünk azért, hogy Urunk adjon erőt a 
továbbiakra is. Tartsa meg nemzetünket, 
ahogy eddig megtartotta a nehéz körülmé-
nyek között. 

Május vége óta, újra együtt lehetünk 
a templomban, örvendező szívvel annak, 
hogy ismét láthatjuk egymást. A konfir-
máció augusztus végére csúszik, és gyer-
mektábort idén nem tudunk szervezni. De 
nem csüggedünk! Hálásak voltunk, hogy 
hittanos tanévzáró istentiszteletünket már 
közösen megtarthattuk, és próbáljuk majd 
megtalálni a lehetőségeket arra, hogy a 
nyár folyamán tartsuk a kapcsolatot egy-
mással az istentiszteleti alkalmakon túl, 
értékelve az együtt tölthető idő lehetősé-
gét. Miközben várunk bárkit gyülekezetünk 
közösségébe azzal a bizodalommal, hogy 
minél többen tapasztaljuk meg az élő Isten 
megtartó kegyelmét. Ha esetleg újra bekö-
vetkezne a „karanténhelyzet”, tudjuk, nem 
vagyunk egyedül, mert van, aki figyel és 
gondol ránk.

WISINGER DÁNIEL ✍
református lelkipásztor

FŐÉTEL
1.: Kárnyáczki Eszter és Szöllősi István 
Sándor – bajor barnasörös sertéssült 
krumpligombóccal
2.: Gábrisch Mária – zöldbabos 
csülökpörkölt
3.: Vudi Adrienn – bakonyi húsgombóc 
spagettivel
Különdíj: Mezei Tibor – kapros túróval 
töltött gombafejek (Mázás István torta 
felajánlás)

HAGYOMÁNYOS ÉTELEK
1.: Lengyelné Varga Kitti – szabolcsi 
töltött káposzta Pilisen
2.: Sáránné Kerepeszki Katalin – herőke
3.: Vudi Adrienn – kötött galuska leves
Különdíj: Csetneki Jánosné Marika – 
Tóth-Csetneki Viktória – ördögpirula és 
kapusztnyika, túrós és lekváros bukta 

Különdíj: Kerepeszkiné Németh 
Erzsébet – savanyú káposztás tészta 
és 3 az 1-ben burgonyás
Különdíj: Sáránné Kerepeszki Katalin 
– húzott rétes

KELTEK
1.: Pintér Mihályné – kuglóf
2.: Gábrischné Dézsi Krisztina 
– szilvalekváros bukta
3.: Lendér Istvánné Jutka 
– túros-baconos táska
Különdíj: Darázsi Tiborné Hajni – vajas kifli

KENYÉR
1.: Dallos Emese – magvakos kenyér
2.: Sedró Ágnes – kovászos kenyér 
magvakkal, gluténmentesen
3.: Daridáné Gavalecz Erzsébet Anna 
– burgonyás kovászos kenyér

SÜTEMÉNYEK
1.: Hászné Burján Edina – almás-epres 
galette
2.: Gábrisch Maria – szórós-túrós
3.: Sedró Ágnes – Duci néni diótortája
Különdíj: Kirchmayer Ferencné Zsuzsika 
– Ferkó kedvence (Rigó Jancsi – Lencsés 
Andrea konyhai szett)
Különdíj: Lengyel Boti és Luca – 
szamócalekváros-mákos piskótatekercs 
(Kovács Klaudia művészi tortái)

A közönségszavazás nyertese: 
Mezei Tibor – chilis csirkemell csíkok 
édesburgonya chipsszel

Könyvtári különdíjak:
Kresják Jánosné – mama kifli 
Tóthné Klári – kelt szilvalekváros kifli 
Varényi Leticia – kevert banános süti

Köszönjük minden versenyzőnek a részvételt és a zsűri munkáját. Sok szeretettel gratulálunk mindenkinek! 

