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Tisztelettel, szeretettel és a jövőbe vetett hittel köszöntöm Önöket az idei év első Hírnökében!

Nehéz év után vártuk az új esztendőt…
kik rendszeresen olvassák városunk lapját, azok bizonyára 

emlékeznek a tavalyi utolsó számban írt rendhagyó adventi 
köszöntőmre. Írtam az egész évünket negatívan érintő pan-

démiás helyzetről és annak hozadékáról, valamint írtam az adventről, 
amely a hitről, reményről, az örömről és a szeretetről szól. A meghitt 
és családias hangulatban, szeretetben eltöltött ünnepi pillanatokról, 
egymás fontosságáról, a bajban egymás mellett kitartó szeretteinkről 
és közösségünkről.

Nos, azóta eltelt pár hónap és a vírushelyzet – ha csökkenő ten-
denciában is – még mindig jelen van napjainkban. Bár a védőoltások 
beadása a tervezett ütemben megkezdődött, de még nem tudhatjuk 
teljes egészében a hátunk mögött ezt a borús időszakot.

Nehezen telt el a tavalyi esztendő, korlátokkal és tiltásokkal voltak 
teli napjaink. Sok családban jelentett problémát a napjaik meg-
szervezése, a házimunka-home office párhuzama, a digitális oktatás 
otthoni megoldása. Voltak, akik elvesztették munkájukat vagy a sok 
éve gyakorolt hivatást egy ismeretlenre kellett cserélniük, hogy a 
családjuknak megélhetést biztosítsanak. Voltak idősek, akik hozzánk 
fordultak segítségért, mivel hozzátartozóik messze laknak és így nem 
tudtak gondoskodni róluk, vagy rokonok hiányában egyedül élnek. 
Önkénteseinkkel és a segítő civil szervezetekkel mindent elkövettünk 
városunk idős lakosainak ellátásáért, biztonságáért. A hivatal műkö-
dése a fokozott óvintézkedések mellett fennakadások nélkül zajlik, 
a város élete egy percre sem állhatott meg. Rengeteg munka van 
mögöttünk, pályázatokat írtunk, online ünnepségeket szerveztünk, 
beruházásokat koordináltunk. A tavalyi évben néhány hiánypótló 
fejlesztésre nyertünk komoly összegeket, melyeket a teljesség igénye 
nélkül csak felsorolnék: 281 millió Ft útfelújításra; több, mint 75 
millió Ft-ot egy új, 7 csoportszobás óvoda tervezésére; közel 20 millió 
Ft-ot tornaterem felújításra, valamint rendezvényeink színvonalasabb 
lebonyolítására egy új színpadot szerezhettünk be pályázati segítséggel 
közel 11 millió Ft-ért. Majdnem a maximális összeget nyertük el az 
illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázaton, így majd 9 
millió Ft-ot nyertünk a „Tisztítsuk meg az országot!” projekten. Lassan 
finisbe érkezik a kerékpárút-építés és a csapadékvíz-elvezetés pályáza-
tunk is, reményeink szerint idén nyár végére teljesen elkészülnek. 
Bővítettük a szociális ellátásaink körét, új elemeket vezettünk be, így 
több támogatási lehetőséget biztosítunk lakosainknak. Mindemellett 
megkezdődött az egyik legnehezebb munka, a költségvetés összeállí-
tása, mely rengeteg egyeztetést és döntést igényel. Egy szó, mint száz, 
munkás hétköznapok vannak Kollégáim és a teljes képviselő-testület 
háta mögött. 

Sajnos az elmúlt hetekben rengeteg fájdalmas hírt kaptunk. Több 
közismert, megbecsült, köztiszteletben álló személytől kellett búcsút 
vennünk. Decemberben érkezett a hír egy kedves volt Kollégánkról, 
Czombos Anikóról. Településünkön hosszú ideig dolgozott a területi 
védőnői, majd az iskolavédőnői szolgálatban, azután szociális területen 
is dolgozott szintén itt Pilisen, a szülővárosában. Szakmája elhivatottja 
volt, rengeteg családon segített. Háromgyermekes édesanyaként aktív 
szervezője és résztvevője volt a pilisi közéleti és családi események-
nek, az egyházi gyermeknapoknak, de ezeken kívül különösen az 
Életmód-sziget rendezvényeknek. Pilisről a Fővárosi Kormányhivatal 
Népegészségügyi Intézetéhez ment dolgozni prevenciós védőnőnek, 
hogy minél több embernek tudjon segíteni. 

Példamutató küzdelmet folytatott az egészségéért, az életéért, Ő egy 
percre sem adta fel. A futás, a hivatás, a család és az emberek szeretete 
mellett élete végéig kitartott. Nehéz leírni és kimondani is, hogy 51 
évesen már nincs velünk.

Az új évet szűk családi körben köszöntöttük, bizakodva kezdtük 
meg munkánkat, és próbáljuk feldolgozni az elmúlt év veszteségeit 
is. Oly sok hazai és külföldi híresség hagyott itt bennünket és mindez 
olyan gyorsan történt. Több, hazánkban közismert zenész, színész, 
művész, sportoló hagyta itt a földi életet, rengeteg gyász és fájdalom 
költözött a szívünkbe.

Január elején érkezett a hír Kollégánkról, Suhajda Attiláról, hogy 
beteg. Mezőőrünk komoly hivatástudattal bírt, szabadidejében is 
szívesen segített a környezetében élőknek. Számítani lehetett rá, most 
azonban Ő szorult segítségre. Mindenben támogattuk hivatali és sok 
Kollégám magán szinten is. Sajnos, azonban nem élhette meg 50. 
születésnapját, január idusán súlyos betegségben, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.

Következő fekete napja településünknek január 22., péntek. Szörnyű, 
borzasztó hírt kaptunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt Gábrisch 
Attila. Hirtelen… Érthetetlen… Hihetetlen és felfoghatatlan…

Városunkban szinte mindenki ismerte Őt, kedves természete, sze-
retetteljes, odaadó és önzetlen viselkedése mindenki számára példaér-
tékű volt. A család, rokonok, barátok, zenésztársak döbbenten állnak 
még mind a mai napig. Nincsenek szavak, csak a csend maradt… 
Emlékezünk rá, kedves emlékét megőrizzük!

„Ki mondja meg, vajon meddig lehet,
Hogy minden nap,
Mindenhol erős legyek?
A csönd volna jó.
Kicsit könnyebb napok.
Ne kérdezz semmit, ha látod,
Hogy fáradt vagyok…” 
                                  (Horváth Attila – Balázs Ferenc)

Az élet azonban megy tovább, a gyász mellett nem szabad megfeled-
keznünk az élőkről és az éppen most születőkről sem. Hál’ istennek 
Pilisen többen is közelednek vagy éppen mostanában töltötték életük 
centenáriumát. Jóleső érzéssel tudjuk hirdetni, hogy 100. születés-
napját ünnepelte szűk családi körben Halkó Ferencné Bori néni. 
Várjuk a járványveszély végét, hogy mi is személyesen köszönthessük. 
Bizakodva várjuk a következő közeljövőben várományos – szintén a 
100. születésnapjára készülő – Jánosfi Pista bácsit. 

A személyes találkozást remélve innen köszöntjük őket és kívánunk 
jó egészséget, szerető családi körben további boldog életet.

Közeledik a tavasz, reméljük, ébred a természet és nyílnak a virágok, 
kezdődhet a kerti munka. Bizakodva várom, hogy a veszélyhelyzet és a 
rendkívüli jogrend helyett folytatódik a megszokott életünk, beindul 
a gazdaság, felszabadultan készülhessünk az előttünk álló feladatokra, 
ünnepekre. 

Tavaszi ünnepeink közül hamarosan itt van március 8-a, a Nőnap, 
mely alkalomból tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nőtársaimat. 
Azután március 15-e, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
dicső napja következik. Nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett 
megemlékezésre online készülünk, de az eddigi veszélyhelyzet gyakor-
latát ismerve, a településen működő intézményeinkkel, szervezetek, 
pártok, egyesületek képviselőivel koszorúzunk a Petőfi parkban.

Friss, naprakész információt a város honlapján és Facebook-oldalán 
találnak. Bízom benne, hogy sok értékes információt tudunk megosz-
tani ebben a lapszámban is. Minden kedves olvasónknak sok türelmet, 
bizakodást és jó egészséget kívánok!

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester
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Mivel ebben a formában 2021-ben még 
nem találkoztam az Olvasókkal, elő-

ször is köszöntök mindenkit, és kívánok 
minden jót az új évben Pilis lakosságá-
nak. Mint mindnyájan, ebben az évben az 
önkormányzat is nehéz és komoly kihí-
vásokkal teli időszak elé néz. Példátlan 
mértékben befolyásolja az önkormányzat 
és tágabb értelemben az ország életét a 
tavaly indult és ma még nem tudni, med-
dig tartó, kiszámíthatatlan mértékű nega-
tív hatásokkal járó járvány. Lapzártakor 
tart az idei költéségvetési rendelet előké-
szítése, amelynek a meghatározó bevételi 
oldala a járvány miatt sok bizonytalansá-
got tartalmaz. Nem tudjuk, hogy mennyi 
lesz pontosan a felosztható bevételünk, 
ennek ellenére ebből kell felelősen ter-
vezni a béreket, dologi kiadásokat, és a 
lehetőség szerint maximális mértékben 
a fejlesztéseket. 4,729% bérfejlesztéssel 
és félhavi évvégi jutalommal (eltérve az 
eddig megszokott „bérmaradvány” felosz-
tásának módszerétől) számolunk. Egyéb 
juttatások tekintetében a tavalyi juttatá-
soknak megfelelően terveztünk. A felmé-
réseink alapján fejlesztésekre több mint 1 
milliárd Ft-ot (ami nem tartalmazza az új 
óvodát, viszont tartalmazza az ivóvíztisz-
tító berendezést) kellene terveznünk, ezt 
az összeget a fejlesztési célok fontossági 
sorrendbe állításával csökkentenünk kell.

Nagy és örvendetes kihívást jelentenek 
a folyamatosan megjelenő pályázatok. 
Komoly terhet jelent az ezeken való rész-
vétel a pályázati anyagok összeállítása, 
az elnyert pályázatok lebonyolítása. Ez 
olykor speciális szakmai ismereteket és 
munkaidő-ráfordítást kíván, és akkor még 
nem beszéltem a szükséges önerő biz-
tosításáról. Ebből a munkából, ezzel is 
csökkentve az önkormányzat kiadásait – 
eddig példa nélkül állóan – a képviselők is 
kiveszik a részüket. 

És most térjünk rá a konkrétumokra. 
Elsődleges cél a már megindult és folya-
matban lévő projektjeink sikeres végre-
hajtása. Az új óvoda tervezőjének beszer-
zési eljárása, a tervezettnek megfelelve, 
december 15-ével, szerződéskötéssel 
lezárult. A kiviteli tervek elkészítését az 
„IMHOTEP_Invest” Kft. a „PEDIAPLAN” 
Kft. tervezői alvállalkozó bevonásával 
nyerte el. A tervezési véghatáridő 2021. 

július 31. A tervezés megkezdődött, az 
első látványterveket a főépítészi vélemé-
nyezés után – mire ezek a sorok megjelen-
nek – már közreadtuk. 

