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Tisztelettel köszöntöm kedves Olvasóinkat! Pilis várossá avatásának 15. évfordulója 
alkalmából rendhagyó, jelképes megemlékezést tartottunk. A pandémia miatt 

mellőztük a protokollt és a vendéglátást, de a település lakossága részére igyekeztünk 
egy kis szórakozással, gyermekeinknek foglalkozásokkal kedveskedni.

Rendhagyó évforduló 
– rendhagyó Városnappal

település vezetőjeként felelős vagyok mindannyiunk 
egészségéért. Mindennél fontosabb a COVID terjedésé-
nek visszaszorítása, ezért az utolsó pillanatban le kellett 

mondani a zárt térbe tervezett bál megtartását is.
Ötévente tartunk nagyobb ünnepséget nagyobb programokkal, 

az úgynevezett kerek évfordulókon. Idén visszafogottan, meg-
felelő óvintézkedések betartásával ünnepeltünk. Megszerveztük 
az első lecsófőző versenyt, melyre az ország több településé-
ről neveztek csapatok, és természetesen a 
hagyományos étkünk, a kapusztnyik ismét 
megmérettetett a „Pilis legjobb kapusztnyik 
2020” díj is kiosztásra került.

A várossá avatás 10. évfordulóján tartott 
beszédemben megígért változások között 
szerepelt és teljesült a Gubányi Károly 
Általános Iskola három telephelyének ener-
getikai fejlesztése, a Csernai Pál Közösségi 
Központ felépítése és átadása, valamint az 
Attila utcai Gesztenyéskert Óvoda bővítése 
és felújítása.

Áthúzódó beruházás a kerékpárút és fel-
színi csapadékvíz elvezetése. A teljes projekt 
jövő nyáron készül el.

A következő 5 év tervei között szerepel-
nek többek között: egy új óvoda építése, 
a kamerarendszer kiépítése, a vízminőség 
javítása és egy új tornacsarnok építése.

Az augusztusi képviselő-testületi ülésen máris döntések szület-
tek nagy léptékű önkormányzati beruházásokról, mint pl. gréder 
beszerzése az útkarbantartáshoz nagyjából 18 millió Ft értékben, 
valamint cca. 11 millió Ft értékben kiegészítő alkatrészeket is vásá-
rolni fogunk a jövőbeni feladatok magasabb szintű kivitelezéséhez.

Döntés született térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről cca. 15 
millió Ft keretösszegben. 

Megkezdődött a kooperáció a MÁV-val a P+R parkoló bővíté-
sére és a vasútállomás területére kamera telepítésére.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül pályáztunk 10,5 millió 
Ft értékben színpadra, melyhez 2,6 millió Ft önerőt biztosítunk. 
Bízom benne, hogy a lakosság részére a jövőben színvonalas prog-
ramokat tudunk szervezni, amint visszatérhetünk a vírusmentes, 
veszélytelen feltételek biztosításához. 

Elmaradt rengeteg program, az ünnepeket rendhagyó módon 
tartottuk meg. Sajnos nem tudtuk köszönteni a pedagógusokat 
és az egészségügyi dolgozókat, pedig ebben az évben nagyon 
sok plusz feladattal terhelte őket a pandémiás helyzet. Ezúton is 
köszönöm a településen dolgozó valamennyi pedagógus lelkiis-

meretes munkáját, köszönet a digitális oktatásért és a felzárkóz-
tató foglalkozásokért. Szintén hálával tartozunk az egészségügyi 
dolgozóknak, nekik is köszönöm áldozatos és felelősségteljes 
munkájukat! A település lakossága nevében is köszönjük az 
önkénteseknek, a rendkívüli veszélyhelyzetben segítőknek, a 
maszk varróknak és a maszk felajánlóknak önzetlen munkájukat, 
továbbra is számítunk rájuk.

Természetesen az élet nem áll meg, a vírussal együtt kell élni, 
nekünk kell hozzá alkalmazkodni. A masz-
kot kötelezően viselni kell a zárt terekben, 
üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, 
tartani kell a 1,5 méter távolságot, és a leg-
fontosabb a gyakori és alapos kézmosás. 

Rengeteg kooperáción zajlanak egyezteté-
sek, mint pl. a DTkH-nál a hulladékszállítá-
si anomáliákról. Kértem, hogy a veszélyhely-
zet visszavonásával kerüljön visszaállításra az 
eredeti gyakoriság, valamint sűrítsék az őszi 
időszakban a zöldhulladék gyűjtését. Ezekről 
friss információt honlapunkon és Facebook-
oldalunkon olvashatnak.

A veszélyhelyzeti munkacsoport ismét 
rendszeresen ülésezik, követjük az Országos 
Operatív Törzs és az országos tisztifőorvos 
asszony tájékoztatóit, a kormány döntéseit, 
melyről tájékoztatjuk a képviselő-testületet, 

a lakosságot. A képviselő-testület a pandémia ellenére dolgozik és 
igyekszünk a lakosság és a város érdekeit szolgáló döntéseket hozni. 
Szeretném felhívni kedves figyelmüket, hogy júniusban teljesen 
átdolgoztuk a szociális rendeletet, amely számos támogatási formá-
val bővült, ezekről részletesen olvashatnak lapunkban is.

15 éve avatták várossá Pilist. Jelenleg is igyekszünk a városias 
fejlődést elősegíteni és folyamatos fejlődést biztosító döntéseket 
hozni. Úgy gondolom, nem csak a 11 tagú képviselő-testület 
tagjainak véleményére, kezdeményezéseire, hanem a lakosság 
támogatására, összefogásra is szükség van. Ne csak elvárások 
legyenek, tegyünk közösen, mindannyian Pilisért! 

„Csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, 
legyen az a közösség család, nemzet vagy ország. Az egymás iránt 
való türelem és megértés a társadalom legfontosabb kelléke.” 
(Wass Albert)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindannyiuknak jó egész-
séget kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

A
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Kávai úti óvoda:

A kivitelezői pályáztatáshoz szüksé-
ges dokumentáció összeállításánál 

észleltük, hogy az épület felújítására 
elnyert pályázat műszaki tartalma nem 
tartalmazza az előző évben elkészült, a 
falazat repedésének okát feltáró statikai 
szakvélemény ajánlásait. Ha a pályázat-
ra beadott dokumentáció szerint valósul 
meg a felújítás, azzal az épület további és 
fokozott leromlása következett volna be: 
szakvélemény a falakra nehezedő teher 
csökkentését írta elő, a beadott dokumen-
tációban viszont a falakra nehezedő súly 
megnövekedett volna. (Az eredeti síkpala 
fedés helyett a nagyobb terhet jelentő 
kerámiacserép került betervezésre.) 

Két hónap alatt kellett végrehajtanunk 
a műszaki tartalom gyors áttervezését, 
a támogatási szerződés módosítását és 
a kivitelezői pályáztatást lebonyolítani. 
Mindezt tetézték a járvány okozta nehéz-
ségek. Az új terv elkészítése, a támogatási 
szerződés módosítása, a műszaki ellenőr-
rel történt szerződéskötés után (az azon-
nali munkakezdés feltétel miatt nehezen), 
de végül sikerült 5 vállalkozótól áraján-
latot kapnunk. Az ajánlatok 39-59 millió 
Ft (áfás árak) között voltak. A pályázati 
támogatás 30 millió Ft, az ezt meghaladó 
részt kell az önkormányzatnak önerővel 
biztosítani. A legjobb árajánlatot beadó 

Hosszú, több, mint három hónapos online oktatás, majd a nyári 
vakáció után szeptember elsején megkezdődött iskolánkban 

a 2020/2021-es tanév, óvodánkban az új nevelési év. Izgalommal, 
aggódással, bizakodással vegyes érzelmekkel, de mindenesetre 
nagy várakozással vágtunk bele.

Oktatási intézményünkben az EMMI és a Monori Tankerületi 
Központ által kiadott eljárási rendet követve, ajánlásait figye-
lembe véve dolgozta ki a helyi protokollt az iskola vezetése. 
(A szabályokat külön cikkben ismertetjük a lapban – a szerk.). 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy megelőzzük a COVID-19 vírus 
terjedését, és egy hagyományos tanévet élhessünk meg. Ezt 
csak szabálykövető magatartással érhetjük el, így óvintézkedé-
seket kellett bevezetni, amelyek sok lemondással és megértés-
sel járnak. 

A tanévnyitók telephelyenként, „szűk körben”, telephelyi dönté-
sek alapján zajlottak. A Kossuth Lajos utcai telephelyen igazgató 
asszony bemutatta a Pest megyei Rendőr-főkapitányság állomá-
nyában szolgáló iskolaőrt, Támadi Ferencet. Feladata elsősorban 
a pedagógusok védelme, az iskola rendjének fenntartásában való 
segítség. 

A tanév második hetében megtartásra kerülnek a szülői értekez-
letek, ahol az osztályfőnökök részletes tájékoztatást adnak a tanév 
rendjéről, a módosított házirendről és az éves munkatervről.

Óvodáink is a megszokottól eltérő nevelési évet kezdtek szep-
tember elsején. Ennek nem csak a vírus az oka, hanem a Kávai 
úti Meserét tagóvoda tetőcseréje is. Azok a gyerekek, akik ebbe 
az óvodába járnak, három különböző helyre (Dózsa György úti 
Közösségi házba, a Gesztenyéskert tagóvodába és a Rákóczi úti 
óvodákba) kerültek elhelyezésre a munkák befejezéséig. A tető-
csere munkálatai a szerződésnek megfelelően, jó ütemben halad-
nak. Bízunk benne, hogy határidőre elkészülnek – ezt október 
végére várjuk – és a 120 gyerek ismét birtokba veheti az óvodát. 

Az új óvodások úgynevezett beszoktatása az idén elmarad, a 
szülők jelenlétét, amennyire csak lehet, korlátozzák. Ezt az óvoda 
vezetése egyeztette a fenntartó önkormányzattal és a szülői 
képviselettel is. 

Az önkormányzat jóléti intézkedéseinek köszönhetően a tan-
évkezdéshez sok család kaphat tanszer, valamint a gyerekek-
nek adható immunerősítő vitamin-készítményekhez támogatást. 
Ezekről részletesen a város honlapján található szociális rende-
letből tájékozódhat minden érdeklődő.

A Köznevelési és Ifjúsági Bizottság tagjai nevében is minden-
kinek jó egészséget, és akiket érint, azoknak sikerekben gazdag, 
hagyományosan zajló új tanévet és nevelési évet kívánok!

BIRÓ IBOLYA ✍ elnök

nyertes pályázó október 15-ig vállalta a 
feladat elvégzését. 

A végrehajtás időarányosan jól áll, a munka 
szeptember végéig, pótmunka nélkül az ere-
deti szerződésnek megfelelően jó minőség-
ben befejeződik. Ezt követően a városüze-
meltetőnek lesz még feladata, a csapadékvíz 
területről való kivezetésének elkészítése. 
Várhatóan október 15-től a gyerekek ismét 
birtokba vehetik a Kávai úti óvodát.