A református gyülekezet élete 
karanténos időben 

”KARANTÉnKA RecepTÉKA Pilis 2020” díjazottak:
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Utolsó megjelenésünk óta a következő programokat bonyolí-
tottuk le: 2. KÖSZ közösségi reggeli; „Régmúlt karácsonyok 

hagyományai” pályázat; ruhaosztás; sütizős délelőtt 21 gyerkőc-
cel; Bogdán Lászlónak, Cserdi polgármesterének az előadása; 
OTP Önkéntes-pályázat – Adventi kirándulás 30 gyereknek. 

Idén a koronavírus-járvány mindannyiunk életét megváltoz-
tatta, viszont a legnagyobb veszélynek az idősek vannak kitéve, 
ezért a korlátozások kezdetén egyesületünk szórólapokat kezdett 
gyártani részükre, hogy tájékoztassuk őket a legfontosabb válto-
zásokról. A szórólapokat önkéntesek segítségével juttattunk el 
hozzájuk. Összesen 31 utcába 441 szórólapot sikerült kihordani. 

Eközben már kezdtek látszani a járvány negatív gazdasági 
hatásai is, sok ember vált hirtelen munkanélkülivé, kerültek egyik 
pillanatról a másikra létbizonytalanságba. Amint érkeztek hozzánk 
a nehéz helyzetbe kerülő lakosokról a jelzések, egyre inkább érez-
tük, hogy valamit tennünk kell, valamilyen módon segítenünk kell 
a bajba jutott családokon. Éppen ezért a KÖSZ Egyesület 100.000 
forintot ajánlott fel erre a célra, amiből tartósélelmiszer-csomago-
kat készítettünk 12 családnak. Ezt követően elindítottunk a KÖSZ 
info csoportunkban egy gyűjtést, ahova a lakossági felajánlásokat 
vártuk, amit további élelmiszer-csomagok vásárlására fordítunk 
jelenleg is. Az egyesület felajánlásából és a lakossági adományok-
ból összesen 37 családot tudtunk eddig segíteni ebben a szorult 
helyzetben. A lakossági adományokból összesen 365.610 Ft folyt 
be a KÖSZ 100.000 Ft-os felajánlásán felül, így mostanáig 465.610 
Ft-ot gyűjtöttünk a nehéz helyzetbe került pilisiek megsegítésére. 
A csomagok vásárlása, kiszállítása jelenleg is tart.

Június 6-án nyitott meg az Ifjúsági 
Park a Vatyai úti Sportparkban. 

A beruházást a KÖSZ Egyesület és 
önkéntes segítői valósították meg 
a TESCO-Global Áruházak Zrt. „Ön 
választ, mi segítünk” programjának 
támogatásából. A pályázaton nyert 
összegből raklap-padok, asztalok és 
mezítlábas ösvény készült, melyeket 
az átadó ünnepség után ki is lehetett 
próbálni. Az alkalomra kihelyezésre 
került a szelfipont is, ahol jobbnál jobb 
fotókat lehetett készíteni. 

Mindeközben végéhez közeledik az Ifjúsági park projektünk is, 
melyhez a szükséges anyagi forrást a TESCO-pályázaton nyert 
200.000 Ft biztosította. Az anyagiakon kívül a projekt megvalósí-
tásához nagyban hozzájárultak a lelkes önkéntesek, akik csiszol-
ták és festették a raklapokat, illetve akik a mezítlábas ösvény 
elkészítésében segédkeztek. Mire az újság megjelenik, már túl 
leszünk a park átadásán, amit június 6-ára hirdettünk meg, erre 
az alkalomra a szelfipontot is kihelyeztük. Az átadást követően 
kipróbálhatják, használhatják a raklap bútorokat és a mezítlábas 
ösvényt is. Reméljük, hogy tetszeni fog Önöknek, és örömmel 
fogják használni kicsik és nagyok. Kérjük, hogy mindannyian 
vigyázzanak az elkészült eszközök épségére, hogy minél tovább 
használhassuk őket.