Az útkarbantartások előkészítésére a 
műszaki ellenőr, a vázlattervek elkészí-
tésére a szakértő kiválasztása megtör-
tént. Most a kivitelezői beszerzési eljárás 
előkészítését, a műszaki tartalom össze-
állítását végezzük. A támogatás minél 
hatékonyabb felhasználásának érdekében 
a műszaki tartalmat a belterületi szilárd 
burkolatú utak esetében útszakaszokra 
bontottan az adott állapothoz igazítva 
állítjuk össze. Nagyobb problémát jelent a 
dűlök szűkös szélessége miatt a szikkasz-
tó, vízelvezető árkok létesítése. Különösen 
nehéz a tervezett makadámutak felület-
stabilizálása, az ilyen célra általánosan 
használt vibrohengerek nem alkalmazha-
tók a környező építmények statikai álla-
pota miatt. (Noha ezek alkalmazásával 
lehetne megfelelő minőségű útfeleületet 
kialakítani.) A kivitelezés várhatóan nyár 
elején fog megkezdődni. (Itt van a helye 
annak, hogy megnyugtassam azt a néhány 
„aggódó”, jólértesült helyi lakost, a kor-
mánytól az utak karbantartására kapott 
281 millió Ft nincs „ellopva”, ellenőriz-
hetően, hiánytalanul rendelkezésre áll a 
számlánkon.)

A fejlesztési terveinknek váratlanul rész-
ben keresztbe tett a szennyvíztisztító 
telep fejlesztésére a hatóság részéről 
indított kötelezés, amely cca. 30 millió Ft 
váratlan többletkiadást jelent a tulajdo-
nos önkormányzatnak. (Sajnos a víziköz-
mű-rendszerben a meghibásodási szám 
egyre növekszik, és ez csak részben vezet-
hető vissza az üzemeltető hibás tevékeny-
ségére, ami a rendszer korosodására utal. 
Az emiatt szükséges felújítások egyre 
több ráfordítást, váratlan kiadást fognak 
jelenteni, szűkítve ezzel az egyéb irányú 
fejlesztési forrásokat. A téma nagyon 
összetett, érdeklődés esetén részletesebb 
tájékoztatást adok.) 

A kerékpárút kivitelezése a közútkezelői 
munkavégzési tilalom lejárta után márci-
us közepétől folytatódni fog. E téren terv-
módosítást kezdeményeztünk az orvosi 
rendelő felől a Rákóczi u. felé való egyirá-
nyúsítás megvalósítására. 

Befejeződött és átadásra került a Széchenyi 
iskola tornaterem sportpadlójának felújítá-
sa, amely pályázati pénzből, a városüze-
meltető kivitelezésében készült el. 

A kamerarendszer telepítése időjárástól 
függően folyamatos, 12 db kamera üzem-
be helyezése március 1-ig meg fog tör-
ténni. A rendszer használata előtt, annak 
a GDPR-t érintő vonatkozásai miatt, a 
kamerák elhelyezéséről külön tájékozta-
tást adunk, ill. az önkormányzatnak addig 
a közterület megfigyelésének módját ren-
deletben kell szabályoznia. Összeségében 
a kivitelezés időarányosan halad, határidő-
re várhatóan elkészül.

Nem tudom megállni, hogy ne szóljak a 
más cikkben már megemlítésre került 
„Tisztítsuk meg az országot!” projekt 
végrehajtása során szerzett tapasztala-
tainkról. A kitakarított területeken már 
másnapra újonnan lerakott szeméthalmo-
kat találtunk. Az illegális hulladéklerakás 
Pilis teljes külterületi útjaira és magán-
területekre is kiterjed. Éves átlagban a 
lerakott illegális hulladék mennyisége 
mintegy 600 m3-re tehető. Ennek lera-
kóhelyre történő elszállítása 15-18 millió 
forintot emészt fel mai árakon. Ezt a költ-
séget Pilis városa nem képes biztosítani, 
ezért a lerakott hulladék mennyiségé-
nek folyamatos növekedését tapasztaljuk. 
Zárt furgonokban szállítják máshonnan 
a településünkre „sitteszsákok”-ban vagy 
ömlesztve a főleg építési törmelékből álló 
hulladékot (Budapesten 1-3 ezer Ft egy 
ilyen zsák elszállításának ára). Vannak, 
akik üzletszerűen szemétlerakó telepeket 
létesítenek magánportákon (a kül- és már 
belterületen is!). Pályáztunk a külterüle-
tek teljes körű kamerás megfigyelésére 
(27 db kamera napelemes/akkumulátoros 
tápellátással, GSM adatátvitellel a bel-
területi videoszerverhez való kapcsoló-
dással) és zárható sorompók telepítésére 
is. De ebből a helyzetből, ha nyerünk is a 
pályázaton, a lakosság segítsége nélkül 
akkor sem tudunk kilábalni. Ennek előse-
gítésére akciótervet fogunk kidolgozni.

Ennyi fért a tájékoztatóba, esetleges kér-
déseiket elektronikus formában várom a 
megadott elérhetőségeken.

MALA FERENC ✍ alpolgármester

Beszámoló az elmúlt két hónap 
eseményeiről…
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Elindult egy új év, így a PEB is megkezd-
te a 2021-es év feladatainak ellátását, 

melyről szeretnék rövid tájékoztatást adni. 
Talán mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy bizakodva tekintünk az idei évre, 
ugyanis a folyamatban lévő beruházá-
sokon túl további fejlesztések indulnak 
Pilisen. Természetesen a város működte-
téséhez és fejlesztéséhez egyaránt pénzre 
van szükség, így a bizottság feladata, hogy 
a pénzügyi kérdésekben állást foglaljon és 
javaslatot tegyen a képviselő-testületnek. 
A januári bizottsági ülést – a korábbiakhoz 
hasonlóan – online formában tudtuk meg-
tartani, de így is sikerült 24 napirendet tár-
gyalnunk. Mind közül az első és talán a leg-
fontosabb Pilis Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetésének I. fordulós 
megtárgyalása, valamint a költségvetést 
befolyásoló döntések meghozatala volt. 
Itt első körben olyan irányvonalat kellett 
meghatározni a bizottságnak és ezután a 
képviselő-testületnek, mely a költségve-
tés vázát adja. Az önkormányzat, óvoda, 
könyvtár, Csernai Pál Közösségi Központ 
és a Városüzemeltető Kft. esetében a 
működtetési és fenntartási költségek 

2020 december közepén kaptuk az örömhírt, hogy a 
Belügyminisztérium által speciálisan az önkor-

mányzatok számára kiírt „Tisztítsuk meg az Országot!” pro-
jekt I. ütemére benyújtott pályázaton Pilis sikeresen szerepelt. 
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzatokért fele-
lős államtitkára a támogatói okiratban 8 948 800 Ft-os, 100%-
os intenzitású támogatásról biztosított minket, amit a Magyar 
Államkincstár már át is utalt az önkormányzat számlájára. 

Ebből a majdnem kilencmillió forintból a város 1 775 460 Ft-ot 
tud költeni a szemét összegyűjtésére. Ezt a munkát a Pilisi 
Városüzemeltető Kft. fogja végezni. A fennmaradó nagyjából 
hétmillió forintból pedig a szemét elszállítása lesz megszervezve. 
A nem veszélyes hulladék elszállítását egy helyi vállalkozó segít-
ségével tudjuk majd megoldani, a veszélyes hulladékot pedig egy 
inárcsi, erre szakosodott cég fogja végezni.

A pályázat keretein belül elnyert összegből összesen 7 önkor-
mányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanról tudjuk eltaka-
rítani a mások által illegálisan odaszállított, sokszor veszélyes 
hulladékot. Ezen a területen előzetes becslések alapján több, 
mint 270 köbméter szemét van elhelyezve.

A fent említett terület sajnos messze nem fedi le Pilis egészét, 
vagyis ez a 9 millió forint csak Pilis egy kis részének a megtisztí-
tására elegendő. Abban az esetben, ha a teljes várost szeretnénk 
szeméttől mentessé tenni, ennek az összegnek a többszörösére 
lenne szükségünk, nagyjából a városunk teljes, szabadon felhasz-
nálható keretét elvinné a projekt – vagyis mondjuk az óvodákban 

meghatározásán túl a fejlesztésekre is 
nagy hangsúly került, melyet a költség-
vetés összeállításánál figyelembe kellett 
vennünk. A pandémia sem könnyítette 
meg a helyzetünket, gondolok itt arra, 
hogy a Csernai Pál Közösségi Központ 
fenntartására úgy kell több tízmillió forin-
tot elkülönítenünk, hogy egyelőre azt sem 
tudjuk, hogy mikor fogadhat újra látoga-
tókat. A költségvetés II. fordulója február 
végén kerül megtárgyalásra, amikor már 
sokkal több számadatot fogunk ismerni, 
így konkrét összegekről tudunk dönté-
seket hozni. Azt viszont már jelenleg is 
látjuk, hogy a fejlesztési igények megha-
ladják az 1 milliárd forintot, melyben az új 
óvoda építésének költségei még nincsen-
nek is benne. Természetesen a költségve-
tés elfogadását követően (várhatóan már-
ciusban) részletes tájékoztatást fogunk 
adni az olvasóknak.

A bizottság tárgyalta a Pilisi Labdarúgó 
Klub 2020-ban kapott támogatásának 
elszámolását. Az önkormányzat a klub 
részére tavaly is biztosított 4 millió forint 
pénzbeli támogatást, mellyel a klub ha- 

táridőben elszámolt, a bizottság az elszá-
molást rendben találta. 

Az „illegális hulladéklerakók felszámo-
lása 2020” pályázaton sikeresen indul-
tunk, ennek eredményeként 8 948 800 
Ft támogatást kaptunk, mely felhaszná-
lásával 270 köbméter illegális hulladék 
kerül összegyűjtésre és elszállításra Pilis 
területéről. A bizottság természetesen 
javasolta a projekt megvalósítását, mely-
ben a Pilisi Városüzemeltető Kft. is komoly 
feladatot vállal.

További napirendek között tárgyalt még a 
bizottság a Hírnök 2021. évi megjelenésé-
ről, az egészségügyi intézményekben dol-
gozók 2021. évi munkabéréről, a gyermek-
orvosi asszisztensi státus létesítéséről, a 
Gubányi Károly Általános Iskola tornater-
me (Széchenyi utca) felújításának aktuális 
helyzetéről, az önkormányzati ingatlanok 
értékesítéséről, valamint a „Pilis Városért” 
Közalapítvány új Kuratóriumának és 
Ellenőrző Bizottságának tagjairól is.

DEÁK CSABA ✍ elnök

egy csöpögő csapot, egy villanykörtét nem tudnánk kicserélni és 
a tisztaság csak ideig-óráig tartana. Mindezt néhány ember fele-
lőtlensége, nem megfelelő értékrendje miatt…

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiírásában a „Tisztítsuk 
meg az Országot!” projektnek megjelent egy második része. Ennek 
a pályázatnak a beadási határideje 2021. január 29-e volt. Ezen a 
pályázaton Pilis szintén elindult, itt 14 térfigyelő kamera telepíté-
sére szeretnénk pénzt kapni, ezek olyan külterületi utak mentén 
lennének elhelyezve, ahonnan a kedvelt illegális szemétlerakó 
helyek közelíthetők meg. Így az átmenőforgalomból könnyen meg-
állapítható lenne a szemetelő kiléte. A pályázati igény ebben az 
esetben nagyjából 27 000 000 forint. Ugyan a pályázat megírása 
rohamtempóban történt, hiszen eredetileg civil szervezeteknek 
készült a felhívás, mi bízunk a pozitív elbírálásban.