A projekt műszaki tartalma röviden: a 
meglévő héjazat, födémborítás (sár- és 
könnyűbeton) eltávolítása, a tehertől meg-
hajolt tartógerendák megerősítése vas 
zártszelvényből készült szelemenhez való 
rögzítéssel, 20 cm vastagságban kőzetgya-
pot hőszigetelés, új lécezés, tetőfólia és a 
kistáblás lemezfedés elkészítése (ez utób-
bi, noha sokkal könnyebb súlyú, esztétikai 
szempontból is megfelel a kerámiacserép 
borításnak) és a meglévő lapostetős épü-
letrész tetőszigetelésének teljes felújítása. 

Kerékpárút, csapadékvíz elvezetés:

Az óvodai felújítástól nagyobb kihívást 
jelent ennek a projektnek a megvaló-

sítása. A beruházás műszaki tartalmának 
lényeges módosítására annak nagyság-
rendje miatt – minden igyekezetünk elle-
nére – már nem volt lehetőségünk.

A kivitelezés során (és a tervezésnél 
is) nagy nehézséget jelent(ett) a meglévő 

útszélesség és egyéb adottságok mellett 
a korszerű (és szabványosított) közleke-
dés biztonsági előírásoknak való megfele-
lés. A gyalogátkelőhelyek meghatározása, 
a megnövekedett méretű buszmegállók 
elhelyezése, parkolók kialakítása… min-
dennek a lehető legkisebb mennyiségű élő 
fa sérülés nélküli megvalósítása.

A kivitelezés a legforgalmasabb utcán-
kon folyik a közlekedés fenntartása mel-
lett, ami minden előzetes intézkedésünk 
ellenére sem tekinthető zökkenőmentes-
nek. Ezúton is kérem az itt közlekedők 
türelmét. A fővállalkozónak (és így nekünk 
is) nehézséget jelent az egyes alvállalko-
zók nem kellő színvonalú munkavégzé-
se. A képviselő-testület részéről tartott 
bejárás során összeállított műszaki és 
esztétikai hiányosságokról készült jegy-
zék átadásra került a műszaki ellenőrnek, 
illetve a fővállalkozónak. Ennek végrehaj-
tását figyelemmel kísérjük.

Az időjárás kifejezetten kegyes hozzánk, 
a projekt megvalósítása időarányosan 
nagyon jól áll. Várhatóan október végéig 
a lezáró aszfaltszőnyeg is terítésre kerül, 
így jövőre már csak a kisebb utómunká-
latok várnak ránk. Addig kérek mindenkit, 
hogy legyen türelemmel, és ne alkossanak 
elhamarkodottan véleményt a projektről, 
hiszen az még építési szakaszban van. 

MALA FERENC ✍ alpolgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Beszámoló a beruházásokról…

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság munkájáról
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A Kulturális Szabadidő és Sport Bizottság legutóbbi ülésén a 
kötelező szabálymódosítások mint napirendi pontok voltak 

terítéken, ám a legfontosabb és legtöbb munkával járó feladatunk 
a Városnap programtervezetének megalkotása és elfogadása 
volt. A bizottság és a képviselő-testület közös álláspontja az volt, 
hogy a pandémiás helyzet miatt 1 nagy rendezvény lebonyolí-
tását tudjuk biztonsággal vállalni, igy Pilis várossá avatásának 
15. évfordulójára rendezett ünnepséget a szüreti felvonulással 
egyben kívánjuk megrendezni.

A testület az ötletet egybehangzóan elfogadta, így következhe-
tett a szervezés és a lebonyolítás. Laczkóné Bálint Erika már sok 
éve a szüreti felvonulás szervezéséből vette ki oroszlánrészét. 
Ljubimov Krisztinának, a Csernai Pál Közösségi Központ igazga-
tójának a programok szervezésében és a helyszín biztosításában 
volt kulcsszerepe. Valamint a képviselők egy része, erőn felül 
teljesítve, segítette a szervezést, és aktív szerepet vállalt a ren-
dezvény sikerének érdekében.

A program 9:40 kor indult a szüreti felvonulók menetével, akik 
15 kínáló helyszín után, dacolva a meleggel és a kilométerekkel, 
kissé fáradtan, de mégis mosolygó arccal érkeztek a CSEPI-hez 
16.30-ra. 

Eközben a helyszínen már délelőtt elindult az élet, körhintások, 
ugrálóvár és különböző vásári árusok várták az odalátogatókat. 
12:00 kor kezdetét vette a lecsófőző- és kapusztnyik-verseny.

Pozitív csalódásként ért minket, hogy az ország legtávolabbi 
pontjairól is jöttek és nem ám akármilyen versenyzők. Voltak 
olyan csapatok, amelyek több nemzetközi főzőversenyen szere-
peltek és arattak nagy sikereket, de akadt olyan csapat is, amely-
nek tagjai már magának a Szentatyának is készítettek több ízben 
finom fogásokat. A résztvevők között volt néhány pilisi csapat is, 
melyek kiválóan helyt álltak a profinak mondható mezőnyben, 
főztjüket a Szabadtűzi Lovagrend neves zsűritagjai értékelték 

Szerintem fontos, hogy megvilágítsam, 
miért is kellett alaposan „belenyúlni” a 

tavaly még érvényes szabályozásba. Az új 
testület el akarta érni, hogy az éves kere-
tünk lineárisabban és időarányosabban 
osztódjék meg az arra „jogosultak” között. 
Főleg azok után, ami 2019 november-de-
cemberében „segélyöntés” címén zajlott. 
A szándékot nem vitatjuk, de meg kell 
jegyeznem: ez még a régi rendeletek alap-
ján zajlott és véleményünk szerint abban 
rengeteg hiba, anomália volt.

Ennek tudatában változtattunk meg 
lényegi rendeleteket, pontosabban: azok 
adhatósági keretszámait és elbírálásuk 
kritériumait. Ezért volt fontos számunkra, 
hogy a szinte mindenkit érintő iskolakez-
dési támogatást 10 ezer forintra (100%)-al 
megemeljük, plusz a „hozzáférés” felté-
telein is könnyítsünk. Fontos, hogy ez a 
lehetőség még szeptember 30-ig fennáll!

A gyermekek védelme különösen fontos 
számunkra, ezért szeretnék rávilágítani 

oltási programunkra. Kivételek vagyunk 
ebben is, mert nem minden önkormányzat 
ad ilyen alapú, ilyen mértékű támogatást. 
Számunkra alapvető a kisbabák egészség-
megőrzése. Igen drága oltásokat az eddi-
gieknél sokkal nagyobb mértékben támo-
gatjuk, tesszük kvázi ingyenessé. A vírusos 
agyhártyagyulladás vagy rota vírus elleni 
védekezéshez szükséges oltóanyag akár 
160 ezer forint/fő is lehet.

Különösen fontos számunkra, hogy a 
Covid-helyzet kapcsán megerősítsük az 
immunerősítő programunkat is. A „vita-
mincsomagok” komoly összegben állnak 
rendelkezésre mindazok részére, akik a 
rendeletünk ide vonatkozó kritériumainak 
megfelelnek. 

Még számtalan, az emberek segítését 
célzó intézkedésünk, rendeletünk van, de 
nem értem, hogy a mai korban mi az, ami 
bárkit megakadályoz abban, hogy eljussa-
nak hozzá az ilyen alapinformációk. Nem 
tudunk minden embernek külön-külön 
tájékoztatást adni, ez fizikai képtelenség. 

Kérek mindenkit, legalább odáig jusson el, 
hogy legalább a város Facebook-oldalán 
nézzen utána az ilyen vonatkozású infor-
mációknak. 

Sok oldal, sok csoport van, ahol a tagok meg-
osztják ezeket. Például a Fejlődő Kisváros 
Pilis oldalon sok munkát fektetnek abba, 
hogy mindezek a lehetőségek és naprakész 
változások, az Önök lehetőségeit bővítő tájé-
koztatások eljussanak az érintettekhez táb-
lázatokban, grafikákban vagy írásban.

Érdeklődni személyesen vagy telefo-
non is lehet. Minden részlettel rendelke-
zésre állnak önkormányzatunk Szociális 
Irodájának munkatársai. Ők tudnak felvilá-
gosítást adni hétfői és csütörtöki napokon 
a 06 29/696-315 vagy 0629/696-316-os 
telefonszámon. 

Legyen Önökben alapvető igény a „kere-
sés funkció”, főleg, hogy ez sokak anyagi, 
egészség- és létjavító érdeke.

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

és rangsorolták. Szeretnénk, ha ez a főzőverseny a városnapok 
alkalmával megrendezésre kerülne, és hagyománnyá nőné ki 
magát, ezért már most szeretnék biztatni mindenkit, hogy az 
elkövetkező években induljanak el bátran és mutassuk meg, hogy 
a Pilisiek le tudnak főzni bárkit. 

A felvonulók érkezése után kezdetüket vették a színpadi 
programok, elsőként a 15 éves Pilisi Zenész Egyesület 15 főből 
álló színvonalas zenei produkcióját hallhattuk. Ezt követte 
polgármester asszony ünnepi beszéde, valamit a lecsó- és 
kapusztnyik-verseny eredményhirdetése, ahol a profi mezőny 
ellenére azért a pilisi csapatok is labdába rúghattak és értékes 
helyezéseket értek el. 

Ezt követően Silvester és Gelmii fellépése következet az ifjú 
korosztály nagy örömére, majd őket követte Csordás Dana igen 
színvonalas zenei előadása.

Ezután az est egyik fénypontja következett. Janicsák Veca 
egyórás élő koncertjét hallgathatta az addigra már szép szám-
ban kilátogató közönség. Janicsák Veca előadását tombolahúzás 
követte, melyen értékes nyeremények kerültek kisorsolásra. 

A program végére a szüreti felvonulók nyitótáncát csodálhat-
tuk meg, amit nagyon köszönünk minden résztvevőnek és szerve-
zőnek. Zárásként egy rövidke szabadtéri mulatozásra is jutott idő, 
természetesen a jelenlegi szabályok figyelembevételével.

A kilátogatók véleményével egyetértve úgy gondolom, hogy 
egy színvonalas, programokban gazdag, sikeres rendezvényt 
tudhatunk magunk mögött. Bánhatja, aki nem volt jelen, ezért 
mindenkit arra bíztatok, hogy a jövőben látogasson ki a hasonló 
eseményekre, mert nem fog csalódni. Építsük, szépítsük együtt 
városunk közösségét. A szervezőknek köszönöm a munkát, a kilá-
togatóknak a részvételt, és mindenkinek jó egészséget kívánok.

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

Kulturális Szabadidő és Sport Bizottság

Szociális, Esélyegyenlőségi és Alapellátási Bizottság
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A bizottság az augusztusi ülésén tárgyalta az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének előirányzat-módosítását. A jár-

ványügyi helyzetre való tekintettel az önkormányzattól elvonásra 
került a gépjárműadó, mely 22 millió Ft-os veszteséget jelent a 
városnak. A fenti elvonás ellenére Pilis Város Önkormányzatának 
2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 54 
569 905 Ft-tal növekedett, így összesen 2 444 578 043 Ft-ra 
módosult. Ebben az összegben benne vannak olyan központi 
költségvetési forrásból érkező támogatások, melyekre a 2020. évi 
költségvetés megalkotásakor már számítottunk, de ezekről csak 
év közben született végleges döntés a kormány részéről. 