A jövőbeni projektekről a Facebook-csoportunkban, a KÖSZ 
info-n, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Köszönjük, hogy már 
közel 5000 fő tagja a csoportnak. Kérjük, vigyék jó hírét és hasz-
nálják továbbra is, segítsék Önök is egymást információkkal. 
Tevékenységeinkkel arra is próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy 
nem mindig másokra kell várni problémák esetén, hanem meg 
kell nézni, hogy mi mit tehetünk az adott helyzetben, hiszen a 
megoldás sokszor karnyújtásnyira van. 

Minden adományozónak, önkéntesnek és mindenkinek, aki bár-
milyen formában segítette munkánkat és/vagy a nehéz helyzetbe 
került családokat, hálásan köszönjük. Azok nevét, akik hozzá-
járultak, a KÖSZ info-n folyamatosan közzétesszük, hogy ilyen 
formában is megköszönjük adományukat, munkájukat. Mi bízunk 
benne, hogy együtt, közösen összefogva, jobbá tehetjük Pilist, 
mert Pilis mindannyiunk közös ügye.

KÖSZ Egyesület ✍

Megnyitott az Ifjúsági Park 

Kedves Pilisiek!
A KÖSZ Egyesület hírei
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Mohács után a magyar történelem leg-
nagyobb tragédiája 1920. június 4-én 

történt. Az 1000 éves országot egy ret-
tenetes békével a porba döntötték, meg-
alázták. Mindenki tudja, területünk 2/3 
-t, lakosságunk felét elvesztettük. Sok 
magyar, anélkül, hogy lakhelyét elhagyta 
volna, más állam polgárává vált.

Hogy történhetett, milyen előzmények 
vezethettek ide?

Párizsban 1916. augusztus 17-én kötöt-
tek egy szerződést, ami a nagyhatalmak 
és Románia között jött létre. Persze titok-

Az egyesület töretlenül és egyre bővülő tagságával halad 
tovább a kijelölt úton az alapszabályában vállalt céljainak 

megvalósítása érdekében. A sikeres 2019-es évet követően az 
egyesület megtartotta tisztújítását, melynek eredményeképp az 
elnökség továbbra is élvezi a tagság bizalmát: Kurucz Károly, 
Matos Péter, Pintér Károly, Sárán János, Simó Gábor. Alelnök 
Karkó Gábor, az elnökséget pedig továbbra is jómagam vállaltam.
Fontosnak tartjuk az aktív részvételt a város fejlesztésében. 
Minden évben résztvevői vagyunk városi és egyházi ünnepsé-
geknek, rendezvényeknek. A hagyománnyá vált Pilisi Borzengés 
pedig városunk legnagyobb volumenű eseménye lett. Idén a saj-
nálatosan kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt, de annál 
nagyobb lelkesedéssel, megújuló programokkal, neves fellépők-
kel készülünk a 2021-es programra.

Egyik legfontosabb célunk a pincesor természetes környezeté-
nek védelme, gondozása, ennek keretein belül tavaly ősszel tag-
jainkkal 20 platánfát ültettünk, több-kevesebb sikerrel. Célunk az 
őszi pótlás. A "Legyél a dajkám!" programunk keretében minden 
cseperedő fa megtalálta gondos nevelőjét több pilisi városlakó 
személyében. Ezúton is köszönjük a segítő hozzáállást és támo-
gatást, amelyre a továbbiakban is számítunk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az egyesület anyagi helyzete 
lehetővé tette azt is, hogy támogassuk a pincesorhoz vezető úthá-
lózat megvalósítását, fejlesztését.

Mindenkinek kellemes, vírusmentes nyarat kívánok! Látogassátok 
a Hegyeki Pincesort, használjátok ki a természet adta kirándulási 
lehetőségeket, és vigyázzunk a környezetünkre!