A számos napirendipont mellett szeretném még kiemelni a köz-
útkezelői rendelet megújítását, amihez fontosnak tartjuk, hogy 
ne csak a személyes tapasztalatunk alapján határozzunk meg 
a veszélyes útszakaszokat vagy az alapján hozzunk bizonyos 
közlekedési szabályokat városunkban, hanem szakemberek, köz-
lekedési mérnökök segítségével megalapozott, szakmailag alátá-
masztott rendelkezésekkel segítsük elő a közlekedők biztonsá-
gát, szabjunk gátat az egyre elharapódzó közlekedési morálnak, 
és nem mellesleg óvjuk útjaink állapotát. Így a decemberi ülésen 
egy beszerzési eljárás alapján kiválasztottuk a legjobb ajánlatot 
adó szakértőt, aki segíti a munkánkat.

MALA RÉKA ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Városgazdálkodási, Településfejlesztési 
és Közbiztonsági Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
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Nem eresztem bő lére a mondan-
dóm, mert most még és minden 

szinten az idei döntések előkészítése 
zajlik, de… Minden bizottsági elnök 
megírja gondolatait. Nem beszélünk 
össze, mivel mindenki tud és akar 
önállóan írni, gondolkodni, mégsem 
kizárt, hogy beszámolóink, tájékoz-
tatóink között átfedés lehet, de ez is 
csak erősíti gondolatainkat.

Először vissza kell kanyarodnom az 
elmúlt évünk végéhez. 

Beharangoztuk, hogy a gyermekvé-
delem egészségügyi vonalát komo-
lyan meg szeretnénk erősíteni. Már 
tény, hogy a védőoltások korhatárát 
nullától tizennyolc éves korig módo-
sítottuk, ami tavaly, év végén még 
csak terv volt. Ez év elejére ugyanúgy 
minden ténnyé vált, amit a legutóbbi 
számban tételesen leírtam, de akkor 
még csak vázoltuk azokat.

A jövőt illetően, az új év első lapszá-
mában a SZEAB nevében csak tervek-
ről tudok beszámolni. Folyamatosan 
dolgoznunk kell azon, hogy a segélye-
zés és segítség minél célirányosabb 
és hatékonyabb legyen. Szeretnénk, 
ha nem „alibi pénzkiszórásról” szólna 
ez az év sem, mert az lenne a leg-
könnyebb, legegyszerűbb, és a legke-
vesebb munkával is járna.

Helyi szinten új utakat, új lehető-
ségeket kell találnunk ehhez, főleg, 
hogy örömünkre, a kormánytól, a költ-

ségvetésből (ha minden igaz) plusz 
20 millióval több jut az idén segélye-
zésre. Ez csakis akkor lesz biztos, ha 
mindez be lesz véglegesen emelve a 
2021. évi költségvetésünkbe. Ennek 
tervezése és kidolgozása folyamat-
ban van, és ennek végső döntései a 
márciusi ülésen történnek meg.

Eddig az időpontig háttérmun-
ka zajlik. Megbeszéljük a különböző 
alternatívákat, közös nevezőre jutunk, 
hogy kész javaslataink legyenek arra 
az időpontra, amikor dönteni kell. 
Hogy ne akkor kelljen ötletelni és vak-
tában átgondolatlan dolgokat művel-
ni csak azért, mert egyesek szerint a 
határidő a legjobb múzsa. Pedig az 
nem múzsa, hanem alibi, kényszer.

Azt persze látjuk, hogy a remélt 
plusz pénz okán még inkább szé-
lesíteni, emelni kell a segítségben, 
segélyezésben a jövedelemhatáro-
kat, hogy még szélesebb néprétegből 
meríthessük az elláthatók körét. Igen 
nehéz, de azt is mérlegelnünk kell, 
hogy ez az emberek megélhetését és 
ne a visszaélést segítse, mert lássuk 
be, egyre több igény lenne rá. 

Összefoglalva: amennyire törvé-
nyeink engedik, nem akarunk és nem 
fogunk továbbra sem „automatikusan 
pénzt szórni”. Nem szeretnénk ebbe a 
hibába esni…

BENCZE LÁSZLÓ ✍ elnök

Amíg a természet nagy része téli nyu-
galmi időszakát éli, addig oktatási-ne-

velési intézményeinkben zajlik az élet. Igaz, 
nem a megszokott farsangi hangulatban, 
hiszen még mindig óvatosnak kell lennünk 
a pandémiás helyzet miatt. Az elmúlt idő-
szakban előfordult, hogy egy-egy óvodai 
csoport vagy pedagógus karanténba került, 
de az óvoda és az iskola hagyományos 
munkarend szerint működött. A jelenlegi 
hiányzások száma a sokévi téli időszak 
átlagának megfelelő.

Zajlanak a felvételi eljárások. A nyolcadik 
évfolyamos diákok, valamint azok a negye-
dik és hatodik évfolyamba járók, akik közép-
iskolában szeretnék folytatni a tanulmánya-
ikat, január 23-án központi írásbeli felvételi 
vizsgán vettek részt. Továbbtanulási jelent-
kezésük ezekben a napokban történik. Sok 
sikert kívánunk a felvételiükhöz!

A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház ez év januárjában is meg-
rendezte a már hagyománnyá vált Baranyi 
Ferenc szavalóversenyt. Az online formá-
ban tartott versenyre iskolánk tanulóitól 

is érkeztek nevezések, videón beküldött 
szavalatok. A 181 versenyző között tanuló-
ink szépen szerepeltek, dobogós helyezé-
seket értek el és különdíjakat is átvehettek. 
Ezúton is gratulálunk nekik, az őket felké-
szítő pedagógusoknak, és a szülőknek!

A Bólyai Természettudományi Csapat-
verseny megyei fordulóját február 5-én 
rendezték, szintén online formában. 
Iskolánk felső tagozata 9 csapattal, 36 
tanulóval versenyzett. Izgalommal várjuk 
az eredményt.

Az alsó tagozatban farsangi bál, a fel-
sőben a Valentin bál ebben az évben a 
járványhelyzet miatt sajnos elmarad. Az 
óvodában pedig csak a csoportokon belül 
farsangolhatnak a gyerekek.

Ugyancsak elmaradnak a félévi szülői 
értekezletek. Az osztályfőnökök a közössé-
gi oldal osztálycsoportjaiban tájékoztatják 
a szülőket az aktuális tudnivalókról, az 
osztályt érintő problémákról.

Az intézményekkel való kapcsolattartás 
mellett bizottságunk részt vesz a testület 
(jelenleg döntéselőkészítő tanács) munká-

jában is. Többek között tárgyaltunk a 2021. 
évi költségvetés előkészítéséről, a jelenleg 
folyamatban lévő projektek alakulásáról, 
mint pl. az iskolánk Széchenyi utcai tornater-
mének felújítási munkálatainak állapotáról. 
Ennek befejezése február végére várható. 
Tájékoztatást kaptunk az új óvoda építésé-
nek jelenlegi előkészítő munkáiról, valamint 
aktuális feladatokról. Ezekről olvashat-
nak a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 
Városgazdálkodási, Településfejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottságok beszámolóiban. 

Kapcsolatot tartunk továbbá civil egye-
sületekkel, részt veszünk munkájukban és 
támogatjuk a közösséget szolgáló tevé-
kenységeiket. 

Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét az 
igénybe vehető szociális támogatásokra! 
Január 1-től az agyhártyagyulladás elleni 
védőoltás korhatára 0-18 éves korig kibő-
vült. Kísérjék figyelemmel a Hírnök újság-
ban, a város Facebook-oldalán és honlap-
ján megjelenő információkat és éljenek a 
lehetőségekkel!

BÍRÓ IBOLYA ✍ elnök

A SZAKBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL

Szociális,  Esélyegyenlőségi 
és Alapellátási Bizottság 

Köznevelési és Ifjúsági Bizottság

A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság a 
2021-es évi munkáját még online formában 

végezte. Minden bizottságnak talán a legfontosabb 
témát a 2021-es év költségvetésének megtár-
gyalása adta. Bizottságunk szeretné és javasolta, 
hogy szerepeljen egy nagyobb városi rendezvényre 
szánt összeg a költségvetésben. Reménykedünk, 
hogy a pénzügyi és a járvány okozta körülmények 
is mellettünk állnak majd ebben az évben és egy 
remek rendezvénnyel örvendeztethetjük meg a 
lakosokat.

Bizottságunk év elején tárgyalandó témája a 
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
2020-as évi tevékenységéről szóló beszámoló, 
valamint a 2021-es munkatevének elfogatása volt. 

Több ízben tárgyaltunk a Pilis Városért 
Közalapítvány jövőjét illetően, ugyanis a volt 
elnökségi tagok nagy része nem kívánta folytatni 
az alapítványon belüli munkáját. Hosszas vívódás 
után mégis a közalapítvány megtartása mellett 
döntöttünk, és sikeresen javaslatot tettünk az 
elnökségi tagok és az ellenőrző bizottság tagjainak 
személyére.

Legközelebbi tervünk bizottsági szinten, hogy 
Pilis város honlapját mihamarabb megújítsuk és 
átláthatóvá tegyük, elősegítve ezzel a lakosok nap-
rakész, pontos tájékoztatását.

Mindenkinek jó egészséget, sportban és kultúrá-
ban gazdag évet kívánunk a 2021-es esztendőben!

FEKETE TAMÁS ✍ elnök

Kulturális, Szabadidő 
és Sport Bizottság



2021. január-február HÍRNÖK6

2021. január 1-jétől él az új, típus szerinti besorolás a vendéglá-
tóhelyeknél, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak 
az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek. Ennek meg-
felelően a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet szerint 2021. január 
1. napjától a vendéglátó üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. Új 
bejelentés esetén a kérelemnek már tartalmaznia kell a megfe-
lelő üzlettípus meghatározását. 

A nyilvántartásban lévő, 2021. január 1-ig bejelentett ven-
déglátó üzletek esetén az üzlettípust a kereskedő legkésőbb 
2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az 
egyes üzlettípusokat és azok jellemzőit a 210/2009. (IX. 29.) kor-
mányrendelet 4. melléklete határozza meg.

Üzlettípusok:
• étterem
• büfé
• cukrászda
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
• italüzlet, bár
• zenés-táncos szórakozóhely
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
• gyorsétterem
• rendezvényi étkeztetés
• alkalmi vendéglátóhely
• mozgó vendéglátóhely

A bejelentési kötelezettség teljesítésére nyomtatvány került 
feltöltésre Pilis város hivatalos honlapjára (Igazgatási Csoport 
nyomtatványai között elérhető). A bejelentést postai vagy 
elektronikus (Hivatali kapun keresztül) úton kell megtenni a 
megadott határidőig.

1921. január 18-án Albertin szüle-
tett, ahol élete nagy részét 

élte. 1944-ben férjhez ment Halkó Ferenchez. 
Házasságukból 2 gyermek született, Erzsébet 
és Péter. Aktív munkás éveit helyben varrónő-
ként, később Budapesten, a MÁV-nál töltötte. 
2000 óta Pilisen él, unokájával közösen. Két 
gyermeke után 4 unokával, 7 dédunokával és 5 
ükunokával büszkélkedhet. 

Sok öröme mellett sajnos 1982-ben férjét, 
majd súlyos betegség után 1986-ban leányát 
és 2019-ben dédunokáját is el kellett búcsúz-
tatnia. Istennek hála a 100 évet mentálisan és 
teljesen frissen, naprakészen élte meg. Csak 

az utóbbi 5 évben szorul kisebb segítségre a házimunkában.
Sokan szeretnék tudni a hosszú élet titkát. Bori néni véleménye szerint az aktív, 

munkával teli, sportos élet biztos segít ebben. A mai napig minden nap kis testmoz-
gással, tornával tartja karban magát!