A bizottság tárgyalta a Pilisi Városüzemeltető Kft. 2020. évi pénz-
ügyi tervének módosításáról szóló napirendet is. Mala Ferenc 
alpolgármester vezetésével idén jelentősen átalakult a városüze-
meltető finanszírozása, mely nem csak pénzügyi változásokat, de 
sokkal hatékonyabb és átláthatóbb működést eredményezett a 
kft.-nél. Az új rendszer eredményeképpen az idei évben 19 430 
000 Ft-os megtakarítást ért el a város a Pilisi Városüzemeltető 
Kft. biztonságos működése mellett.

A bizottság foglalkozott több olyan fejlesztés pénzügyi részével, 
melyeket még az idei évben szeretnénk megvalósítani. A fejlesz-
tési terv részeként gréder vásárlására 22,9 millió Ft-os keretet 
biztosítottunk. A gréder a bel- és külterületi úthálózat karban-
tartásánál és fejlesztésénél is hasznosítható, így megvásárlá-
sa kiemelten fontosságú. A térfigyelő kamerarendszer szintén 
kiemelt fontosságú, melyről a fejlesztési bizottság munkájának 
köszönhetően konkrét feladatot kapott a bizottságunk, miszerint 
a beszerzési eljárás megindításához szükséges forrást biztosí-
tani kell. A forrásoldalról a bizottság tárgyalt és megállapította, 
hogy a 2020. évben a megvalósításhoz szükséges 15 millió Ft-os 
összeg a költségvetés általános tartalékából biztosítható, ezáltal 
a beszerzési eljárás megindításra került. 

A bizottság a fentieken kívül még több, mint 20 napirendet tár-
gyalt az augusztusi ülésén, de a fentiek voltak azok a pénzügyi 
szempontból legfontosabb napirendek, melyeket mindenképpen 
szerettem volna megosztani önökkel.

DEÁK CSABA ✍ elnök

Az elmúlt két hónapban mind a VTKB, 
mind a képviselő-testület tagjai olyan 

fejlesztésekről, beruházásokról döntöttek 
és vettek részt azoknak az előkészítésé-
ben, amelyek egytől-egyig külön cikket 
érdemelnének. Sajnos erre nincs lehető-
ségünk, ezért felsorolás jelleggel szeret-
nék megemlíteni néhányat: 

A Meserét tagóvoda tetőfelújítása – az új 
tervezővel a statikai vizsgálatnak megfe-
lelő tervek elkészítése, támogatói szerző-
dés módosítása, beszerzési eljárás megin-
dítása, a kivitelező kiválasztása. A munka 
elkezdődött, a kivitelezés jól halad, a vár-
ható befejezés: október 15.

Földgyalu (gréder) vásárlása – a mun-
kagéppel végre megindulhat a külterületi 
utak karbantartása/fejlesztése és mind-
emelett a gépnek óriási szerepe lesz a 
belterületi utak padkázásánál, és a téli 
hómentesítésben is.

A MÁV Zrt. területén parkoló kialakítása.

Amiről azonban hosszabban szeretnék 
szólni, az pedig a következő: Pilis Város 
képviselő-testülete az augusztusi rendes 
ülésén térfigyelő kamerarendszer kialakí-
tásáról döntött.

A térfigyelő kamerarendszer fontossága 
mind a lakosok, mind a rendőrség köré-
ben ismeretes, hiszen a bűnmegelőzésben 

és a felderítésben is nagy szerepe van, 
de a lakosok biztonságérzetét is növeli. 
Ez a fejlesztés szükségszerű volt már 
városunkban, ezért egy önálló képviselői 
indítvány hatására a testület augusztus-
ban szavazott a beszerzési eljárás meg-
indításáról.

Pilisen jelenleg 10 db térfigyelő kamera 
van kihelyezve, amiből sajnos egyik sem 
működik. Ennek a kiépítésnek a problémái 
azonban nem csak a hibás kamerákban 
mutatkoznak meg, hanem abban is, hogy 
a rendszer nem rendelkezik sem jelátviteli 
hálózattal, sem térfigyelő központtal. Ha 
a kamerák működnének is, a rögzített 
adatok nehezen lennének elérhetőek, a 
WiFi-s adatlekérés bizonytalanul működik, 
a letöltési sebesség 1/1-es. Ezek a kame-
rák még analóg kamerák, encoderekkel 
alakítják át a jeleket digitális rögzíthe-
tő jelekké. Manapság az analóg kamerák 
cseréje vagy beszerzése nehézségekbe 
ütközik, mivel már nincsenek gyártásban. 
Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a rend-
szer megérett a cserére.

A kamera-helyszínek a Pilisi Rendőrőrs 
parancsnokával, Kerepeszki Ferenc ren-
dőr alezredessel egyeztetve kerültek 
megállapításra, ami azt jelenti, hogy a 
meglévő 10 helyszínt további (az ajánlat 
függvényében) 8 helyszínnel bővítjük, így 
minimum 18 helyszínre 20 db térfigyelő 

kamera (opcionálisan 21 helyszínre 24 
térfigyelő kamera) és további 4 db rend-
számfelismerő berendezés felszerelésé-
nek a beszerzéséről döntöttünk.

A rendszámfelismerő kamera egy spe-
ciális, az ORFK rendszerével összekötött 
hálózat, amit a város kivezetőpontjaira 
telepítünk. Így a városunkba beérkező és 
távozó autók rendszámát figyelve, körözés 
esetén azonnali figyelmeztetést küld a 
felhasználóknak.

A térfigyelő központ az országos rende-
let alapján a közterület-felügyelők elle-
nőrzése alá fog tartozni, azonban a Pilisi 
Rendőrőrs parancsnokával nagy egyet-
értésben a rendőrség számára is biztosí-
tunk távoli elérést, ami probléma esetén 
(hétvégén és éjszaka is) azonnali segítség 
lehet a felderítésben.

Reméljük, ezzel a beruházással a közbiz-
tonság és a lakosok biztonságérzete is 
javulni fog. 

Aki többet szeretne megtudni a fej-
lesztésről, mind a technikai paraméterek, 
mind a kivitelezés tekintetében, tegye fel 
a kérdéseit a Fejlődő kisváros Pilis elne-
vezésű Facebook-csoportban, ahol erről 
és más témákról is van lehetőség a képvi-
selőket kérdezni.

MALA RÉKA ✍ elnök

BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság 
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SZÜLŐKNEK:
– A nevelési-oktatási intézményeket kizá-

rólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja. 

– Szeptember elsején a szülőknek nyilat-
kozni kell arról, hogy az elmúlt időszak-
ban voltak-e külföldön, a gyermek volt-e 
lázas, fájt-e a torka, köhögött-e.

– A gyerekeket naponta megkérdezzük 
(szóban) egészségi állapotukról, és szük-
ség szerint testhőmérséklet mérést vég-
zünk rajtuk. A koronavírus megbetegedés 
tüneteit mutató személyt azonnal elkülö-
nítjük.

– A Monori Tankerület előírása szerint a 
gyermekek csak kézfertőtlenítés/kézmo-
sás után léphetnek az iskola épületébe. 

– A szülőnek értesítés után azonnal haza 
kell vinnie gyermekét. A gyermek az 
iskolába kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza,

– A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha 
gyermeknél vagy a családban koronaví-
rus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

– Annak a tanulónak az iskolai hiányzá-
sát, aki a vírusfertőzés szempontjá-
ból veszélyeztetett csoportba tartozik 
tartós betegsége (például szív-érrend-
szeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindu-
latú daganatos megbetegedések, máj- és 
vesebetegségek) vagy például immun-
szupprimált állapota miatt, erről orvo-
si igazolással rendelkezik, esetleges 
hiányzását igazolt hiányzásnak kell 
tekinteni.

– Igazolt hiányzásnak tekintendő továb-
bá, ha a tanuló hatósági karanténba 
kerül a részére előírt karantén idősza-
kára.

– Ezen időszakban a tanuló a pedagó-
gusokkal egyeztetett kapcsolattartási 
és számonkérési forma mellett vesz 
részt az oktatásban.

A csapadékvíz-elvezetés építésének keretein belül a Rákóczi 
és a Kávai úton az új mederelemek, átereszek és támfalele-

mek beépítésre kerültek. A burkolt új szakaszok (900 m zárt és 
1025 m nyitott) összekötése a már meglévő csatornaszakaszok-
kal megtörtént. További kiegészítő munkákkal (rézsű kialakítása, 
befogadó elemek építése, korlátépítés, összefolyók bekötése stb.) 
folytatódik a kivitelezés. 

Kerékpársáv építése kötőrétegig a Rákóczi úton jelenleg több 
szakaszon is tart. A Vasút utcától a Dánosi útig mindkét oldalon 
(összesen 800 m) a kopóréteg nélküli teljes pályaszerkezet elké-
szült. A kopóréteg terítésére egyszerre kerül sor teljes hosszban 
és szélességben. A kapcsolódó új párhuzamos parkolók, ingatla-
nok előtti gépkocsibehajtók, valamint a keresztutcák csatlakozási 
csomópontjainak kialakítása elkezdődött. Szegélyépítés, pálya-
szerkezet-kialakítás több szakaszon tart jelenleg. 

A teljes projektet a kivitelező eredeti ütemezése szerint, az 
utolsó simításokkal 2021 nyarán szeretné befejezni. A kivitelezés 
jelenlegi stádiumában tartja az eredeti ütemet.

A kivitelezési munkáknál észrevételezett minőségi hibák javí-
tásáról az önkormányzat folyamatosan egyeztet a kivitelezővel 
és a műszaki ellenőrrel. A kivitelezéssel kapcsolatos lakos-
sági észrevételek közlésére, a felmerülő kérdések felvetésére 
továbbra is a kerekparut@pilis.hu és a csapadekviz@pilis.hu, 
valamint a pilis@kotiviepb.hu e-mail címeken, valamint szemé-
lyesen, Pilis Város Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási 
időben van lehetőség.

A kivitelezés végéig kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és 
türelmét!

BÁTKI BARNABÁS ✍ VIKI

– A tanuló távolmaradásával kapcso-
latos valamennyi szabály a 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
szerint érvényes, azok betartása szerint 
szükséges eljárni. 

Vagyis: Ha a gyermek távolmaradását 
nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 
Az igazolatlan mulasztásokat jeleznünk 
kell a rendeletben megadott szerveknek, 
hatóságoknak!

– Iskolánkban csak a tanulói jogviszony-
nyal rendelkező kiskorú gyermekek 
tartózkodhatnak. Ezért az iskola által 
kidolgozott reggeli iskolába érkezés, 
valamint a délutáni hazamenetről 
szóló intézkedéseket magára nézve 
kötelezőnek tekinti.