DR. GÁL LÁSZLÓ ✍ elnök

A trianoni békeszerződés 100. évfordulója is arról árulkodik, hogy a győztesek és vesztesek megállapodása 
még mindig mély sebeket szaggat fel. A koronavírus-járvány miatt a megemlékezések is eltértek 

a korábban megszokottaktól, így június 4-én városunk is online műsorral emlékezett.
Az alábbiakban dr. Rugonfalvy Kiss Csabának, városunk köztiszteletben álló nyugalmazott fogorvosának 

a műsorban is elhangzott gondolatait olvashatják. 

ban. A szerződés szerint a románok, bár 
az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német 
Császárság oldalán hadakoztak, ígéretet 
kaptak, ha belépnek a háborúba az Antant 
oldalán – azaz hátba támadják szövet-
ségeseiket –, megkapják Erdélyt. Még az 
sem volt elképzelhetetlen, hogy a magyar 
föld a Tiszáig a románoké lesz.

A szerződés megkötése után, 1916. 
augusztus 27-én megtörtént a hadüze-
net, hátba támadták addigi fegyvertársai-
kat. Rátörtek Erdélyre. Kezdetben komoly 
sikereket értek el – nem volt haderő velük 
szemben –, de azután 1918. május 7-én 
Bukarestben kénytelenek voltak külön-
békét kötni, mert súlyos vereséget szen-
vedtek.

Ezt a békét is megszegték.
A Tanácsköztársaság leverése után, 

1919 júliusában bevonultak Budapestre.
Az ország a megszűnés szélére került. 

Szeged francia kézen volt, a Felvidéket a cse-
hek szállták meg, Baranya a szerbeké volt.

A románok mindenhol fosztogattak, 
gyilkoltak.

Vix francia ezredes jelentése szerint, ami 
az országban történik, az már vesszőfutás. 
Így jelentett: „…túl messzire megyünk a 
magyarokkal szemben (…) amit már nem 
lenne helyes túllépni…” Túllépték.

Végül a románokat kivonultatták, meg-
elégelték a ténykedésüket. Ekkor lépett 
színre vitéz nagybányai Horthy Miklós.

Mi volt az oka hazánk feldarabolásának?
A cél a megsemmisítés volt. Trianont 

az 1947. évi párizsi békekötés is jóvá-
hagyta, az ország ma változatlan Csonka-
Magyarország! 

Volt már hazánk feldarabolva – elég a 
150 éves török időkre gondolni –, de újra 
egyesült. Ebben kell bízni, jöjjön a feltá-
madás, ami minden magyar vágya kell, 
hogy legyen!

DR. RUGONFALVY KISS CSABA ✍

Pilisi Hegyeki Pincesor Egyesület

Közös múlt, személyes fájdalmak

Beszámoló

Trianon
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A Csernai Pál Közösségi Központ, mint minden kulturális intéz-
mény, a Covid-19-es vírus miatt, a kormányrendeletnek meg-

felelően, bezárta kapuit. Sajnos ez a döntés a lehető legrosszabb 
időben született meg, hiszen több nagysza-
bású, nagy létszámmal bíró programot kel-
lett emiatt lemondani vagy elhalasztani. Ilyen 
volt a március végén tartandó Alma együttes 
koncertje vagy az áprilisi, a jegyértékesítést 
telt házzal záró Padlás című musical. Nehéz 
volt mind logisztikai, mind pedig gazdasági 
szempontból, hiszen a bizonytalanság miatt 
nem lehetett előre leegyeztetni a szerve-
zőkkel a pótlást vagy a jegyvisszavételt. 
A szigorú szabály miatt mindent online kel-
lett kommunikálnunk, és időnként nehéz-
séget okozott megértetni a látogatók egy 
részével, hogy azért nem jöhetnek be, mert a 
belépést kormányrendelet tiltja.

A 1848. március 15-i forradalom és sza-
badságharc tiszteletére szervezett városi 
megemlékezést is már a megszokottól elté-
rően lehetett csak lebonyolítani. A Gubányi Károly Általános 
Iskola által összeállított műsort felvételről, online tudták megte-
kinteni a város lakói, a helyszínen pedig csak a szabályok szigorú 
betartása mellett a koszorúkat elhelyezni. 