Kívánunk további jó egészséget, boldogságot és még sok örömöt családja körében!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a BMÖGF/984-
1/2020. iktatószámú Támogatói Okirat, valamint a 1746/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat alapján Pilis Város 281 000 000 forint 
összegű vissza nem térítendő támogatást kapott egyes közútjai-
nak felújítására, valamint építésére.

Pilis Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021. (I.18.) 
számú határozata alapján az alábbi ingatlanokat, közterületeket 
vizsgálja meg a tervező, hogy a felújítási munkát hogyan lehet 
megvalósítani: Kávai út (787/1, 055/16 hrsz), Pándi út (484 hrsz), 
Malom utca (2227, 2297, 2455 hrsz), Attila utca (3287 hrsz), 
Gubányi Károly utca (1025/57 hrsz), Temető köz (2001/4 hrsz), 
Homoki szőlő I. dűlő (6582 hrsz), Homoki szőlő II. dűlő (6867 
hrsz), Báró szőlő (6170 hrsz), Haleszi szőlő I. dűlő (5567 hrsz), 
valamint Haleszi szőlő II. dűlő (5343, 231 hrsz).

Felhívom az útfelújítással, valamint építéssel érintett utak men-
tén fekvő ingatlanok tulajdonosainak, továbbá lakóinak figyelmét, 
hogy Pilis Város Önkormányzata képviselő-testületének 2/2021. 
(I. 18.) számú határozata alapján ezen utakat érintő munkáknak, 
(pl. közműcsatlakozás kiépítése, stb.) bontások helyreállításának 
legkésőbb 2021. május 2-ig kell befejeződnie. Az ezt követő 3 
éven belül a támogatással érintett útpályák felbontása csak 
rendkívül indokolt esetben engedélyezhető, kizárólag akkor, ha 
erre más műszaki megoldás nincs. 

Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy közműfejlesztési 
szándékuk esetén jelezzék a szolgáltató felé, hogy útbontásra 
csak korlátozottan van lehetőség, valamint azt, hogy a kivitelezés 
megkezdéséig (2021. május 3.) a megfelelő módon tömörítve, 
helyreállítva kell hagyniuk a már megkezdett munkák elvégzése 
után a munkaterületet.

Közös érdek, hogy az új/felújított utakat óvjuk, azokat minél 
tovább használhassuk eredeti, sérülésmentes állapotukban.

HAJNAL CSILLA ✍ polgármester

KÖZÖS ÜGYEINK

Felhívás vendéglátóhely 
üzlettípusok bejelentési 

kötelezettségére

A 100 éves Halkó Ferencnét köszöntöttük

Tájékoztató 
útfelújításról
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A 2021-es év első időszaka sem telt el eseménytelenül. Néhány intézke-
désünkről számolnék be ezeken a hasábokon.

A pilisi vasútállomásról loptak el egy lezárt kerékpárt 2020. december 29-én 
délután. A tulajdonos feljelentést tett, majd néhány héttel később egy internetes 
hirdetésben döbbenten ismert rá hiányzó biciklijére. Meg akart bizonyosodni 
arról, valóban az övé a drótszamár, ezért válaszolt a hirdetésre, találkozót 
beszélt meg az eladóval, majd elutazott az albertirsai címre. Kiderült, nem 
káprázott a szeme, egyértelműen felismerte tulajdonát. Hívta a rendőröket, 
akik lefoglalták a biciklit, így az hivatalosan is visszakerülhetett tulajdonosához 
2021. január 21-én. A hirdetőt a rendőrök elszámoltatták, elmondása szerint a 
kerékpárt néhány nappal korábban egyik rokonától vásárolta. A nyomozás eddigi 
adatai szerint ez a kerékpárlopás illeszkedik egy, a Monori Rendőrkapitányság 
illetékességi területén az elmúlt időszakban elkövetett bűncselekmény-sorozat-
ba. A tettes azonosítása és felkutatása folyamatban van.

A nyáregyházi körzeti megbízott január 10-én 11 óra 20 perckor Pilis, Haleszi 
II. dűlőben elfogott egy 24 éves gombai férfit, aki ellen a Budapest Környéki 
Törvényszék BV. csoportja lopás miatt bocsátott ki elfogatóparancsot. 
Munkatársam a férfit elfogta és előállította a Monori Rendőrkapitányságra.

A Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya nyomozást folytat egy 32 
éves helyi férfi ellen garázdaság vétsége és más bűncselekmény elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint a férfi 2020. december 11-én 11 óra 30 körül a pilisi Penny Market 
áruház parkolójánál előzetes szóváltást követően egy alkalommal megrúgta 
és több alkalommal ököllel fejen és testszerte megütött egy férfit. A körzeti 
megbízottak a helyszínen lévő kamerarendszer felvételeinek elemzésének 
eredményeként két órán belül azonosították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személyt, majd a lakásában elfogták, a Monori 
Rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Baleset-megelőzési tanácsok kerékpárosoknak:
A balesetek megelőzése, a rendőri intézkedés elkerülése érdekében kérjük 

a kerékpárosokat, hogy gyalogos-átkelőhelyeken kerékpáron fenn ülve ne 
keresztezzék az úttest forgalmát.

Ezt csak akkor tehetik meg, ha a gyalogos-átkelőhely mellett kerékpáros 
átvezetés van. Ennek hiányában a kerékpárról le kell szállni és a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyen át kell tolni a kerékpárt. Kérjük a kerékpárosokat, hogy 
legyenek körültekintőek, vegyék figyelembe a megállásra és elsőbbségadásra 
kötelező táblákat!

Kerékpárral alapvetően az úttesten kell közlekedni. Amennyiben az úttest 
mellett van kerékpárút vagy gyalogos- és kerékpárút, akkor azon kell a bicik-
livel haladni. 

A kerékpárjaikon legyenek meg a kötelező felszerelések, különös tekintettel 
a prizmákra és a működő világításokra. A kormány és a fékek biztonságosan 
működjenek, fordítsanak gondot a karbantartásukra. 

A járművezetők részéről is fontos, hogy akkor is késedelem nélkül reagál-
janak az adott közlekedési szituációra, ha a gyalogos vagy kerékpáros esetleg 
figyelmetlenül, vagy szabálytalanul, nem elsőbbségi helyzetben kíván áthalad-
ni az úttesten!

A fokozott óvatosságra különösen nagy szükség van a nagyobb belterületi 
csomópontoknál, a bevásárlóközpontok, vasúti és autóbusz pályaudvarok kör-
nyezetében, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítése során, valamint a 
gyermekek, a fiatalok és az idősek által látogatott intézmények (tanintézetek, 
sportlétesítmények, nyugdíjas otthonok) közelében.

A közlekedési szabályok betartása, a tolerancia és az odafigyelés mind-
annyiunk érdeke!

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérjük Önöket, 
hogy bármely időpontban hívják a „járőr mobilt” a 06 20/771-0411 mobil-
telefonszámot, vagy munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt 
a 29-610-532-as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot a 29-410-726, 
illetve a 112-es telefonszámon.

KEREPESZKI FERENC r. alezredes ✍

Az új év kezdetével labdarúgóink és segítőik 
kemény felkészülési munkát kezdtek el, ter-

mészetesen a vírushelyzetre vonatkozó előírások 
szigorú betartásával.

Lengyel Zoltán: Nagy odafigyeléssel, teljes erő-
bedobással biztosítjuk a körülményeket labdarú-
góink számára. Felnőtt labdarúgóinknak Vecsésen 
műfüves pályát béreltünk, hogy a felkészülés 
zökkenőmentesen történjen.

Miklósvári János, felnőtt csapat: Január elején 
kezdtük el a közös munkát. Nagyon kevés idő állt a 
rendelkezésünkre, de amit elterveztem, azt maxi-
málisan megcsinálták a srácok. Nagyon jó körül-
mények között tudtunk készülni. Picit sajnálatos, 
hogy nem hazai körülmények között zajlottak az 
edzések. Sok sérülés hátráltatta a felkészülést, de 
a végére kiegyenesedtünk. Nagy változáson ment 
át a csapat kerete nyárhoz képest, hiszen többen 
eligazoltak más klubhoz. Négy új igazolásunk van, 
de még tervezzük egy, esetleg két csatár leigazo-
lását! A céljaink nem változtak, szeretnénk minél 
feljebb lépni a tabellán!

Kiss Balázs, Maka Alex, Duchaj Vince, Lasán 
Bálint, Kicska Tamás a távozók, Szabó Erik, 
Sznopka János, Bán Zsolt a mezőnyt erősíti, a 
kapuban pedig Kondor Tamás áll majd. Öt edző-
mérkőzésünk volt, melyek megfelelően szolgálták 
a felkészülésünket. A korai bajnoki idénykezdés 
miatt február 6-án lejátszottuk az első mérkőzé-
sünket, melyet Veresegyházán a CSO-KI csapata 
ellen 1:0-ra megnyertünk.

Kerepeszki Zoltán, utánpótlás: Januárban újra 
indultak az edzések, először az U19 majd, az 
U15, február második hetétől pedig a Bozsik-
korosztályok is elkezdték a felkészülést a tava-
szi szezonra. Egy-egy teremtornán (az U19 kivé-
telével) minden korosztály képviselteti magát 
a Pilisi LK színeiben, a nagypályás utánpótlás 
bajnokságok pedig már március elején kezdetét 
veszik. Január 31-én, vasárnap, az I. Kulcsár 
Gábor Utánpótlás Labdarúgó Emléktornán sze-
repeltek U9 és U11 korosztályos játékosaink az 
albertirsai sportcsarnokban a helyi ASE által szer-
vezett teremtornán. A két korosztályban hat-hat 
csapat mérte össze tudását: Monor, Vecsés, Üllő, 
Gyömrő, a rendező Albertirsa és a mi fiaink a Pilisi 
LK színeiben, akik az U11-es korosztályban a 3. 
(bronzérmes), az U9-es korosztályban pedig a 4. 
helyet szerezték meg. Gratulálunk nekik és min-
den résztvevőnek!

Kérjük, kísérjék figyelemmel folyamatosan frissü-
lő honlapunkat a www.pilisilk.hu címen, melyen a 
sorsolás is megtekinthető, illetve kövessék ese-
ményeinket, híreinket Facebook-oldalunkon is! 

Találkozzunk a pályán! Játékosaink már nagyon 
várják, hogy nézők előtt játszhassanak. Hajrá Pilis!

a Pilisi LK vezetősége ✍

KÖZÖS ÜGYEINK

Rendőrségi hírek Foci hírek
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A tavalyi év utolsó hónapja és a 2021-
es év első hónapjai nagyon izgalma-

san teltek a Városi Könyvtárban. Igaz, a 
járvány terjedésének lassítása érdekében 
hozott országos intézkedések miatt intéz-
ményünk a látogatók előtt továbbra is 
zárva tart, de az „ajtóban kölcsönzés” 
szolgáltatásunk december 14-től újra 
elérhető vált, és a legtöbb programunkat 
– alkalmazkodva a kialakult helyzethez – 
sikerült áthelyeznünk az online térbe. 