– Ügyintézés esetén az iskola területére 
lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, 
hogy történjen!

– A szülői értekezleteket, fogadóórákat 
a járványügyi előírások betartása mellett 
tartjuk meg (maszk, távolságtartás).

TANULÓKNAK:
– Az intézménybe érkezéskor minden 

belépőnek alaposan kezet kell mosnia 
vagy fertőtlenítenie kell a kezét.

– A közösségi tereken (folyosók, aula, 
büfé), az ott tartózkodás idején a szájat 
és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 

– A tanórákon is törekedni kell a megfele-
lő távolság megtartására, a szájmaszk 
használata az órákon nem kötelező.

– A megfelelő védőtávolság betartása 
különösen fontos a mosdókban, illetve az 
öltözőkben.

– Az illemhely használata után alapo-
san kezet kell mosni vagy fertőtleníte-
ni kell a kezet.

– Étkezések előtt és után mindenki ala-
posan mosson kezet és fertőtlenítse a 
kezét.

– Kéztörlésre papírtörlőt kell hasz-
nálni! Használat közben törekedni kell 
arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! 
Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőe-
dénybe kell belehelyezni!

– Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
1. papírzsebkendőt kell használni köhögés-
kor, tüsszentéskor, (beleköhögés, bele- 
tüsszentés)
2. majd a használt zsebkendőt a kukába 
kell dobni
3. majd alaposan kezet kell mosni vagy 
esetleg kézfertőtlenítést kell végezni.

– Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj 
reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked 
kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!

– Étkezéskor nem fogdossuk össze a 
kirakott evőeszközöket, poharakat! 
Csak azt az eszközt érintsd meg, amit 
használni fogsz!

– Étkezéskor nem fogdossuk össze a 
kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki 
is kell venni!

– A maszk viselése az ebédlőben csak az 
étkezés időtartama alatt nem kötelező.

– Igyekszünk azonos teremben megoldani 
az órákat – kivéve a csoportbontásokat és 
szaktantermi órákat.

– Más osztályok termébe kizárólag peda-
gógussal vagy pedagógiai asszisztenssel 
léphetsz.

– Kijelölt termed tisztaságára ügyelj! 
– Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása 

érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal 
zacskót vagy uzsonnás dobozt!

– Folyamatos, vagy gyakori, intenzív szel-
lőztetés szükséges, mely a hetes feladata.

Az iskola berendezési tárgyait, eszközeit 
folyamatosan fertőtlenítjük. Kérjük, te is 
csökkentsd a megfertőződés veszélyét 
azzal, hogy nem nyúlsz a szemedhez, 
szádhoz.

Gubányi Károly Általános Iskola vezetősége ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

COVID 19 ELJÁRÁSREND

Csapadékcsatorna-építés és kerékpársáv-kivitelezés
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Változások várhatók!

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020. szeptem-

ber 9-én Kecskeméten ülést tartott, ahol a hulladékszállítási 
gyakorlat felülvizsgálata került napirendre.

Területünk képviseletét Darázsi Kálmán polgármester látja el, 
azonban a hulladékgazdálkodási téma kapcsán igen sok panaszt 
és lakossági bejelentést kapok, ezért személyesen is megjelen-
tem a kooperáción. Első körben a szelektív szállítás havi kétszeri 
gyakorlatának visszaállítása jelent meg egységes igényként, és 
a lakossági bejelentések alapján indokolt is az eredeti szerződés 
szerinti rend visszaállítása. 

Vége a veszélyhelyzeti időnek. Mi az oka, hogy még mindig nem 
az eredeti szerződés alapján végzik el a feladatot? Válaszként 
a szolgáltató képviselője szervezési és financiális problémákra, 
továbbá erőforrás-hiányra hivatkozik.

A pandémiás helyzetre tekintettel volt akadályközlés, mely 
egyben az intézkedési terv részét is képezte. Júniusban a veszély-
helyzetet visszavonták, azonban a szállítási rend nem állt helyre. 

A szolgáltató fejlesztéseket ígért, többek között a szelektív-
hulladék-gyűjtés és -kezelés irányában terveznek komolyabb 
fejlesztést, valamint a központi átszervezés hatásainak remélt 
pozitív eredményét várják. Például évek óta tervben van a lakos-
ság részére a sárga edény ingyenes biztosítása. 

A DTkH Nonprofit Kft. felvásárolta a Zöldhíd Kft.-t, az integráció 
folyamatban van. Ezzel kb. egy egymilliós területen kell a szolgál-
tatást végezni. Számukra továbbra is fontos a szolgáltatás minő-
sége és a lakosság elégedettsége. Nélkülözhetetlennek tartják a 

szemlélet gyökeres megváltoztatását, a környezettudatosság és a 
környezetvédelem népszerűsítésének szem előtt tartását. 

Jelenleg is elsődleges cél a vegyes hulladék biztonságos 
heti szállítása, azonban a fennakadások miatt előfordulhatnak 
elmaradások. A szolgáltató képviseletében megjelent személy 
ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat igényelhet plusz zsá-
kot azért, hogy a lakossági panaszokra érdemben ki tudjunk 
reagálni.

Nagy a lakossági ellenállás a havi rendszeresség miatt, egy-
behangzóan mielőbb kértük a kéthetes rendszer visszaállítását.

A polgármesterek elmondása szerint a lakosság szemlélet-
formálása a kiadott tájékoztató anyagokkal eredménytelen, a 
szállítási anomáliák miatt egyre több az illegális szemétlerakás a 
közterületeken és a települések külterületein. 

A polgármesterek kérik a legkésőbb október 15-i határidő rög-
zítését az új rendszer kialakításáról. 

A település lakosainak érdekében több polgármesteri hozzá-
szólás hangzott el, és a levezető elnök számára is egyértelmű, 
hogy a jelenlegi helyzet nem tartható.

Január 1-től nem lehet égetni a zöld hulladékot, hogyan készül 
fel erre a szolgáltató? Erre a kérdésre a következő ülésen várjuk 
a választ. A zöldhulladék szállítása ügyében is egybehangzó az 
igény a közeledő őszi lombhullás miatt a gyakoribb vagy eseten-
ként a nagyobb mennyiségű növényi maradványok elszállítására.

A Társulási Tanács ülésének végén az a megegyezés született, 
hogy októbertől visszaáll az eredeti szerződés szerinti szállítási 
rend, szeptember harmadik harmadában küldenek tájékoztatást, 
amit a lakosság felé tudunk továbbítani.

A megjelentek javaslata, hogy az év elején kiadott szállítási 
rendet tartsuk. 

Önkormányzati kezdeményezésre gó- 
lyatelepítő akció indult városunk-

ban. Április elején fiatal gólyák érkez-
tek a településre és fészekrakó helyet 
kerestek. Annak érdekében, hogy aktivitá-
suk sikerrel járjon, megkerestük az NKM 
Áramhálózati Kft. munkatársait, kértük 
őket a gólyák megtelepedésének támoga-
tására. Az NKM Áramhálózat Kft. kecske-
méti régiója részéről Ugi-Rácz Tibor irá-
nyító technikus magáénak érezte a kérést, 
nagyon alaposan megvizsgálta a lehetősé-
geket, fáradhatatlanul egyeztetett, keres-
gélve a jó műszaki megoldások között, 
ami végül egy önálló, gólyafészket tartó 
oszlop elhelyezését jelentette. Az oszlop 
helyét jómagam és az irányító technikus 
közösen határoztuk meg. A szerelők dina-
mikus ütemben alakították ki a gólyalakot, 
a villamos-hálózat építése során megszo-
kott szakértelemmel. A felállított gólyafé-
szektartó-oszlopot ezen funkciójában az 
NKM Áramhálózati Kft. ajándékozta Pilis 
városának, remélve, hogy ott sok gólyage-
neráció fog felnőni. 

Az együttműködés során megtudtuk, 
hogy 2020-ban, üzemeltetési területén, 

közel 90 gólyafészek biztonságossá tételé-
ben közreműködött az NKM Áramhálózati 
Kft. A munkák március végén, a gólyák 
visszatérte előtt befejeződtek. 

A szakemberek elsősorban gólyafé-
szek-emelőket szerelnek a kisfeszültségű 

hálózat oszlopaira. Az emelőkre épített 
gólyafészkek biztonságos távolságban 
vannak a villamosenergia-hálózattól. 
Szakértelmükkel és modern munkaeszkö-
zeikkel támogatják a gólyagyűrűzéseket, 
madárbarát hálózatot építenek, védik a 
túzok fajt a kipusztulástól és a vonuló 
madarakat a vezetékkel való ütközéstől. 

A madaraknak veszélyforrást jelent a 
villamos energiát továbbító szabadveze-
téki hálózat. A vezetékek utólagos szi-
getelése helyett a madarak hosszú távú 
védelmét biztosító technológiákat helyezik 
előtérbe. Az NKM Áramhálózati Kft. szak-
mai és civil szervezetek bevonásával több 
évtizede valósít meg hazai madárvédelmi 
programokat. Ilyenek például a vezeték-
kel ütközés elleni védelemre, a költőhely 
biztosítására, valamint az áramütés elleni 
védelemre kidolgozott projektek. 

Az NKM Áramhálózati Kft. munkatár-
sai hosszú évek gondos munkája nyomán 
mára elmondhatják, hogy az általuk üze-
meltetett szabadvezetéki hálózat 40%-a 
madárbarát.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Új gólyafészkek Pilisen

Szelektívhulladék-szállítás
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Minden születésnap nagy esemény az ember életében, de 
még különlegesebb az, ha egy kerek évszámhoz ér. Gémesi 
János, Kovács Károly és Vízvári Sándor ebben az évben egy 
igazán szép, kerek számhoz érkezett. Mindannyian 90 eszten-
dősek lettek! 

Az idei évben a fennálló járványhelyzet a születésnapok 
köszöntését is átírta, így a korábban jubilálókat is csak most 

volt lehetőségünk köszönteni. Hajnal Csilla polgármester asszony 
és Pércsiné Dancsok Marianna, az Igazgatási Csoport munkatár-
sa a személyes és hivatali jókívánságuk mellett Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által személyesen aláírt gratuláló emléklapját 
is átadták. 

Kovács Károly 1930. március 19. napján látta meg a napvilágot 
Pilisen, földműves szülők gyermekeként. Egyetlen testvérét, 
Jánost szülei a II. világháborúban elveszítették. Feleségével, Gál 
Katalinnal 1948-ban ismerkedtek meg egy bálban a Vrbovszki 
presszóban, s ebből az ismeretségből 1951. október 20-án házas-
ság lett. Karcsi bácsi és Kati néni ezt a 69 évvel ezelőtti fogadal-
mát megtartotta, a mai napig nagy szeretetben, csendesen és 
szerényen élnek. Házasságukból két gyermekük született, Károly 
és Katalin. Gyermekeik három unokával és hét dédunokával 
ajándékozták meg őket. Kovács Károly feleségével együtt aktívan 
kivette a részét abból, hogy a pilisi szüreti felvonulás és bál ismét 
hagyománnyá vált. Mint tudjuk, ez a szép hagyományunk 1993-
ban éledt újjá. Karcsi bácsi hálás a sorsnak, amiért nagyon sokáig 
egészségesek és aktívak maradtak. 