A kezdeti nehézségek után már gördülékenyebben mentek a 
mindennapok. Először bepótoltuk az el-elmaradó háttérmunká-
kat, és ki kellett találnunk, hogy mivel kárpótoljuk vendégeinket 
az elmaradt programokért – és mit tudunk tenni azért, hogy a 
CSEPI a köztudatban maradjon. Így született meg néhány olyan 
kezdeményezésünk, melyeket teljesen le lehetett bonyolítani 
személyes találkozó nélkül. 

Először meghirdettük – „Maradj otthon!” jeligére – a Kanapé 
Kiállítást, melynek az volt a lényege, hogy a kiállítási anyagokat a 
Facebook-oldalunkon tekintheti meg a közönség. Csodás munká-
kat ábrázoló fotókat kaptunk a kiállítóktól, név szerint Lehoczki-
Lénárd Valentinától, Tenk Ágnestől, Pfeffer Gabriellától, Kiss 
Józseftől és Cselovszki Dominikától. Ezúton is köszönjük a rész-
vételt, és reméljük, hogy ezeket a szépségeket majd személyesen 
itt, a Csernai Pál Közösségi Központban is be tudjuk mutatni egy 
hagyományos kiállítás keretében.

Ezt követte a felhívásunk, melyben azt kértük, hogy a „Maradj ott-
hon!” üzenetet dolgozzák fel a kicsik mindenféle kreatív módon és 
az erről készült fényképet küldjék el nekünk a szülők. Hihetetlenül 
sokféle és változatos megoldást kaptunk. Pintér Zsófia színes 
kavicsból, Szebelédi Milán, Márk és Kristóf kövekből, Vrabecz 
Milán és Véda mécsesből, Bátai Lara Valentina és Boldogh Hanna 
műanyagból és WC-gurigákból, Várfalvi Máté sínekből és vonatok-
ból, Halgas Nóra és Kristóf építőkockákból, Olasz Csongor kisau-
tóiból rakta ki üzenetét. Bodnár Csenge ugyanezt zsebkendőkkel, 
Bodnár Csanád a kisautóival, Rabi Olívia Anna és Rabi Máté Péter 
pedig Legóból írta le ezt a kérést. Bámulatos volt látni, hogy milyen 
ötletesek tudnak lenni a gyerekek. 

Az Anyák napjára is készültünk természetesen és szerveztünk 
egy online anyák napi hétvégét. Két napon keresztül osztottunk 
meg a Facebook-oldalunkon a kifejezetten erre az alkalomra 
kapott kis videókat, melyeket megszerkesztettünk és közzétettünk. 
A gyerekek produkciói nagyon meghatóak voltak, FB-oldalunkon 
visszatekinthetőek egyenként, de akár egyben is. Érdemes! 

A programban részt vett: Szrapkó Vivien, Bakó Krisztofer Kevin, 
Ocztos Hanna Zoé és Ocztos Laura Mia, Gulyás Izabella, Farkas 
Natasa Flóra, Tóth Tamás, Sáfrány Jázmin, Varga Alexandra és 
Varga Vivien, Bernula Mátyás, Szrapkó Kinga, Galbács Lili Szofi, 
Kerekes Dóra Nóra, Zelei Lilien és Nánási Barbara Klaudia.

Mindezek mellett interaktívabbá is tettük Facebook-oldalunkat, 
hiszen különböző játékokra invitáltuk követőinket. Szerencsére 
nagy volt az érdeklődés és a vállalkozó kedv. Különbségkereső 

játék és puzzle is volt.
A Trianon 100. évfordulójára szervezett meg-

emlékezést is át kellet egy kicsit alakítani és a 
hagyományoktól eltérő módon lebonyolítani, de 
úgy gondolom, hogy sikeresen megoldottuk a 
feladatot. A Csernai Pál Közösségi Központban 
vettük fel előre a műsort, Lehoczki-Lénárd 
Valentina, Erdély László és Gengeliczky Tibor 
közreműködésével, majd június 4-én közzé tet-
tük a város internetes felületein. Az emlékmű-
nél a résztvevők elhelyezték a megemléke-
zés mécseseit és virágait, valamint Pilis Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete nevé-
ben Hajnal Csilla polgármester és Mala Ferenc 
alpolgármester fát ültettek, hogy a jövő generá-
ciói is emlékezzenek és ne felejtsék el Trianont.