Sajnos, tavaly az adventi várakozás idő-
szaka is sokban eltért a megszokottól. 
Könyvtárként, közösségi helyként fela-
datunknak éreztük, hogy ha másként is, 
mint eddig, de próbáljunk ünnepi hangu-
latot sugározni kirakatainkkal és örömet, 
vidámságot okozni minél szélesebb kor-
osztálynak szóló, az időszaknak megfele-
lő, tematikus online programjainkkal. 

December 1-jén útjára indítottuk online 
Könyves Adventi Naptár játékunkat kicsik-
nek és nagyoknak címmel. December 
25-ig minden nap kinyitottunk egy „abla-
kot”, vagyis feltöltöttünk egy könyvet az 
online könyves naptárunkba a könyvtár 
Facebook-oldalán. Minden este sorsolás-
sal döntöttük el, ki nyeri meg a könyvet 
az aznapi jelentkezők közül. A játék nagy 
érdeklődés mellett, nagy sikerrel zajlott. 
A program népszerűségét növelte, hogy 
a könyvtár 2. kirakatát ennek a játéknak 
szenteltük, ahol Lencsés Andinak köszön-
hetően óriás adventi naptárként eleve-
nedett meg a kirakatban a 25 ajándék-
könyv. Andi csodás, kézzel varrott, tűzött 
kézimunkáival varázsolt karácsonyi han-
gulatot a könyvtári kirakatokba. „Kézzel 
varrom a karácsonyt” címmel volt látható 
hangulatos kiállítása az Ablak Galériában. 
A kiállításához egy nyereményjáték-
kal is készült, amely interaktívvá tette a 
kiállítást. A részletekben gazdag mun-
kái között kellett megkeresni egy elbújt 
hóembert. A nyertes egy Andi által kézzel 
készített ajándékcsomagot nyert. A gye-
rekkirakat sem maradt díszítés nélkül. 
Kiállítónk segítségével egy hangulatos, 
régi időket idéző mesesarkot rendeztünk 
be „Kályhamesék” címmel. A minikiál-
lítások kis, csillogó ékkővé varázsolták 
kirakatainkat, különösen az esti órákban, 
amikor a fények is kigyúltak. 

December 5-én 18 órai kezdettel a gyere-
keket hívtuk egy online mikulás-koncertre. 
„Amikor piros hó esik… minden kíván-
ság teljesül” című programban Kőhalmi 
Ferenc bűvész mellett közreműködött 

még Pintér Tibor gitáron és Szemereczky 
Imre ütős hangszereken. A saját szer-
zeményeken kívül, Nagy Bandó András, 
Nemes Nagy Ágnes művei is hallhatók 
voltak, egyedi hangszerelésben. Az előa-
dás, melyet a Képüsz Kft. is műsorra 
tűzött, vidám, közvetlen stílusával egy 
különleges világba varázsolta a nézőket, 
nagy sikert aratva gyermek és felnőtt 
nézők körében egyaránt. Ezt bizonyítja a 
több, mint 900 megtekintés online csa-
tornáinkon. 

Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!” 
program keretein belül jött létre, mely-
ben az előadóművészeti ágazatot segítve, 
könyvtárunk is regisztrált befogadóhely 
lett. A program célja, hogy a művészek, 
alkotók, valamint a kulturális programo-
kat befogadni kívánó helyszínek, szerve-
zetek, egyesületek egymásra találhassa-
nak. Köszönet a DJP Pont Pilisnek és 
Szebellédy Péternek a videómunkáért!

DJP Pontunkon KÉP-MÁS címmel, 
december 8-án tartottuk online, interak-
tív előadást a Digitális Médiaműveltség 
Szülőknek projekt keretében. Témája a 
digitális ön- és testképzavarok volt. Nagy 
örömünkre a hallgatóság soraiban a szü-
lők mellett pedagógusok is jelen voltak. A 
Teams-konferencia keretében megtartott, 
nagyon aktuális témákat érintő előadáson 
a jelenlévők múltbéli és jelenlegi média-
használati szokásainak, kompetenciának 
megismerése után a digitális identitásról 
és testképzavarok megjelenésének veszé-
lyéről beszélgettünk. A közösségi média 
óriási befolyással bír a fiatalok, különö-
sen a tinédzserek önképének és digitális 
önképének kialakulásában. Sajnos, ha ez a 
kettő nincs összhangban, komoly frusztrá-
ciókhoz vezethet a gyerekek fejlődésében. 
Ezért szükséges, hogy szülőként mihama-
rabb felismerjük azokat a jeleket, amelyek 
arra utalnak, hogy a túlzott médiahaszná-
lat következtében mind távolabb kerülnek 
a valóságtól, a valódi értékektől. Az előa-
dás után kötetlen beszélgetés formájában 
tovább folytattuk az este folyamán fel-
színre került problémák, kérdések, tapasz-
talok megosztását.

December 13-án beneveztünk Telegdi 
Ágnes írónő által 2020-ban már az 5. 
alkalommal meghirdetett „Könyvtárak 
karácsonyi dekorációs versenyére”. A ver-
senyen 17 megyéből 63 könyvtár indult. 
Az eredményhirdetésre december 23-án 
került sor. Nagyon nagy örömünkre – a 
több, mint 750 szavazatnak köszönhetően 
– holtversenyben első helyen végeztünk 

az eleki Városi Könyvtárral. Az írónőtől 
egy értékes dekorációs csomagot kaptunk, 
aminek nagy hasznát vesszük a jövőben 
könyvtárunk szépítésénél. Köszönjük a 
lehetőséget, hogy ezzel is népszerűsíthet-
jük az olvasást, a könyvek szeretetét és a 
könyvtárba járást. Óriási köszönet Lencsés 
Andinak a rengeteg segítségért, és minden-
kinek, aki ránk szavazott a versenyen. 

2021-ben is folytatódott az Ablak 
Galériában kiállítássorozatunk, ahol helyi 
és környékbeli alkotók, művészek, kéz-
művesek mutatkoznak be, mutatják meg 
alkotásaikat. Januárban és februárban 
is kitekintettünk Pilis határain túlra. Az 
év első hónapjában „Képzelet szárnyán” 
címmel volt látható Béres Kata, a közeli 
településen, Dánszentmiklóson élő tehet-
séges, fiatal alkotó kiállítása. A bemuta-
tott anyagok között láthattunk akvarell 
képeket, dekupázs technikával készített 
használati és dísztárgyakat. Kata 2 gyer-
meke mellett „Póki anyukája” is. Ez a 
kedves, különc, 6 lábú pók az AnKaságok 
kabalafigurája. Ez egy fantasztikus kéz-
műves közösség, amely minden hónapban 
virtuális vásár keretein belül segít egy-egy 
rászoruló gyermek családjának. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából szer-
vezett, 3 eseményből álló ünnepségso-
rozatunk közül két programot át tudtunk 
tenni az online térbe. Január 22-én, a 
Himnusz születésnapján könyvtárunk 
Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész 
rendhagyó irodalomórájára invitálta azo-
kat, akik többet szerettek volna tudni a 
Himnusz történetéről. Az "Általad nyert 
szép hazát..." című online előadás az erre 
az alkalomra létrehozott zárt csoport-
ban volt ingyenesen elérhető aznap 8-20 
óra között. A lebilincselő előadás nagyon 
sok érdekességet és újdonságot tartalma-
zott, sikere garantált volt. Az online iroda- 
lomórát az iskolában tanító pedagógusok 
számára is elérhetővé tettük, így a diákok 
is megnézhették. 

Január 24-én, Baranyi Ferenc 84. szüle-
tésnapján került sor az V. Baranyi Ferenc 
online Szavalóverseny eredményhirdeté-
sére Facebook-oldalunkon. Az országossá 
nőtt rendezvényről részletesebben külön 
cikkben olvashatnak.

Sajnos, a programsorozat harmadik 
eseményét, Koday László Csokonai-díjas 
festőművész kiállítását nem tudtuk és 
nem is szerettük volna áthelyezni a digitá-
lis térbe. A művész úrral folytatott egyez-
tetés után a kiállítás új időpontját szep-
temberre módosítottuk.

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Mozgalmas hónapok a könyvtárban



www.pilis.hu HÍRNÖK 9

Februárban Surman Edit, Újhartyánban 
élő keramikus, a Surman Keramik tulajdo-
nosa rendezte be egyedi hangulatot árasz-
tó, különösen gazdag kiállítását rendhagyó 
bemutatóterünkben. Az Ablak Galériában 
ezúttal egy valódi kert kelt életre, mada-
rakkal, madáretetőkkel, fákkal, gyümöl-
csökkel. A kiállítás a „Madarak az ablak-
ban” címet kapta, melynek többszörös 
szimbolikája utalt a tavaszvárásra a még 
jelenlévő télben, valamint a szabadság, 
a szabadban történő repülés utáni vágy 
kifejezése is jelenlegi bezárt világunkban. 
Az alkotó erről és az alkotói folyamatok-
ról is beszélt a Rádió Dabas 93.4 Térségi 
Napló című műsorában, melynek állandó 
vendégei galériánk kiállítói. 

Február 3-án Szebellédy Péter mentor 
kollégánk, a Digitális Jólét Program Pont 
Hálózatban végzett kiemelkedő mun-
kájáért Pest megyében elnyerte az „Év 
Mentora 2020” kitüntető címet. Sok sze-
retettel gratulálunk, és mi is köszönjük 
önzetlen munkáját!

Február 9-13 között, Valentin nap alkal-
mából minden olvasónak, aki igénybe vette 
„ajtóban kölcsönzés” szolgáltatásunkat 
egy szív alakú, szintén a DJP-pontunkon 
3D nyomtatási technikával készült könyv-
jelzőt adtunk ajándékba.

Február 14-én Nyáry Krisztián tartott újra 
online előadást. A „Múzsák és művészek” 
című, a pilisi közönségnek dedikált videó-
ban mesélt híres magyar írók, költők, festők 

Nagyanyáink konyhájából / Takto varila starká 

November végén jelent meg a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális 
Egyesületének kiadásában a „Nagyanyáink konyhájából – Takto varila starká” 

című kétnyelvű szakácskönyv, mely a pestvidéki szlovák őslakosságú települések 
hagyományos ételeit mutatja be. A kötet kiadását támogatta a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézete.

A kötet 17 település hagyományos, helyi ételeit mutatja be szlovák és magyar 
nyelven. Az ételek összegyűjtése a régió lelkes lokálpatriótáinak köszönhető, akik 
értékes darabot őriztek meg elődeik örökségéből. Pilis Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata is jelentős részt vállalt a gyűjtésből.

A könyv több mint 130 receptet tartamaz. Pilisről 7 hagyományos étel került 
az albumba. Megismerkedhetünk többek között a pecsenyka, a táskaleves és a 
kuglóf receptjével is. Az ínycsiklandozó étkek színes fényképek kíséretében ele-
venednek meg a kétnyelvű kiadványban, melyet szeretettel ajánlunk mindenki 
figyelmébe.

A gyűjteményes kötet korlátozott példányszámban megvásárolható a Csikós 
Könyvesboltban, további információt kaphatnak Pilis Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatánál, ügyfélfogadási időben, minden csütörtökön 8-12 óra között.

SEDRÓ JÁNOS ✍ elnök

szerelmeiről, múzsáiról. Nagyon izgalmas 
és szórakoztató előadást láthattunk újra.