Vízvári Sándor 1930. július 23-án született Pilisen, szüle-
inek első gyermekeként. Kisiskolásként édesapja faeszter-
gályos műhelyében tevékenykedett, de később az élet 
más irányba sodorta. Nagykőrösön érettségizett, majd az 
Állatorvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Az 
élet azonban közbeszólt, egy betegség miatt tanulmányait nem 
tudta befejezni. Végül a Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. 
1963-ban Albertin Szlovák Katalinnal kötött házasságából egy 
leánygyermek, Katalin született, aki három unokával ajándé-
kozta meg őket: Gergővel, Dórával és Jankával. Szabadidejében 
bútorok restaurálásával foglalkozik, melyben Kati néni is tevé-

kenyen részt vállal. Szerencsére 90 éves korára is meg tudta 
őrizni szellemi frissességét és érdeklődését a környezetében 
történő események iránt. 

Gémesi János 1930. augusztus 25. napján jött világra Pilisen 
vasúti dolgozó és háztartásbeli szülők gyermekeként. János 
bácsinak egy fia és egy lánya született, akik unokákkal és déduno-
kákkal ajándékozták meg. Géplakatos és vasesztergályos szak-
mát tanult, ipari tanulóként Monoron, majd öt, gyárban töltött 
év után 1955-ben visszatért tanulmányai színhelyére. Azt vallja, 
hogy bármit meg tud tanulni az ember. Ez számára nem csupán 
hitvallás, de gyakorlat is, hiszen a házát, melyben 1961 óta a mai 
napig él, nagyrészt ő építette. Még az ajtókat, ablakokat is ő maga 
állította be. Élettársával negyven szép és mozgalmas évet kapott 
az élettől, beszélgetésekkel, közös utazásokkal és kirándulások-

kal, a gyermekek és unokák látogatásával. Boldogan mutatta 
meg műhelyét, melyben katonás rendben sorakoztak a különböző 
szerszámok, alkatrészek és a kötőelemeket méretek szerinttáro-
ló dobozok, az esztergagép és az állványos fúró, melyeken a mai 
napig aktívan tevékenykedik.

További boldog éveket kívánunk az ünnepelteknek szerető csa-
ládjaik körében!

hogy még mindig igényelhető az időskori gyógyszertámogatás. Minimum feltétele: betöltött 65. életév, 
igazolt jövedelem határ, valamint legalább 5 évnyi pilisi helyben lakás. Részletekről telefonon a Szociális 
Iroda munkatársai adnak felvilágosítást a 06-29/696-310-es szám 111 vagy 113 vagy 115 mellékén.

FELHÍVJUK TISZTELT IDŐS LAKOSAINK FIGYELMÉT,

MOZAIK 

90. születésnapot köszöntöttünk városunkban
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Szeptember 5-én a 15. városnap kere-
tein belül idén előszőr szerveztük 

meg a Pilisi Lecsófőző Versenyt. Sajnos 
a rendezvény pilisi nevezők híján volt, 
azonban olyan, a főzőversenyeken méltán 
híres csapatok látogattak el kicsiny váro-
sunkba, hogy a színvonal garantált volt. 
A zsűrizést a 2008-ban alakult Szabadtűzi 
Lovagrend profi csapata végezte. A zsűri 
tagjait nagyrészt profi vagy mesterszaká-
csok alkotják, akik 12 éve végeznek szak-
szerű értékelést országszerte a különböző 
főzőversenyeken. A rendezvény végén, a 
megfelelő színvonalú szervezés miatt, a 
zsűri elnöke, dr. Simon Tamás nagymester 
felajánlott Pilis számára egy vándorkupát, 
ha garantáljuk, hogy a jövőben is megren-
dezzük a lecsófőző versenyt. Ezt a polgár-
mester asszony természetesen örömmel 
ígérte meg. 

Mivel a szoros program miatt a csapa-
toknak nem volt módja a rendezvényen 
bemutatkozni – pedig mindegyik története 
érdekes és figyelemreméltó –, ezért most 
szeretnénk pótolni ezt. 

Csöppentő Csapat 
– Salgótarjánból. 

A csapat eredetileg két főből állt, a veze-
tőből, Hábel Gáborból és feleségéből, 
később csatlakozott hozzájuk Gábor fele-
ségének egy kolléganője is. 2010-ben elő-
ször az ugyan nagyon népszerű, de szá-
mukra mégis helyinek számító salgótarjáni 
bányásznapi főzőversenyen indultak, ahol 
rögtön megszerezték az Aranydiplomát. A 
sikeren felbuzdulva már több, mint 10 éve 
járják az ország nevesebb főzőversenyeit 
és főznek a közönségnek és a zsűrinek 
hatalmas sikerrel. Az eredményeik, amik-
re a legbüszkébbek:
– a Gyulai Pörköltkirály Fesztiválon 387 
ételből a nagydíj 3. helyét érték el; 
– Kalocsán, a Népi Sütő-Főződíj nyertesei 
lettek; 
– a dánszentmiklósi főzőversenyen két 
évben is elnyerték a koronát. 
Legnagyobb büszkeségük mégis a min-
den évben megrendezésre kerülő fertő-
di Esterházy Barokk Ételfőző Fesztiválon 
elnyert Örök Nyertesi cím. A főzőverse-
nyen első évben a Csárda kategóriájában 
indultak, ahol Gáborék ételét a nemzetközi 
(szlovák, cseh, osztrák és magyar tagok-
ból álló) zsűri hangosan dicsérte. A dicsé-
rő szavakról Németh József életműdíjas 
mesterszakács is tudomást szerzett, és 
meg is kóstolta az ételt, majd etalonként 
állította a többi csapat elé. Ezután felkér-
ték a Csöppentő Csapatot, hogy a követke-

ző évben ne Csárda, hanem Úri kategóriá-
ban induljanak, amit szintén megnyertek, 
és ezt az eredményt sikerült megismételni 
a következő három évben. Így tarthatták 
meg a vándorkupát végleg, és ezzel kiér-
demelték az Örök Nyertesi címet.

Az ÍzvadÁszok Csapat 
Kapuvárról érkezett hozzánk.

A csapatot Magyar László és felesége 
alkotja, akik 12 éve főznek versenyszerű-
en, és számos versenyen értek el kima-
gasló eredményt. Ilyen például a 
– A bajai főzőverseny, amit meg is nyertek, 
de mindemellett ők a
– Kalocsai Paprikás Ételek Királyai 
– Sváb ízek örökös őrzői. 
Nem csak főznek Lászlóék, hanem már 
10 éve jótékonykodnak is, aminek híre 
elért egészen Rómáig, így 2014-ben meg-
keresték őket, hogy segítsenek a Szent 
Egyed közösség munkájában és vegyenek 
részt egy olyan megmozdulásban, ami 
Vízkereszt ünnepén vacsorát kínál Róma 
rászoruló szegényeinek. Ezt a segítsé-
get 2015-ben Őszentsége I. Ferenc pápa 
személyesen köszönte meg a csapatnak. 
Azóta minden évben január 6-án, az 500 
adag magyaros étel elkészítéséhez ele-
gendő alapanyaggal megrakott autójukkal 
Vatikán felé veszik az irányt. De nem csak 
Itáliában jótékonykodik a csapat, itthon 
minden évben, karácsony első ünnepén, 
december 25-én közel 300 rászorulót lát-
nak vendégül a budapesti Szent József 
templomban, amiért Erdő Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek háláját fejezte 
ki Lászlónak és családjának.

A Dánosi Vadászok csapatát 
Fekete László vezetésével 
a helyi vadászok alkotják. 

Maga a vadásztársaság már 1994 óta 
fennáll, de csak 6-8 éve járják a hazai főző-
versenyeket. Ezt azért szeretik nagyon, 
mert hatalmas a közösségformáló ereje 
és még jobban összekovácsolja a csapa-
tot. Legjobban pörköltet szeretnek főzni. 
Legnagyobb sikereik:
– Bogácsi tárcsásfesztivál, 1. helyezés
– a táborfalvai főzőverseny győztesi címe. 
A csapat dicsérte a szervezést, csak a 
támogatói jegyet hiányolták. Már most 
jelezték, hogy jövőre is szívesen eljönnek 
hozzánk újra.
 

A Komlóimádók BT. 
(Baráti Társaság) 

Karancslapujtőről érkezett 
hozzánk. 

2010-ben Rost Zsolt és három jóbarátja 
alapította az egyesületet, így a név szinte 
adott volt a négy férfi esetében. A csapat 
alapvetően azért alakult, hogy a nagy nép-
szerűségnek örvendő karancslapujtői Park 
Party elnevezésű rendezvényen főzzenek 
egy jót, és közben érezzék jól magukat az 
esélytelenek nyugalmával. Számos profi 
és félprofi induló mellett azonban egy 
palóc gulyással a nagyon előkelő második 
helyet érték el. Az eredmény lendületet 
adott a társaságnak és egyre több verse-
nyen vettek részt, mindig kiváló eredmény-
nyel. A csapat időközben teljesen átalakult. 
Egy idő után már csak Zsolt maradt meg 
az eredeti felállásból, akihez csatlakozott 
Zsolt párja is, majd az egyik főzőverseny 
alkalmával összebarátkoztak egy szintén 
karancslapujtői versenypárossal, Csorbás 
Sándorral és feleségével, Erikával. Azóta 
ők négyen alkotják a Komlóimádók BT-t. 
Az évek során rengeteg versenyt nyertek 
meg és értek el különböző dobogós helye-
zéseket, azonban amikor arról kérdeztem 
őket, hogy melyik versenyeredményre 
a legbüszkébbek, akkor a mezőnyárádi 
békás ételek versenyét említik. Korábban 
sohasem volt a csapatnak dolga békával, 
mégis ők lettek a verseny nyertesei. Zsolt 

MOZAIK

Lecsófőző verseny a Pilisi Városnapon
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a fontos eredményeik között említi még a 
hajdúböszörményi Bezermeni Vigasságok 
Gasztronómiai Napi győzelmet és a szi-
halomi Kemencés Ételek versenyén elért 
eredményeiket.

A Dunaújvárosi csapat, 
Schillinger Mihály és családja 

leginkább nemzetközi 
főzőversenyek résztvevői.