Összegezve, nagy kihívás volt számunkra az 
elmúlt időszak, de hisszük, hogy sikeresen vet-

tük az akadályokat. A kulcs a reakcióidő és a gyors adaptálódás a 
folyton változó körülményekhez. Ne féljünk változtatni a megszo-
kotton, mert néha az lehet az egyetlen megoldás. 

Már nagyjából látni a fényt az alagút végén, így haladéktalanul 
megkezdtük az elmaradt programokat újra leegyeztetni a szer-
vezőkkel, és folyamatosan tesszük közzé a naprakész informáci-
ókat. Abban a pillanatban, hogy letisztázódnak a jövőbeli szabá-
lyok, megteszünk mindent, hogy újra élet költözzön a Csernai Pál 
Közösségi Központba. 

LJUBIMOV KRISZTINA ✍ ügyvezető igazgató
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Az alábbiakban a városunkban történt esetekről számolnék be 
Önöknek.

Egy idős asszony tett bejelentést április 9-én a rendőrségen, 
hogy a pilisi hétvégi házába, ahol közel egy hónappal ezelőtt járt 
utoljára, betörtek. Hiányzott néhány csomag vetőmagja, a centri-
fugája, de a csaptelepét, vízmértékét, harapófogóját, falra akaszt-
ható feszületét és kockás plédjét sem találta. Összességében 
több mint 150 ezer forint kár érte a tulajdonost. A rendőrök 
kiderítették, hogy a betörés két helyi lakos számlájára írható, 
akiket április 16-án elfogtak és előállítottak. A 26 és 21 éves test-
vérpár nem tagadta a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. 
Elmondták, a házba a fürdőszoba ablak benyomásával jutottak 
be, majd összeszedték, amit eladhatónak gondoltak. Mindenen 
túladtak, csak a feszületet tartották meg, amit szobájuk falára 
akasztottak. Lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt – 
szabadlábon hagyásuk mellett – folytatja le velük szemben a 
további eljárást a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

Munkatársaim május 11-én egy helyi férfit fogtak el, aki a meg-
alapozott gyanú szerint május 7-én egy pilisi ingatlanból három-
millió forintot, valamint az udvaron álló személygépkocsit eltulaj-
donította. A 29 éves férfi lakóhelyén a kutatás során lefoglalták 
az eltulajdonított személygépkocsit, valamint a készpénz. A pilisi 
rendőrök elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható férfit, akit a Monori Rendőrkapitányságra előál-
lítottak, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgattak.

Az egyik pilisi ABC tulajdonosának feljelentése alapján indult 
büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, miszerint május 2-án, a 
hajnali órákban, az üzlet előtt kihelyezett automatából, annak 
megrongálásával eltulajdonított öt doboz üdítőt. Az egyenruhá-
sok a széleskörű adatgyűjtés eredményeként beazonosították és 
május 21-én, pilisi lakóhelyén elfogták a feltételezett elkövetőt.

Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt, de az alkalmat ne Önök 
teremtsék meg! 

Körültekintéssel, kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozat-
tá válás bosszúságától.

Az ingatlan feltörése vagy az udvaron hagyott értékek eltu-
lajdonítása is jelentős anyagi károkat okozhat, ezért az ingatlan 
védelméről szükséges gondoskodni. A bejárati ajtót is érdemes 

A kialakult helyzetben klubéletünk csen-
des. Az edzők otthoni feladatok elvég-

zését kérik, a pályán nincs mozgás. A játé-
kosok júliusban kezdik az edzéseket. Az 
edzőmérkőzések szervezése folyamatban 
van (július, augusztusra), reményeink sze-
rint a szombatiakat itthon fogjuk játszani. Az 
edzések július elején kezdődnek.

Várjuk szurkolóinkat, hogy buzdítsák csapa-
tainkat, kicsiket, nagyokat egyaránt.