Február 27-én megtartottuk első online 
író-olvasó találkozónkat „Páros mágia” 
címmel. Vendégeink a digitális téren 
keresztül Dragomán György író és Szabó 
T. Anna költő volt, akik jó harminc éve 
egy párt alkotnak. Együtt közel harminc 
könyv, a legutóbbi kettő szinte egyszer-
re jelent meg kiadójuk, a Magvető gon-
dozásában. Szabó T. Anna novelláskö-
tete Szabadulógyakorlat címmel látott 
napvilágot, Dragomán György pedig a 
Főzőskönyvvel jelentkezett. Mindkettőjük 
új kötete azonnal hatalmas siker lett.

Márciusban Halkó Ferencné, született 
Nagyfaludi Borbála horgolt, kötött, hím-
zett kézműves alkotásaiból nyílik kiállítá-
sunk. Boris mama idén januárban töltötte 
100. életévet és 5 éve még aktívan alko-
tott.

Március 8-án minden női olvasónknak egy 
„nyomtatott” virággal kedveskedünk a 
DJPP Pilis jóvoltából.

Március 14-én Kármán Józsefre, könyv-
tárunk névadójára emlékezünk születé-
sének 252. évfordulója alkalmából egy 
róla készült online összeállítással és kiál-
lítással. 

Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkal-
mából újra Nyáry Krisztián érkezik hoz-
zánk egy online előadással.

Áprilisban egy tehetséges, fiatal, pilisi 
fotós, Pintér Balázs képeiből lesz látható 
egy válogatás az Ablak Galériában.

Ezúttal Húsvétra is az online térben tudunk 
közösen készülni. Egy vidám, tavaszi deko-
rációt tud majd minden kedves nézőnk ott-
hon is elkészíteni egy interaktív kézműves 
foglalkozás keretében, Lehoczki-Lénárd 
Valentinával.

Április 11-én 18 órától a Magyar Költészet 
Napja alkalmából Turek Miklós „Nappal 
hold kél bennem…” című online versszín-
házi monodrámáját láthatják az érdeklő-
dők József Attila életéről, költészetéről 
könyvtárunk Facebook-oldalán.

A kölcsönzés, könyvigénylés, könyvtár-
használatához továbbra is kérjük, hasz-
nálják online keresőnket, kereso.kjvk.hu 
címen, vagy hívják a 06 29 498-851-es 
telefonszámot, vagy írjanak az info@kjvk.
hu e-mail címre.

A könyvtár aktuális híreiről, programja-
iról állandó tájékoztatást kaphatnak a 
www.kjvk.hu weboldalon és Facebook-
oldalunkon. 

Ha a városban járnak, sétáljanak el a 
könyvtárhoz, nézzék meg minikiállítása-
inkat, és olvassanak sokat! Mindenkit sok 
szeretettel várunk a könyvtár elé! 

OROSZNÉ FEHÉR EDIT ✍

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

Kétnyelvű szakácskönyv
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A Csernai Pál Közösségi Központ is az 
online térbe vonult a pandémiás idő-
szakban, mint ahogyan számos kultu-
rális intézmény. A digitális csatorna lett 
az egyetlen platformja annak, hogy hírt 
adjunk magunkról.

A 2020-as év a CSEPI számára a folya-
matos át- és újratervezésről szólt, és 

sajnálatos módon november 11-én ismét 
be kellett zárni kapuit a látogatók előtt.

Decemberben, az adventi időszakban 
úgy döntöttünk, hogy a gyermekeknek 
kedveskedünk és mikulás napi rajzver-
senyt hirdettünk 3-9 éves gyerekek szá-
mára, amit nagy érdeklődés követett. 
Összesen 65 pályamű érkezett, a szom-
szédos települések általános iskoláiból 
és a helyi általános iskolából is érkeztek 
szebbnél szebb alkotások, de volt olyan 
óvodás- és iskoláskorú gyermek is, aki 
egyénileg indult. Bíró Tünde, a Gubányi 
Károly Általános Iskola rajztanára, Fekete 
Tamás, a Kulturális, Szabadidő és Sport 

Bizottság elnöke és Ljubimov Krisztina, 
a CSEPI ügyvezető igazgatója értékelte a 
gyermekek munkáit. A legmesésebb alko-
tások készítőinek mikuláscsomaggal ked-
veskedtünk, míg a többi indulót emléklap-
pal, mikuláscsokival és csepis puzzle-val 
ajándékoztuk meg. 

Az ünnepi készülődés is más volt, a szín-
padunk is üresen állt, de próbáltuk a 

A Segítünk Alapítvány 2020-ban is támogatta a Gubányi Károly 
Általános Iskola telephelyeit. Az iskola vezetésével egyeztetve, 

tavaly decemberben a Szabadság téri és Kossuth Lajos úti telep-
helynek 1-1 jó minőségű, Epson projektort vásároltunk 250 000 Ft 
értékben. A projektorok januárban kerültek felszerelésre, ezzel is 
segítve az intézményben folyó oktatói munkát. 

Az V. Baranyi Ferenc (online) Szavalóverseny szervezésében is részt 
vállaltunk. Az alapítvány biztosította a kategóriánként a különdíjakat 
30 000 Ft értékben. 

Kérjük, idén is támogassák az alapítványunk 
munkáját adójuk 1% -nak felajánlásával. 

Adószámunk: 18676893-1-13

Köszönjük minden támogatónak a segítséget!

SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ✍

A diákok annyiféleképpen teljesítették ezt a kihívást, ahányan 
voltak. A legtöbb diák persze a saját szintjének megfelelően ered-
ményt hozott, de volt, akiből a stresszhelyzet energiát hozott elő, 
és olyan is, aki megtántorodott a pillanat súlya alatt. Azt gondolom, 
hogy egy ilyen vizsgahelyzet segít önmaguk megismerésében, és 
fontos, hogy ezt tudatosítsuk bennük. Azonban mi, pedagógusok 
büszkék vagyunk rájuk, mert jó eredményeket produkáltak, és az 
írásbeli felvételi mellett a hozott jegyek is ugyanennyit számíta-
nak. Sőt egyes iskolákban a szóbeli felvételi még hátra van, illetve 
az egyes iskolákban elért sorrendre is várunk. Tehát még nincs 
vége az izgalomnak. Csak azt tudom kívánni minden nyolcadikos 
diáknak, hogy élvezze ki ezt az utolsó általános iskolai évet, és 
teljesüljön a vágya, hogy abban az iskolában tanulhat tovább, ahol 
leginkább szeretne!

VÁLÓCZI ZSUZSANNA ✍

képernyőre varázsolni a karácsony 
hangulatát.

December 19-én Facebook-oldalunkon 
téli, zenés mesejátékot tettünk közzé 
„Lizi karácsonya” címmel a Pódium 
Színház előadásában. Igazi karácso-
nyi ráhangolódás volt a kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Egy varázslatos 
történet, ami már az ünnepi csodákat 
hozta magával a karácsonyt megelőző 
napokban.

Az új év új kezdeteket szokott jelen-
teni, ebben bízunk mi is, hogy miha-

marabb lesz lehetőségünk az elmaradt 
előadásainkat pótolni, majd az év második 
felében szeretnénk újra színes és válto-
zatos kulturális programokkal megtölteni 
Közösségi Központunkat. Kitartást min-
denkinek, kitartást magunknak és a lehető 
legközelebbi viszontlátásra!

LJUBIMOV KRISZTINA ✍
ügyvezető igazgató

A középiskolai felvételi minden 8. osztályos diák életében 
hatalmas mérföldkő. Az egész általános iskolai pályafutás 
megmérettetése akkor is, ha mondjuk valakinek nem számít 
bele a pontja a továbbtanulásba. Ez az első olyan alkalom, 
amikor a 2x45 perc alatt csak magára számíthat egy kamasz. 
Idegen helyen, idegen gyerekek és tanárok között kell meg-
mutatnia, mit tud. 

2021. január 23-án 10 órától szülők és pedagógusok szorítottak 
azért, hogy a gyerekek a legjobbat hozzák ki magukból a magyar, 
illetve a matematika írásbeli felvételin. Bár az Oktatási Hivatal hon-
lapján meglelhetők a korábbi évek feladatsorai, mégis számunkra, 
pedagógusoknak is kicsit zsákbamacska. Melyik lesz könnyebb, 
a matek vagy a magyar? Vajon eszükbe jut az a jótanács, amit a 
magánhangzó törvényekhez mondtam? Idén sem volt ez másképp. 

INTÉZMÉNYEINK ÉLETE 

A CSEPI hírei

Írásbeli felvételi tapasztalatai a Gubányiban

A Segítünk Alapítvány hírei
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Kedves Pilisiek! Legutóbbi jelentkezésünk óta kiderült, hogy a TESCO-pályázaton 
is sikerrel indultunk, 250 000 Ft-ot nyertünk a Sportpark további fejlesztésére. 

Jelenleg a szerződéskötés van folyamatban, várhatóan márciusban kapjuk meg 
a támogatás összegét, akkor indulhat a kivitelezés. A támogatási összegből egy 
kültéri fitneszgépet vásárolunk, újabb padokat helyezünk ki, virágokat ültetünk és 
ugróiskolát készítünk a kisebbek számára. A kültéri fitneszeszköz mind a fiatalok, 
mind az idősebbek által könnyen használható lesz, így akár az unokákkal odaláto-
gató nagyszülők is kipróbálhatják. A zajelnyelő kosárpalánk finanszírozására gyűj-
tést rendezünk. Várhatóan még tavasszal átadjuk az új eszközöket a város lakóinak. 
Az átadás mellett a tavaly kihelyezett eszközöket is rendbe tesszük, a mezítlábas 
ösvényt újra feltöltjük.

December elején csatlakoztunk a „Hagyj el egy mikuláscsomagot!” eseményhez, 
melynek keretében 10 csomagot hagytunk el a város különböző pontjain. Meg 
szerettük volna köszönni a járvány alatti helytállását az óvodai dolgozóknak, a 
tanároknak, a rendőröknek, bolti dolgozóknak és a postásoknak, így egy-egy jelké-
pes csomagot hagytunk ezen intézményeknél is. Ugyanekkor a gyermekek részére 
mikulás dekorációt készítettünk a Sportparkba.

Lakossági adományokból élelmiszert, ruhákat, játékokat, tv készülékeket juttat-
tunk el rászoruló, egyedülálló anyukáknak karácsonyra. Eközben egy 8 éves kisfiú 
titkos vágyát a Pilisi Angyalok valóra váltották, a kisfiú így egy hihetetlen karácso-
nyi csodát élhetett át.

Február 10-én átadjuk az óvoda Rákóczi úti tagóvodájának egyhónapos használat-
ra a mobil KRESZ pálya eszközeit. Az egy hónap lejárta után másik intézmény kapja 
meg használatra az eszközöket, terveink szerint nyár elejére mindegyik tagóvoda és 
iskolai alsótagozat sorra kerül. Reméljük, hogy a gyermekek örömmel fogadják és 
sokáig tudják majd használni a KRESZ pályát, a futóbicajokat és a rollereket.

Tavasszal is tovább folytatjuk a munkát, reméljük, minden pilisi megelégedé-
sére. Minden segítőnknek, támogatónak hálásan köszönjük a segítséget. A Pilisi 
Angyaloknak pedig egy hatalmas köszönet, hogy felhívásunkra azonnal segítő 
kezet nyújtottak. 

Kérjük, hogy aki tud, az támogasson bennünket adója 1%-val.

Közösen Összefogva Szolgálunk Egyesület – 
adószámunk: 18989669-1-13 

KÖSZ Egyesület ✍

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Németh 
Sándor falugazdász ügyfélfogadása a 

korlátozó intézkedések feloldásáig szünetel 
a Városi Könyvtárban! Ügyintézésre a NAK 
Körzeti Központjában van lehetőség, előzetes, 
telefonos bejelentkezés után. 