Specialitásuk, hogy amit csak lehet, cseré-
pedényben főznek, ami teljesen más ízvi-
lágot garantál az elkészült ételnek. A csa-
lád egy tengerparti nyaralás alkalmával 
találkozott össze Szecsei Szilveszterrel és 
Ősz Szabó Imrével, akiknek a nevét a nem-
zetközi főzőversenyek világában mindenki 
ismeri. Mihály egy beszélgetés alkalmá-
val említette az uraknak, hogy mennyire 
szeret főzni. Hazatérésük után pár héttel 
kapta a telefont, hogy mit szólna hozzá, 
ha egy bizottság előtt a saját otthonában 
levizsgázna, mint szakács. A család élt a 
lehetőséggel, saját dagasztású kenyérrel, 
cserépedényben készült vegyespörkölttel, 
galuskával várta a bizottságot, akiknek 
annyira ízlett az étel, hogy azonnal leje-
lentették a csapatot Adára (Szerbia) egy 
versenyre. Ez volt a csapat első versenye, 
rögtön nemzetközi szinten mérettették 

meg magukat. Adán 146 brigád főzött, 
összesen 168 étel készült. Az indulók 
között a két magyar csapat mellett volt 
szlovák, román, szerb, ukrán nemzetiségű 
társaság. Mind az első helyezést, mind 
a különdíjat sikerült elhozniuk ebből a 
nagyon erős mezőnyből. A dunaújvárosiak 
innentől számtalan versenyen indultak el, 
és értek el sok első vagy más dobogós 
helyezéseket. Leginkább Délvidéken főz-
tek (Zenta, Tiszaszentmiklós, Felsőhegy, 
Magyarkanizsa), de voltak Erdélyben és 
Felvidéken is. Versenyeik során több profit 
és éttermi szakácsot utasítottak maguk 
mögé. Számtalan cím birtokosai, de mikor 
arról kérdeztük, mire a legbüszkébbek, 
Mihály nem a címeket említi, hanem azt, 
hogy Dunaújvárosban többen leszólítot-
ták már, vagy csak átkiabáltak az autók-
ból, hogy gratuláljanak a sikereikhez. Volt 
olyan, aki a buszon csak azért utazott 
még egy megállót, hogy gratulálhasson 

Mihálynak. Schillinger család büszke arra, 
hogy egy kicsit ők is hozzájárultak ahhoz, 
hogy Dunaújváros nevét több helyen is 
megismerték általuk.

Bitskey Gáspár Tüzércsapat 

Vér János és csapata a zsűri szerint is az 
egyik legjobb lecsót prezentálta Pilisen, azt 
azonban mégis csak néhány elejtett mon-
datából és a többi csapat elbeszéléséből 
tudom, hogy a tápióbicskeiek számtalan díj 
birtokosai. János nem csak főz, hanem 12 
éve zsűrizik is, erről azonban egy szót sem 
beszélt. Beszélt azonban nagyon érdekesen 

a lecsó történetéről. Elbeszéléséből tudtam 
meg, hogy az ételt 1870 óta készítik hazánk-
ban, de kezdetben máshogy használták. 
Abban az időben a paradicsomos-paprikás 
ragut, vagyis magát a lecsót sütötték és 
nem főzték, és tulajdonképpen mártásnak 
szolgált egy juhtúróval és kolbásszal töltött 
gombóc alá. A Bitskey Gáspár Tüzércsapat 
ezt a receptet használta és ezzel a lecsós 
étellel nyerte meg az aranyminősítést szep-
tember 5-én Pilisen. Jánost nem érdeklik 
a díjak, az ő élete a hagyományőrzés, a 
hagyományos magyar ételek felkutatása és 
a receptek megőrzése az utókor számára. 
A hagyományos magyar gasztronómiáért 
harcol. János jó tanácsokkal lát el a ver-
senyrendezéssel kapcsolatban is, hiszen 
az ő nevéhez fűződik, mint ötletgazda és 
szervező, a dánszentmiklósi Alma Fesztivál, 
a kávai Tök-Lecsó Fesztivál, a Tápiósági 
Rétesfesztivál, a Tápiószentmártoni Nem-
zetközi Hurkafesztivál, a Tápióbicskei Tü- 
zérkonyha, a Pándi Meggyfesztivál és a 
Kárpát-medencei Grillázstorták Bemuta-
tója. Jövőben biztosan kikérjük a tanácsait!

Ahogy láthatja a kedves olvasó, a csapatok 
garantálták a minőséget és a színvonalat! 

Mindenki elégedett volt a szervezéssel és 
a gyönyörű helyszínnel. Amikor azonban 
arról kérdeztem őket, hogy mivel tudnánk 
szebbé-jobbá tenni a rendezvényt jövőre, 
akkor mind a zsűri, mind a főző csapatok 
azt említették, hogy hiányolják a pilisi 
főzőket egy ilyen színvonalú rendezvény 
kapcsán, és nem értik ezt a fajta érdek-
telenséget. Általában 10-15 helyi csapat, 
család, baráti tarsaság szokott elindulni 
a versenyeken. Bennem is felmerült a 
kérdés, hogy hol vannak az egyesületek? 
Azok az egyesületek főleg, amelyek támo-
gatást kérnek valamilyen formában az 
önkormányzattól. Hol vannak azok a hang-
adók, akik különböző közösségi fórumokon 
hangosak, hogy bezzeg Pilisen miért nincs 
ilyen vagy olyan rendezvény? Reméljük, 
jövőre velük is találkozhatunk a rendez-
vényeinken. 

Végül, de nem utolsósorban nagyon 
köszönjük a részvételt és a hozzáállást 
azoknak a pilisi csapatoknak, amelyek 
miatt mégsem került Pilis szégyenbe. Akik 
megmutatták a sokat látott zsűrinek, hogy 
milyen is a legfinomabb PILISI LECSÓ:
– Pilisi Ifjúsági Klub – Szabó Tibor veze-

tésével 

– Nádas FC – Maczkó Pál és a Fiúk, akik a 
legjobb tökös lecsót főzték 

– Roma Nemzetiségi Önkormányzat és 
Kiút Egyesület, akik megismertették 
velünk, hogy milyen is egy igazi húsos 
roma lecsó és a

– Patakfalvy György által vezetett Kép- 
viselők csapata 

Mindenkinek köszönjük, aki ellátogatott 
hozzánk vagy valamilyen formában részt 
vett ezen rendezvényen.

MALA RÉKA ✍

MOZAIK
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Visszatért az élet a nyár folyamán a könyvtárba. A júniusi újra-
nyitás után a kiscsoportos programok is elérhetővé váltak a 

biztonsági előírások megtartása mellett. Mindeközben folytattuk 
az állomány rendezését, megkezdődött az olvasóterem felújítása 
és újra megnyitott az Ablak Galéria is. Júliusban a pilisi Gubányi 
Károly Általános Iskola igazgatónőjének, Járai Beatrixnek elegáns 
gyöngyékszerei voltak láthatók a kiállítótérben „Gyöngyökkel kira-
kott út” címmel. A nyár utolsó hónapjában pedig Farkas-Polgár 
Bea ásványékszereit lehetett megcsodálni „Ásványtrafik” címmel, 
ezzel is emlékezve a nagypapára, aki a pilisi trafik ismert tulajdo-
nosa volt hosszú évekig. Októberben Bálint-Fecske Emese hor-
golt, kötött cipőit, kiegészítőit, ruháit, míg novemberben Pálinkás 
Kata goblein hímzéseit láthatjuk majd a könyvtár kirakatában.

Július 20-án Digitális Jólét Program Pontunk adott otthont 
a Pest megyei DJP-hálózat által szervezett első, tematikus 
műhelyfoglalkozásnak. Nagy örömmel fogadtuk el a megtisztelő 
felkérést. A munkadélutánt és programot közösen szerveztük 
Savanyú Péterrel, a Digitális Jólét Program Közép-Magyarországi 
Régiójának vezetőjével. A műhelydélután témája a 3D nyomtatási 
technikával készíthető többszínű elemek, ezen belül is a telepü-
lési címerek, illetve Pest megye címerének megtervezése volt. 
A délutánt Malikné Turcsek Zsuzsanna intézményvezetőnek 
fényképekkel illusztrált előadása nyitotta meg, amely települé-
sünket, a könyvtárat és a DJP Pont munkáját mutatta be. Az előa-
dás szünetében hagyományos, helyi édes és sós süteményekkel, 
finom falatokkal vártuk a résztvevőket. 

Július 26-án újraindultak a kézműves workshopok Jankovicsné 
Wéber Ildikó vezetésével. Az érdeklődők vasárnaponként 
ismerkedhettek az új kézműves technikákkal. Óriási sikere 
volt a „Régiből újat” és a „Pöttyözz velem” foglalkozásoknak. 
Szeptember 20-ától elindult a „Horgolás az alapoktól” foglalko-
zás is Halgas Tiborné vezetésével.

Augusztus 6-án véradás volt Pilisen, melynek ezúttal a Csernai 
Pál Közösségi Központ adott helyet, de a szervezésben tovább-
ra is aktívan közreműködtünk. A véradáson kimagaslóan sokan 
vettek részt, 82 véradó hős jelent meg, 68-an adhattak sikeresen 
vért, és 10 új véradót is üdvözölhettünk. 

Újra véradás lesz Pilisen! 2020. november 5., 12-18 óra, 
Csernai Pál Közösségi Központ.

Pilisi Játékország Óvoda Meserét tagóvodájának felújításá-
nak ideje alatt a Közösségi Ház ad otthont az intézménynek. 
Ezen időszakban a Közösségi Ház nem látogatható!

Augusztus 12-én videószerkesztő workshopon vettünk részt 
Budapesten, a DJP Pest megyei szervezetének rendezésében. A 
foglalkozáson az OpenShot program segítségével ismerkedtünk 
a videószerkesztés alapjaival. A délután folyamán hasznos infor-
mációkkal gazdagodtunk, melyek hasznunkra lesznek az online 
prezentációink elkészítésénél.

Augusztus 26-án a Pest Megyei Könyvtárosok Szervezetének szak-
mai napján vettünk részt Albertirsán, a Móra Ferenc Művelődési 
Házban. A rendezvényt Fazekas László, a város polgármeste-
re nyitotta meg, majd a kulturális bizottság elnökének, Major 

Juditnak a segítségével virtuális városnézésen ismerkedtünk meg 
a településsel. Ezután Lengyelné dr. Molnár Tünde, az Eszterházy 
Károly Egyetem Informatika Karának megbízott dékán-helyettese, 
egyetemi docens előadását hallgathattuk meg a könyvtári stra-
tégiákról. A program ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Nagyon nagy örömünkre nyáron könyvtárunk elnyerte a 
Családbarát Szolgáltató Hely Tanúsító Védjegy bronz fokozatát. 
Intézményünk számára nagyon fontos cél a könyvtárba betérő 
családok minél szélesebb körű kiszolgálása. Igyekszünk ennek 
szellemében alakítani könyvtári állományunkat. Kiemelten fon-
tos szempont a gyermekkönyvtári részleg állandó fejlesztése és 
a hozzá kapcsolódó programok, kedvezményes szolgáltatások 
kiszélesítése. Emellett figyelmet fordítunk az intézmény aka-
dálymentes megközelíthetőségére is. Tágas olvasótérrel, gye-
rekolvasóval, játszósarokkal várjuk a családokat! Augusztusban 
újabb pályázatot nyújtottunk be, ezúttal a Családbarát Munkahely 
bronz fokozatára, melynek auditjára szeptember 14-én került 
sor. Bizakodva várjuk az végleges eredményt!