HAJRÁ, PILIS!

a Pilisi LK vezetősége ✍

Az elmúlt időszak rendkívüli helyzete még inkább szükségessé tette, hogy a 
lakosság részére érkező levélküldeményeket – melyek a Magyar Posta kézbe-

sítői által jutnak el Önökhöz – biztonságosan lehessen elhelyezni a címhelyeken!
Ennek elengedhetetlen feltétele az erre a célra szolgáló levélszekrény elhelye-

zése, valamint a házszám (helyrajzi szám) jól látható helyre történő kihelyezése!
Az ingatlan tulajdonosának vagy a címzettnek kötelessége gondoskodni 

a levélküldemények elhelyezésére és sérülésmentes, biztonságos táro-
lására alkalmas, megfelelő méretű, zárható levélszekrény rendelkezésre 
állásáról úgy, hogy a levélszekrény megközelítése közvetlenül biztosított 
legyen, és a postai küldemények kézbesítését végző személy testi épségét 
ne veszélyeztesse!

A levélszekrény méretének a következő követelményeknek kell megfelelnie:
– A bedobónyílás minimális mérete: 30x230 mm legyen
– A bedobónyílás középvonalának földtől mért távolsága 700 mm és 1700 mm 

között legyen.
Együttműködésüket köszönjük!

A Magyar Posta munkatársai ✍ 

korszerű zárral felszereltetni. Az ajtó anyaga legyen masszív fém 
vagy tömör fa. 

Fontos, hogy az egyéb külső nyílászárók és a garázs is kellő véde-
lemmel rendelkezzen! Azokat többféle biztonsági eszközzel ajánlott 
felszerelni. Csupán a szúnyogháló nem véd meg a betörés ellen!

Az anyagi lehetőségekhez és védendő értékekhez mérten érde-
mes elektronikai védelmi rendszert kiépíteni. A biztonságon nem 
éri meg spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint egy betörés okoz-
ta kár gyakran többszöröse lehet a megfelelő védelmi rendszer 
beszerzési és felszerelési költségének.

Az értékes ingóságokról – műszaki cikkek, szerszámok, gépek, 
kerékpárok stb. – lehetőség szerint készítsen fényképet és rész-
letes leírást, ez ugyanis probléma esetén segítséget nyújt a rend-
őrségnek a beazonosításnál. 

Tartson rendet közvetlen környezetében és a kertben is! 
A széthagyott kerti szerszámok vonzzák a tolvajokat, adott eset-
ben a betöréshez is felhasználhatók. 

Amíg a kertben dolgozik, háza ajtaját minden esetben zárja be, 
ne adjon alkalmat a besurranó tolvajnak!

A jó idő beköszöntével a közúti forgalomban résztvevők száma 
megnő, ezért ebben az időszakban különösen figyelmesen kell 
közlekedni! Fordítsanak figyelmet a kerékpár, robogó használat 
előtti műszaki állapotának átvizsgálására, és a szükséges pótal-
katrészek ellenőrzésére, beszerzésére! 

A megfelelő kivilágítás nélkülözhetetlen minden oldalról 
(első-hátsó lámpa és fényvisszaverő prizma, első küllőn élénk 
színű fényvisszaverő prizma). Láthatósági mellényben, valamint 
a megfelelő védőfelszereléssel sokat tehetünk a balesetek meg-
előzéséért. A motorkerékpárra, robogóra, kerékpárra vonatkozó 
közlekedési szabályok ismerete elengedhetetlen a biztonságos 
közlekedéshez! 

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése 
esetén kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a 
„járőr mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámon vagy 
munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/610-532-es, 
munkaidő után a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-
726, illetve a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. 
Pilis Város körzeti megbízottjának, Gulyás Gergő r. őrmes-
ternek az elérhetősége: 06/20-228-1511. Fogadóórát min-
den hónap első csütörtökén 14.00-16.00 között tart a ren-
dőrőrs épületében.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka

A Magyar Posta felhívása A labdarúgó 
klub hírei

Rendőrségi hírek
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