Cím: 2200 Monor, Deák Ferenc út 10. 
Információ és bejelentkezés: 06 30/573-9526

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei 
Szervezete és Pilisi Alapszervezete szervezésében, valamint a pilisi Városi 

Könyvtár közreműködésével február 4-én, 12:00-18:00 óráig újra véradás volt 
Pilisen a Csernai Pál Közösségi Központban. Ezekben a nem mindennapi időkben is 
85-en jelentkeztek véradásra, 77-en adhattak vért és 8 fő első véradót is köszönt-
hettünk a Véradó Hősök között. Ez a rendkívül magas részvételi szám is bizonyítja, 
hogy nagyon sok segítőkész ember él körülöttünk. A véradásra jelentkezőket 
a Városi Könyvtár jóvoltából megajándékozhattuk egy könyvjelzővel, valamint 
egyedi, névre szóló, szív alakú hűtőmágnessel, amelyeket a kitelepült DJP Ponton 
Szebellédy Péter mentor a helyszínen készített el 3D-nyomtatóval.

A véradók közül egy szerencsés Surman Edit keramikusművész által felajánlott 
fedeles madáretetőt is hazavihette. Továbbá a véradás Facebook-bejegyzésének 
megosztói között a Szűcs Klára Pedikűr jóvoltából egy lábápolási ajándékutalványt, 
valamint a Ramóna Pizzéria felajánlásaként egy 32cm-es pizzavásárlási utalványt 
sorsoltunk ki. Köszönjük minden támogatónak a felajánlását, a szervezésben részt-
vevőknek a segítséget, és minden véradónak, hogy a karjukat nyújtották! 

Magyar Vöröskereszt Pilisi Alapszervezete ✍

Kedves Pilisiek! Decemberben hirdettük 
meg több helyi civil szervezet összefo-

gását és jótékonysági adománygyűjtését a 
járvány miatt bajba kerültek megsegítésére. 
A szervezetek az induláskor 70 000 Ft-ot 
ajánlottak fel, a kezdeményezéshez december 
22-ig magánszemélyek még 271 000 Ft-tal 
járultak hozzá.

Karácsony előtt 3 családnak vásároltunk 
élelmiszercsomagot, majd januárban még 
63 csomagot. Túlnyomó többségében munka 
nélkül maradt családokat támogattunk, ezen 
kívül rászoruló időseknek és karanténban lévő 
családoknak is juttattunk csomagokat. Az 
élelemiszercsomagok mellé a családok szük-
séglete szerint játékokat, ruhákat, törölköző-
ket, kenyeret, édességet, textil maszkokat is 
vittünk. Mindenhol nagy örömmel fogadták 
a segítséget. Rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk a családoktól. A szervezetek össze-
sen több mint 1 tonna élelemiszert szállítot-
tak ki januárban a családoknak.

Bárki kerülhet nehéz helyzetbe, akár egy 
betegség vagy a munkahely elvesztése okán, 
ezért is fontos, hogy ne hagyjuk magukra 
azokat, akik bajba kerültek, hogy érezzék, 
nincsenek egyedül.

Minden támogatónak köszönjük a segítsé-
get, minden résztvevő szervezetnek köszön-
jük a munkáját, támogatását és együttmű-
ködését. Köszönjük Hajnal Csilla polgár-
mesternek és a könyvtár vezetőjének, Malik 
Tamásnénak segítő együttműködését. A szer-
vezetek együttműködése itt nem ér véget, 
csak ez a projekt fejeződött be. Minden olyan 
projektben együtt veszünk részt a jövőben, 
ami minden szervezet részéről támogatható, 
mert együtt többet tehetünk Pilisért.

#civilösszefogás = Közösen Összefogva 
Szolgálunk Egyesület; Pilisi Nép- és Gazdakör; 
Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület; Pilisi 
Zenész Egyesület; Pilisi Római Katolikus 
Egyházért Alapítvány

KÖSZÖNJÜK!

MOZAIK

A KÖSZ Egyesület hírei

Újabb sikeres véradás Pilisen

Civil 
összefogás  

Falugazdász 
hírek
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Sajnos, a járvány miatt idén a versenyt nem tudtuk az eddigi 
módon lebonyolítani, de mivel semmiképpen sem szerettük 

volna, hogy megszakadjon ez a szép és sikeres rendezvénysoro-
zat, úgy döntöttük, hogy a teljes versenyt áthelyezzük a digitális 
térbe. Az online verseny meghirdetésekor nem gondoltuk, hogy 
ilyen nagy lesz az érdeklődés. Az internet adta lehetőségeknek 
köszönhetően Magyarország minden tájáról, sőt Erdélyből és 
Szerbiából is érkeztek pályázatok. Összesen 181 videó került fel-
töltésre a nevezési felületre. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan 
neveztek, de ugyanakkor ez a tény óriási kihívás elé állította 
könyvtárunkat és a szervezésben résztvevő segítőinket is mind a 
technikai megvalósítás, mind a szervezés, a zsűrizés lebonyolítá-
sa szempontjából.

Másik újdonság az idei versenyen, hogy támogatóinknak köszön-
hetően az eddigi 3 kategória helyett 6 kategóriában hirdethettük 
meg a versenyt. Régi vágyunk vált valóra ezzel, és így az álta-
lános iskolások mellett középiskolások és felnőttek is pályáz-
hattak szavalataikkal. Kategóriánként az első 3 helyezett került 
díjazásra. Minden kategóriában a nyertesek 20 000 Ft, a második 
helyezettek 10 000 Ft, a harmadik helyezettek pedig 5000 Ft 
értékű vásárlási utalványt nyertek. Több kategóriában különböző 
értékes különdíjak is odaítélésre kerültek.

A zsűri tagjai:
Hajnal Csilla, Pilis város polgármestere,
dr. Hrutkáné Molnár Mónika, a Monori Tankerületi Központ 
Tankerületi Igazgatója,
Onciu Mirela Cristina, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Román 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke,
Gilányi Fanni televíziós műsorkészítő, műsorrendező, gyártási 
szakember,
Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordí-
tó, Pilis város szülötte és díszpolgára, a zsűri tiszteletbeli elnöke.

EREDMÉNYHIRDETÉS KATEGÓRIÁNKÉNT

I. kategória Általános iskola 1-2. osztály
1. helyezett: Igar József Péter – Hársfadombi Általános Iskola, Mány
2. helyezett: Madurovicz Áron – Szent Imre Szakközépiskola és 
Általános Iskola, Kecskemét (felkészítő tanár: Várkoly Erika)
3. helyezett: Somosi Lili – Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola (felkészítő tanár: Navracsicsné 
Orosz Renáta)

Idén 5. alkalommal hirdettük meg a Baranyi Ferenc Szavalóversenyt Baranyi Ferenc Kossuth- 
és József Attila-díjas író, költő, műfordító, Pilis város szülöttje és díszpolgára tiszteletére. 

Különdíjban részesül
Pázsy Olivér – Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési 
Általános Iskola (felkészítő tanár: Kiss Ferenc)
Czepek Hanna – Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola, 
Biatorbágy (felkészítő tanár: Szabó Ágnes)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzatának különdíját kapja: 

Fehér Johanna – Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési 
Általános Iskola (felkészítő tanár: Kiss Ferenc)

Polgármesteri különdíj: 
Pestesan Ana – Kolozsvár

II. kategória Általános iskola 3-4. osztály
1. helyezett: Megyeri Hanna Anna – Osztrák-Magyar Európaiskola, 
Budapest (felkészítő tanár: Jantyik Csaba)
2. helyezett: Horváth Benjámin Joel –Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskola (felkészítő tanár: Körözsi Emese Irén)
3. helyezett: Huszár Bernadett – Tolnay Lajos Általános Iskola, 
Inárcs (felkészítő tanár: Tarsoly Zsófia Dóra)

Polgármesteri különdíjban részesül:
Tóth Bence – Pilisi Gyermekotthon

Budapest Főváros XIII. Kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzatának különdíját kapja: 

Budai Roland – Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési 
Általános Iskola (felkészítő tanár: Kiss Ferenc)

Monori Tankerületi Központ különdíját kapják: 
Biros Eszter Irén – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis (felkészí-
tő tanár: Némethné Kovács Sarolta)
Halkó Panka – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis (felkészítő 
tanár: Némethné Kovács Sarolta)
Tungalag Borte Fujin – Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 
(felkészítő tanár: Körözsi Emese Irén)

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
különdíját kapja:

Tóth Fanni – Váci Mihály Katolikus Általános Iskola, Nagykáta

III. kategória Általános iskola 5-6. osztály
1. helyezett: Kerékgyártó Viktória – Csik Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium, Budapest (önálló felkészülés)
2. helyezett: Hajdu Zsombor József – Monorierdei Fekete István 
Általános Iskola (felkészítő tanár: File Irén)
3. helyezett: Sasvári Bálint – Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 
(felkészítő tanár: Tóth-Rácz Renáta)

Különdíjban részesül: 
Geszti Gábor – Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési 
Általános Iskola (felkészítő tanár: Kiss Ferenc)

IV. kategória Általános iskola 7-8. osztály
1. helyezett: Antal Kászon – Szent Kereszt Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda, Cegléd (felkészítő tanár: Bogádiné Velkey Katalin)
2. helyezett: Sándor Nóra – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis
3. helyezett: Mihály Panka – Szerb Antal Gimnázium, Budapest 
(felkészítő tanár: Mikecz Tamásné)

Különdíjban részesül: 
Ihász Bence – Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis (önálló fel-
készülés)

MOZAIK

V. Baranyi Ferenc (online) Szavalóverseny, 2021
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V. kategória Középiskola 9-13. osztály
1. helyezett: Rontó Zoltán József – Miskolci Szc Baross Gábor 
Üzleti És Közlekedési Technikum (felkészítő tanár: Lődár Ildikó)
2. helyezett: Jaksa Máté – Baksay Sándor Református Gimnázium 
és Általános Iskola, Kunszentmiklós (felkészítő tanár: Takácsné 
Nagy Anikó)
3. helyezett: Pásztor Csenge – Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium

Különdíjban részesül:
Csernyicsko Bence Iván – Lőrinci Március 15. Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium (felkészítő tanár: Varga Ágota 
Csilla)

Gilányi Fanni különdíját kapja: 
Jaksa Máté – Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános 
Iskola, Kunszentmiklós (felkészítő tanár: Takácsné Nagy Anikó)

VI. kategória Felnőttek
1. helyezett: Borbély Mihály – Kistarcsa
2. helyezett: Tilingerné Gerlei Ilona – Nyáregyháza
3. helyezett: Lehoczki-Lénárd Valentina – Pilis

Különdíjban részesül: 
Király Bernadett – Nagykőrös
A beérkezett pályaművek online közönségszavazaton is részt 
vettek könyvtárunk Facebook-oldalán. 

Van egy régi fénykép a könyvespolcun-
kon. Ha rossz kedvem van vagy nagyon 

elfáradok, mindig ránézek és elmoso- 
lyodom.

Egy ExtremeMan triatlonos váltóverseny 
befutója van a képen, pontosabban Anikó, 
ahogy diadalittasan emeli karját a nagy- 
atádi ég felé. Arcán boldogság, hogy hát 
igen, megcsináltuk, legyőztük a távokat és 
bár fél napba telt és nem vagyunk már mai 
csirkék, akkor is megmutattuk a világnak…

Ez az elszántság és akaraterő jellemez-
te őt egész életében, mégpedig az a ritka 
kombináció, amikor ezek a tulajdonságok 
összefonódnak a szorgalommal, a máso-
kért tenni akarással és végtelen önzetlen-
séggel. 