Szeptemberben Pilis várossá avatásának 15. évfordulója alkalmá-
ból, „Múltunk értékei, jelenünk kincsei” címmel helytörténeti kiállí-
tást szerveztünk az Ablak Galériában. A kiállításon Varga János és 
családjának gyűjteményéből származó régi berendezési tárgyak, 
helytörténeti írásos emlékek és fényképek láthatók. Köszönjük a 
bemutató megvalósításban nyújtott segítséget a Varga családnak! 
A könyvtár olvasóterében – csatlakozva a helytörténeti kiállításhoz 
– múlt század eleji pilisi képeslapokon keresztül nyerhettek bete-
kintést a látogatók a település egykori életébe.

Szeptember 16-19. között, minden nap 19 órai kezdettel „Város 
születik – Pilis 2005” címmel rövid videóösszeállításokkal emlé-
keztünk a 15 évvel ezelőtti várossá avatási eseményekre a 
könyvtár Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán. Köszönjük a 
videóanyag rendelkezésünkre bocsájtását Nagy Jánosnak! 

Szeptember 15-én online helytörténeti vetélkedőt hirdettünk, 
melynek eredményhirdetése szeptember 19-én szombaton, 20 
órakor került sor. A verseny nyertesei helyi kézművesek – 2in1 
Műhely, HandMade by Csicsóné és horgoLanDóri – alkotásaival 
lettek gazdagabbak.

Ugyancsak szeptemberben jótékonysági könyvvásárt tartunk 
MosolyManci javára. A könyvvásáron folyamatosan megújuló 
kínálattal várjuk az olvasás és a könyvek szerelmeseit, valamint 
a segíteni vágyókat. A teljes bevételt MosolyManci felépülésének 
elősegítésére ajánljuk fel. Az ünnepélyes átadásra az Országos 
Könyvtári Napok kapcsán Pilisre látogató Lackfi János zenés-ver-
ses estjén kerül sor, október 2-án.

Szeptember 17-én került sor a DJP Hálózat Pest megyei Mentor-
hálózatának online találkozójára. Az eredetileg Budapestre terve-
zett találkozó a járványügyi helyzet miatt került át digitális térbe. 
A találkozó egyik előadója Szebellédy Péter mentor kollegánk 

KÖZÖS ÜGYEINK

Könyvtári hírek
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volt, aki a Tinkercad program segítségével a 3D épületmodelle-
zést mutatta be a 3D nyomtatási technológiához.

Szeptember 18-án folytatódott Könyvtári Esték sorozatunk. Dr. 
Rugonfalvi Kiss Csaba „A dako-romanizmus és történelmi kinövé-
sei” címmel tartott előadást az immár felújított olvasótermünkben. 

A Magyar Népmese napjáról szeptember 30-án egy rövidfilmmel 
emlékezünk meg. A kisfilm a NemzetiVERSeny országos vers-
mondó verseny középdöntőjére készült az Arany János-emlékév 
apropóján 2017-ben. „A bajusz” című kisfilmmel Lehoczki-Lénárd 
Valentina bekerült a döntőbe is. A kisfilmet Szamosfalvi Attila 
rendezte, közreműködtek a Gubányi Károly Általános Iskola 
tanulói, továbbá Antal Kászon, Domonyi Sándor és Szűcs György. 
Helyszínéül a Csilló Lovasiskola szolgált. 

Október 2-án 18 órai kezdettel Lackfi János költő, Lackfi Dorottya 
énekesnő és Sinha Róbert gitárművész közös zenés, irodalmi estjé-
re kerül sor az Országos Könyvtári Napok előestéjén a Csernai Pál 
Közösségi Központban, könyvtárunk szervezésében. A műsorban 
egymást követik a szóban előadott költemények, valamint a gitárkísé-
rettel énekelt dalok, megzenésített versek. Az előadás után itt kerül 
átadásra a MosolyManci javára hirdetett jótékonysági könyvvásárból 
befolyt összeg. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Október 5-11. között kerülnek megrendezésre az Országos 
Könyvtári Napok, melyhez könyvtárunk is csatlakozott. A hét 
folyamán meghirdetjük a „Megbocsátás hetét” is, ezen idő alatt 
a késve visszahozott könyvek után nem kell késedelmi díjat 
fizetni. A hét folyamán izgalmas on-line-vetélkedőket hirdetünk a 
gyerekeknek, a verseny győzteseit értékes nyeremények várják.

Október 10-én, a hét záróeseményeként R. Kelényi Angelika 
író–olvasó-találkozót szervezünk a könyvtár olvasótermében. 
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség közös támogatásával valósul meg. A belé-
pés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Mind a sportolók, mind a sportszerető szurkolók nagy-nagy 
örömére a normál menetrend szerint indult a Pilisi LK 

játékosainak a felkészülés és a bajnokság is. Miklósvári János: 
– Nagy változáson esett át az első csapatunk játékoskerete: két 
pesti labdarúgó kivételével pilisi vagy környékbeli településen 
élő fiatalok alkotják. Többüknek ez lesz az első szezonja a megye 
I-es bajnokságban, de bízunk bennük, mert ők a jövőnk. Ezzel 
új alapokra fektettük a csapat kialakítását. A fiataloknak ugyan 
még szokni kell a megye I ritmusát és színvonalát, de bizonyosan 
jól veszik majd ezt az akadályt. Az eddigi mérkőzéseinken bizo-
nyítottak már. Szeressük őket, és szurkoljunk nekik! Hajrá, Pilis!
 
Kerepeszki Zoltán: – Utánpótlás híreink: A nyár folyamán két 
(júliusban 45, augusztusban pedig 30 gyermeknek) napközis 
sporttábort tartottak edzőink a gyerekeknek, a foci mellett gaz-
dag egyéb sportos programokkal. Halgas Tibor utánpótlás-em-
léktornát rendeztünk augusztus 29-én az idén februárban 
tragikus autóbalesetben elhunyt egykori játékosunk és edzőnk 
emlékére az U11-es korosztályban. A végeredmény: 1. Ceglédi 
VSE 2. Pilisi LK 3. FC Dabas 4. Aranyszarvas SE 5. Merkapt SE 
6. Albertirsai SE.

A kupákat, díjakat, érmeket Tibor felesége, kislánya és bátyja 
adták át. Szeptembertől teljes gőzzel beindultak az utánpót-
lás-edzések közel 100 ifjú focistával az U7, U9, U11, U13 és két 
(U15 és U19) nagypályás korosztályokkal.

Várjuk szurkolóinkat a hazai és idegenbeli mérkőzésekre! 
 
Hajrá, Pilis!

a Pilisi LK vezetősége ✍

Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház látogathatósági szabályzata 

A koronavírusos megbetegedések miatt kialakult jár- 
ványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi tájékozta-
tást adjuk intézményünk látogathatóságával és szolgál-
tatásaival kapcsolatosan: A Városi Könyvtár a megszo-
kott nyitvatartási időben tart nyitva. A könyvtár épüle-
tében a maszk, a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő 
használata kötelező! A könyvtár épületében rövid ideig, 
maximum 15 percig tartózkodhatnak! Kérjük, amennyi-
ben lehetséges, használják az on-line vagy a telefonos 
előjegyzést! A visszahozott könyvek 72 órára „karantén-
ba” kerülnek, így azokat csak utána lehet kikölcsönözni. 
A könyvtárunkban működő Digitális Jólét Program Pont 
nyilvános szolgáltatásai (internethasználat, nyomtatás, 
fénymásolás) továbbra is elérhetők. A gépeket minden 
használat után fertőtlenítjük. 

A könyvtárba tervezett minden rendezvényre, foglalko-
zásra a regisztráció kötelező! Az olvasóteremben tar-
tott rendezvények, foglalkozások létszámkorlátozással 
kerülnek megrendezésre. Információ és regisztráció: 
06 29 498-851, 06 20 771 0387, info@kjvk.hu 

Az aktuális járványügyi helyzet függvényében a fenti 
intézkedések meghosszabbításra, módosításra vagy 
visszavonásra kerülhetnek.

Németh Sándor falugazdász péntekenként 8-12 óra 
között a Városi Könyvtárban várja a gazdálkodókat. 
Telefonos bejelentkezés: 06 30 573 9526

Mindenkit sok szeretettel várunk a könyvtárba és a rendezvé-
nyeinkre! 

Vigyázzunk egymásra!
OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

MOZAIK

Foci hírek
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Kollégáimmal a nyár folyamán több 
rendezvény biztosításában vettünk 

részt, többek között a csévharaszti falu-
napon, a Káva községben megrendezett 
lecsófesztiválon, a Pilis Városnapon és 
a hozzá kapcsolódó szüreti felvonuláson 
és annak bálján. A felsorolt helyszínek 
egyikén sem volt szükség rendőri intéz-
kedésre.

Az említett rendezvényekhez a Pilisi 
Rendőrőrs is csatlakozott egy-egy bűn- 
és balesetmegelőzési kitelepüléssel. 
Munkatársaim ismertették a kerékpárok 
kötelező felszereléseit, valamint felhív-
ták a figyelmet a közlekedőket fenyegető 
veszélyhelyzetekre. A gyermekek bűn- és 
balesetmegelőzési témájú játékos foglal-
koztatókat tölthettek ki, valamint ügyes-
ségi pályán is kipróbálhatták magukat.

Pilis város területén július és augusztus 
hónapban a Készenléti Rendőrség Kutyás-
Lovas Alosztály munkatársaival kiegé-
szülve három alkalommal közös lovas 
szolgálatot hajtottunk végre a Haleszi 
dűlőkben. Ellenőriztük az elhagyott prés-
házakat, hétvégi házakat, valamint az ille-
gális hulladéklerakást.

Júliusban az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság munkatársaival Pilis váro-
sában akciót hajtottunk végre, több, kül-
földi állampolgárok által lakott pilisi ingat-
lant ellenőriztünk. Az akcióban 1 román 
állampolgárt állítottunk elő túltartózko-
dás miatt.

Az elmúlt időszak közérdeklődésre szá-
mot tartó rendőri intézkedései:

A pilisi vasútállomásról lopott a gyanú 
szerint egy zöld kerékpárt az a helyi 
férfi, akit éjszakai biciklizése közben fog-
tak el járőreink. A Vasút utcában előző 
nap reggel letámasztott kerékpáron lévő 
lánc nem jelentett akadályt, augusztus 
30-án éjszaka a 26 éves férfi levágta, 
majd rápattanva tekert volna el, ha a pilisi 
járőrök nem állítják meg. Hamar kiderült, 
a járgány nem a sajátja, sőt, annak meg-
szerzéséhez új birtokosa átlépte a törvé-
nyesség határát. Kihallgattuk, elismerte a 

bűncselekmény elkövetését. A férfi ellen 
lopás vétségének megalapozott gyanúja 
miatt folytatjuk le a további eljárást, a tíz-
ezer forintos kerékpárt azóta visszaadtuk 
a jogos tulajdonosának.

Állampolgári bejelentés alapján 
fogtak el kollégáim egy elfogatópa-
rancs alapján keresett, csaholci illető-
ségű férfit augusztus 30-án délután. 
Adatainak ellenőrzésekor kiderült, a 
Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás 
szabálysértés elkövetése miatt elren-
delte körözését. Előállítottuk a Monori 
Rendőrkapitányságra.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2008 szep-
tembere óta működő „Az iskola rendőre” 
program a 2020/2021-as tanévben is foly-
tatódik.

A program célja a gyerekek baleset-
mentes közlekedésének, szabálykövető 
magatartásának elősegítése, közlekedé-
si ismereteik bővítése, a biztonságukat 
veszélyeztető tényezők felderítése és 
megszüntetése.

A Monori Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén az idei tanévben 27 oktatá-
si intézményben 14 iskolarendőr teljesít 
majd szolgálatot, akik folyamatosan tart-
ják a kapcsolatot az iskola vezetésével 
és a szülői szervezettel, részt vesznek az 
iskolai rendezvényeken, és igény esetén 
tájékoztatókat tartanak.

A rendőrök a tanév megkezdése előtt 
valamennyi frekventált helyen lévő okta-
tási intézmény közvetlen környezetének 
közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi 
helyzetét áttekintették és elemezték. 
Szeptemberben a napi oktatás kezdeté-
nek és befejezésének időszakában azon 
általános iskolák környékén, ahol ez köz-
lekedésbiztonsági szempontból indokolt, 
kiemelt rendőri jelenlétet biztosítunk. 

A rendőrség a polgárőrség munkatársaival 
kiegészülve demonstratív jelleggel kívánja 
elősegíteni a gyermekek biztonságos köz-
lekedését, fokozott figyelmet fordítva a 
gépjárművezetők jogkövető magatartásá-
ra, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyek megközelítésére, továbbá a biztonsá-
gi öv és a gyermekülés használatára.

Az őszi-téli átállással kapcsolatban az 
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet!

Az időjárásra tekintettel ajánlatos a 
gépjárműveket téli gumiköpennyel ellát-
ni. Fokozottabban figyeljenek a haladási 
sebesség megfelelő megválasztására és 
az esetleges rossz látási viszonyok mel-
letti közlekedésre.

A fűtési szezon közeledtével ismét aktu-
álissá válik a tűzifavásárlás. Jelentkeznek 
a házaló tűzifaárusok, jelentős részük csa-
lással próbálkozik. Kérjük Önöket, hogy az 
idős szomszédaikra, rokonaikra kiemelten 
figyeljenek! Értessék meg velük, hogy ide-
gentől ne vásároljanak tűzifát, még ha 
az olcsónak tűnik is! Amennyiben mégis 
emellett döntenek, akkor hívjanak vala-
kit arra az időre maguk mellé, valamint 
jegyezzék fel az árusok adatait, a gépko-
csi forgalmi rendszámát!

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzés 
közös érdekünk, ezért kérem, hogy Önök 
is tegyenek meg mindent annak érde-
kében, hogy ne váljanak bűncselekmény 
áldozatává, illetve segítsék és legyenek 
figyelemmel az idős korosztály tagjaira.

A rendőrség hatáskörébe tartozó cse-
lekmény észlelése esetén kérem Önöket, 
hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411-es mobil-
telefonszámon, vagy tegyenek bejelen-
tést munkaidőben a Pilisi Rendőrőrsön 
a 06-29-610-532-es, vagy a Monori 
Rendőrkapitányságon a 06-29-410-726-
as telefonszámon, illetve a 112, 107-es 
központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍ 
a Pilisi Rendőrőrs parancsnoka
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Az idén a 28. Szüreti Felvonulásra és 
Bálra készültünk Pilisen. De az élet 

közbeszólt és péntek délután kiderült, 
hogy csak a felvonulást tarthatjuk meg.

Nem akartuk, hogy ne legyen idén szü-
reti bál, de az idő kevés volt rá, hogy más 
helyszínen tartsuk meg, illetve a járvány 
elleni védekezés és biztonság is fontos 
szempont volt.

Végül is a szüreti felvonulás fantaszti-
kusan sikerült.

Szeretnénk megköszönni a támogatást. 
Név szerint Duhaj Károlynak, vőfélyünk-
nek, aki már sok-sok éve velünk van. 
A fogatosoknak, csikósoknak, akik emel-
ték a felvonulás színvonalát. Sok lovas 
más városokból, falvakból érkezik hoz-
zánk. Számomra nagy öröm, hogy több 
éve folyamatosan szeretnek jönni hoz-
zánk, pedig nagyon elfáradnak a hosz-
szú úton, mely az idén is 14,8 km volt. 
Köszönöm még a sok-sok segítséget a 
Kármán József Városi Könyvtár dolgozói-
nak, akik az előkészületekben vettek részt. 

Mala Dávidnak a bálákat, így látványosab-
bá tette a hírverést a Pilisi Szüreti Bál és 
Felvonulásnak. A Pilisi Kábeltelevíziónak – 
Misinek –, valamint Princz Mihálynak, hogy 
egész nap ott voltak velünk és megörökí-
tették a nagy napot. A biciklis fiataloknak, 
hogy végig segítették a polgárőrség és 
a rendőrség munkáját, hogy biztonságos 
legyen a felvonulás.

Köszönet jár a Pilisi Evangélikus 
Egyházközségnek, akik egész nyáron 
biztosították számunkra a táncpróbák-
hoz a helyszínt. Köszönet illeti Horváth-
Debreczeni Krisztinát, aki a csodás nyi-
tótáncot tanította be. Nem utolsósorban 
a gyerekek szüleinek jár köszönet, akik a 
végén lelkileg és anyagilag is támogatták. 
Végül Pilis Város Önkormányzatát illeti 
köszönet, hogy végül legalább egy kis 
mulatsággal és a nyitótánc bemutatásá-
val méltóan zárhattuk a 28. Pilisi Szüreti 
Bál és Felvonulást.

Köszönet a tombola-felajánlóknak: 
Csikós Jánosné – Könyvesboltnak, Kuzma 

Zsuzsi – virágboltnak, Beteg Gábor – vas-
boltnak, a Napsugár ABC-nek a Kávai 
úton, Balatoniné – ruhajavítónak, Csehné 
Mészáros Anna – Goods Market, Kis Jenő 
– hentesbolt, Jankovicsné Wéber Ildikó 
– Kreatív Hobby Játékszigetnek, a Kis 
Cukinak, a Tanya Csárda étteremnek, 
Gajdáné Petőfalvi Anitának – Papírbolt 
a Rákóczi úton, a Zs-petrolnak – benzin-
kút a Rákóczi úton, Kovács Gábornak, 
Soltész Csillának – Dánosi úti kertészet, 
a Szabadtűzi Lovagrendnek, Lehoczki-
Lénárth Valentinának, horgoLanDóri, 
Ásvány Trafik, Maglódszki Krisztián „Gima” 
– Számítástechnikai bolt a Kávai úton, 
Kovács Klaudiának és Bach Magdinak, 
valamint a Kaktusz Bár és Pálinkaháznak.

Legutoljára, de annál nagyobb öröm-
mel mondok köszönetet azoknak, akik 
támogatták és adományoztak a 28. Pilisi 
Szüreti Bál és Felvonulás támogatására a 
Városnapon.

LACZKÓNÉ BÁLINT ERIKA ✍
a Pilisi Nép- és Gazdakör elnöke

15KÖZÖS ÜGYEINK 15MOZAIK 15HIRDETÉS 15MOZAIK 15KÖZÖS ÜGYEINK 15KÖZÖS ÜGYEINKKÖZÖS ÜGYEINKwww.pilis.hu HÍRNÖK 15MOZAIK

Ekkor a város vezetése ismét a kertészethez for-
dult, ahol elcsodálkoztak a történteken és javasol-
ták, hogy vizsgáltassák meg a talajt, hátha valami 
más okozta a fa halálát. Szomorú eredménye lett a 
vizsgálatnak, melyből egyértelműen megállapítást 
nyert az a tény, hogy a fát vegyi anyaggal locsolták. 
A fa körüli talajból vett mintákban vegyi anyagot 
mutattak ki, amely kifejezetten veszélyes a fás 
szárú növényekre. Valaki vagy valakik szándékosan 
pusztították el a platánt, amely a későbbiekben 
hatalmas lombkoronájával védelmet nyújtott volna 
nekünk az időjárás viszontagságai elől, törzsének 
simogatásával pedig megnyugvást és erőt sugár-
zott volna mindannyiunknak. Ez a platánfa lett 

volna a 100. évforduló szimbóluma, a hatalmas termetével évti-
zedek múlva is tekintélyt parancsolt volna. Gyökérzetével millió 
helyen kapaszkodott volna az anyaföldbe, a stabilitást, a helyben 
maradást szimbolizálva, hiszen oly sok viszontagság után is itt 
vagyunk, élünk, magyarok vagyunk és magyarul beszélünk. Mi, 
magyarok, összetartozunk! 

A képviselő-testület a napokban fogadta el a közterületi kame-
rák beszerzéséről és telepítéséről szóló előterjesztést, mellyel 
városunkat biztonságosabbá tehetjük. Remélem, hogy a kamerák 
felhelyezésével az emlékfa utódjának már nem kell megélnie 
saját kálváriáját, úgy, mint nekünk 1920. június 4-én!

2020. június 4-én emlékeztünk meg a tria-
noni békeszerződés aláírásának 100. 

évfordulójáról. Hogy ez a nap kinek mit jelent és 
milyen emlékeket idéz, az mindenkinek az egyéni 
szuverenitásába tartozik, melyet illő módon tiszte-
letben tartunk. Pilis Város Önkormányzata a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést 
szervezett a város trianoni emlékművéhez. Mivel a 
vírushelyzet miatti korlátozást az utolsó pillanatban 
enyhítették, az önkormányzat az eredeti tervek sze-
rinti ünnepséget tartotta meg, amelyet egy ökumeni-
kus misével zárt az evangélikus templomban. 

Az ünnepség keretei között a 100. évforduló 
emlékére egy platánfát ültetett az önkormányzat 
az emlékmű mellé. A platánfa egy hatalmas dézsában, egészsé-
gesen érkezett a helyszínre. A kertészet garantálta a minőséget, 
és többször is megerősítették, hogy ez a fa igazán életképes és 
semmi okunk az aggodalomra, mert biztosan megered.

Így is történt! A gondozásnak köszönhetően még új leveleket is 
bontott. A város lakói gyönyörködtek szépségében, és már maguk 
előtt látták a hatalmas lombkoronát, amely árnyékot vet az emlék-
műre és a körülötte lévő parkra és járdaszakaszra. Örömük azonban 
nem tartott sokáig, a platánfa fejlődése megtorpant, majd sorra 
fonnyadtak el az új levelek és száradtan hullottak alá a többi levéllel 
együtt. A fa sorvadni kezdett, majd nem bírta tovább és elszáradt.

A trianoni emlékfa története

Köszönetnyilvánítás
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