Amióta ismertem, mindig is sportolt, ala-
pító tagja volt a Falka Teamnak, aktív futója 
háziversenyeinknek, ő volt közöttünk az 
egyetlen futónő, aki meg tudta nyerni a minden évben január 
1-jén megrendezett Falka félmaratont. 

Résztvevője volt sok, országosan megrendezett nagy ver-
senynek, mint például a Budapest Maraton – melyet egészben 
és csapattagként váltóban is teljesített, a Bécs–Budapest 
Ultramaraton, Ultrabalaton, K&H Éjszakai futás, Fertő tó 
kerülés, kassai Béke-maraton és félmaraton és még hosszan 
lehetne sorolni. 

A koronavírus-járvány rengeteg áldozatot követelt mindannyiunktól, és ha ez valakinek csak kellemetlen-
ségben és anyagiakban mérhető, akkor az szerencsésnek mondhatja magát… Czombos Anikót 51 évesen 
vette el családjától és Pilis közösségétől. Sporttársai megemlékezését az alábbiakban olvashatják. 

Amikor éppen nem vett részt ver-
senyzőként, akkor lelkes önkéntesként 
segédkezett a versenyszervezőknek. 
Mindig a segíteni akarás vezette, védő-
női munkája, gyógytornász foglalko-
zásai és családanyai feladatai mellett 
még erre is jutott ideje és energiája.

Talán ez a sok tennivaló, ez a 
mindenre és mindenkire figyelés 
és munka merítette ki szervezetét. 
Elfáradt, átesett egy komoly beteg-
ségen, mely testileg és lelkileg is 
nagyon megviselte őt. Mégis, felépü-
lése közben hatalmas lelki- és aka-
raterejének köszönhetően újra elkez-
dett sportolni, újra futott, úszott.

Nem is lehetett volna másképpen, 
hiszen róla el lehet mondani, hogy a 
sport volt az élete.

Bíztunk benne, hogy teljesen felépül, de sajnos a sors nem ezt 
akarta. Elment csendesen, úgy, ahogy élt. Itt hagyta családját, a 
barátait, a sporttársait és itt hagyta a Dolina útjait és hegyeit is. 
Elfutott valahová, ahová mi már nem mehettünk vele.

Nincs itt, de mégis velünk marad a sok szép, együtt megélt 
élmény, siker és lényének csodálatos emléke. 

Isten veled, Anikó!

Falka Team nevében: ÁBRAHÁMNÉ KATI ✍

Az online közönségszavazás nyertesei:
1. helyezett: Szalai Kíra Tímea – Zichyújfalui Református Általános 
Iskola (felkészítő tanár: Kránitz Borbás Helga)
2. helyezett: Horváth Boglárka – Garay János Általános Iskola, 
Szekszárd (felkészítő tanár: Hegedűs Emőke)
3. helyezett: Mihály Panka – Szerb Antal Gimnázium, Budapest 
(felkészítő tanár: Mikecz Tamásné)

A díjakat, az okleveleket és az általunk készített apró ajándékot 
postai úton küldtük ki a nyerteseknek. 

Köszönjük szépen a zsűri munkáját, köszönjük a felkészítő 
pedagógusoknak és szülőknek a gyerekek felkészítését, vala-
mint informatikusunknak és mentor kollégánknak, Szebellédy 
Péternek a sok segítséget, mert nélküle ez az online rendezvény 
nem jöhetett volna létre!

Köszönjük Pilis város önkormányzatának, Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzatának, a Segítünk, 
és a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványnak, a Monori 
Tankerületi Központnak és a DJP Pont Hálózatnak a támogatást!

Nagy szeretettel gratulálunk a nyerteseknek és természetesen az 
összes résztvevőnek, hiszen, ahogy Gilányi Fanni, a zsűri tagja fogal-
mazott értékelésében: „a díj az, hogy téged érdekelnek a versek!” 

MALIK TAMÁSNÉ ✍ igazgató

MOZAIK

Czombos Anikóra emlékezünk
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Családja fájdalmában sokan osztozunk, ráadásul fájdalmunkat 
nehezíti, hogy a járványhelyzet miatt a temetés szervezése is 

nehézségeket okoz. Szeretnénk Attilától tisztességgel búcsúzni, 
megemlékezni, melyben barátjától kértünk segítséget:
Zenészek – ahogy mi szeretjük használni –, muzsikusok körében 
nőtt fel. Anyai nagyapja, id. Temesvári Mihály tenorkürtön, illetve 
eufoniumon és billentyűs pozanon játszott. Anyai nagybátyja, ifj. 
Temesvári Mihály tangóharmonikán, később elektromos zongo-
rán játszott. Innen a zenei véna, amit örökölt 
és tanulmányai során tovább képezte magát.

Az első ismerkedés a zenével – hangszeren 
keresztül – 1983 szeptemberében indult a 
Kurucz Sanyi bácsi vezetése alatt működő 
„zeneiskolában”. Közel 60 gyermek érdeklő-
dött azon év őszén a hangszeres játék iránt. 
Attila első hangszere a klarinét volt. Az első 
színpadi fellépés pedig a volt kultúrházban tör-
tént a zeneiskolai „vizsgadarabok” előadásával 
a szülők előtt. Az első vizsgadarabja egy orosz 
népdal volt „Szulikó” címmel. A zeneiskolában 
a klarinét mellett megismerkedett a szaxo-
fonnal is, amelyben Lencsés Gyuri bácsi volt a 
segítségére. Ez a hangszer lett a továbbiakban 
a fő hangszere.

A zenei tanulmányainkkal előrehaladván a 
siker csúcsa akkor az volt, hogy a felnőtt 
tűzoltózenekar közé beülhettünk játszani. 
Maradandó élmény, nagyon nagy öröm volt.

1985-86-ban a tűzoltózenekarral az első 
két komoly feladat Miklós Vili bácsi harmoni-
kás temetésén játszani és kiállni a kastély orosz temetőjénél a 
november 7-i ünnepségen színpadon játszani. Rendszerváltásig 
a tűzoltózenekarral a helyi állami ünnepségeken, a környékbeli 
településeken rendezett tűzoltózenekari versenyeken és a volt 
kultúrházi bálokon vettünk részt. Az evangélikus templomban 
is minden karácsonykor felléptünk, egy-két karácsonyi éneket 
játszottunk, azon túl sok család hívott és mentünk lakásra is 
játszani.

1989 április fordulópont volt az életünkben, megalakult az 
akkor még név nélküli első zenekarunk, amely 1991-ben kapta a 
Hipp-Hopp Zenekar nevet és vált népszerűvé.

A nagyzenekari játék sosem maradt ki Attila életéből. 1992 
és 1996 között többedmagával átment játszani az albertirsai 
Gerje-Party Fúvósegylethez, Smidth József irányítása alá. Ennek 
a zenekarnak a vezetőjével és tagjaival alapított ceglédber-
celi big-band zenekarnak is tagja volt Attila. Velük kijutottak 
Olaszországba is egy fúvószenekari találkozóra, ahol a Gerje-
Party szaxofonkórusát beválasztották a finálé nagyzenekarába. 
Attila erről az élményéről sokszor és sokat mesélt, fantasztikus 
örömzenét játszottak.

Satu a saját zenekar (Hipp-Hopp, Prastige Band) beindításában 
és működtetésében is nagy részt vállalt, kitűnő énekhangjával 
és szaxofonjátékával vett részt a zenekar életében. Emlékezetes 
1989, a gyakorlás éve. Időt nem sajnálva szinte naponta pró-

2021. január 22-én döbbenettel fogadtuk a hírt, miszerint Gábrisch Attila 46. életévében tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Felfoghatatlan hír, fájdalmasan nehéz tudomásul vennünk, hogy nincs többé közöttünk. Pilis meghatározó 
személye volt, önzetlen, odaadó közösségi EMBER. Kedves természete, szeretetteljes viselkedése felülmúlhatatlan. 
Ismertük szerető férjként, büszke apaként, sokunk barátja, kedves ismerőse. Énekhangja, muzsikája még a fülünk-
ben szól. Számtalan rendezvény szereplője zenészként, szervezőként, bátran kijelenthetjük, ő volt „Pilis Ikonja”.

báltunk és próbáltunk, majd az év szeptemberében volt az első 
lakodalmas fellépésünk. Innen egyenes út vezetett a „lagzis” 
élethez, melyben példaképünk Nagy Sándor zenekara volt. Finom 
szaxofonjátékát nagyon szerette Leo bácsi (Lehoczki Sándor), 
előszeretettel hívta játszani a Nyerges Hotelbe Pákozdi Öcsivel 
(billentyű), vendéglátós stílusban.

Életét meghatározó zenésztársak: Kurucz Sándor (karnagy), 
Domonyi István és Duchaj Ferenc, akiktől zenélni tanult; Fabók 

János, Fabók Károly, id. és ifj. Temesvári 
Mihály, „Pikusok” (3), Nagy Sanyi, Csilló Béla, 
Lencsés György, Lengyel Jani, Zentai István, 
Lehoczki Sándor, Pákozdi Öcsi, „Buksi”.

Zenei pályafutása során rengeteg helyszí-
nen, Pest megye déli részén szinte minden tele-
pülésen, Kőszegtől Gyuláig, Nagykanizsától 
Egerig terjedt, de Budapesten is játszott saját 
zenekarával, és azon kívül nagyon sok zene-
karba hívták játszani vendégzenészként.

Fiatalon is aktív közösségi ember volt, a 
Kihívás Napján szervező és résztvevő volt. 
Számtalan eseményen vett részt szervező-
ként és zenészként: lagzik, eljegyzések, bálok 
(Iparos-, Katalin-, Erzsébet-, óvodai-, iskolai-, 
zenész-bálokon), keresztelők, szülinapok, szü-
reti felvonulás és bálok, Pilisi Zenei Fesztivál, 
falunapok, városnapok, Nyári Nyáry Muzsika, 
jótékonysági bálok, baráti és zenész baráti 
összejövetelek. Sokan hallhatták játékát és 
hangját a Böllér-fesztiválon, a Borzengésen, 
díjátadó rendezvényeken, Advent vasárnapo-

kon, karácsonyi hangversenyeken, és fellépet az iskolai ünnep-
ségeken: a gyerekekkel együtt énekelt. 1996 és 2015 között a 
zürichi magyar bál és lagzik eseményen is hallották tiszta ének-
hangját és fantasztikus szaxofonjátékát.

A Pilisi Zenész Egyesület oszlopos alapító tagja és elmarad-
hatatlan fellépője. Számtalan hangversenyen, fesztiválon, állami 
ünnepségen lépett fel az egyesülettel, időt nem sajnálva a próbá-
kon részt vett, segítette az új tagok beilleszkedését is. A vadász-
társasági találkozókon, vadászbálokon a Vadászhimnusz Attila 
énekhangjával vált ismertté és népszerűvé. Pilisen szervezett 
rendezvényeken Attila odaadó közösségi munkája példamutató, 
ötleteivel, kétkezi munkával önzetlenül szívből segített. Satu 
nem csak a muzsikusok körében, hanem a pincegazdák, barátok 
körében is népszerű volt, a társaság központi szereplője, kitűnő 
házigazda, igen jó szakács és vendégszerető barát volt.

Pótolhatatlan veszteség érte közösségünket, hiányát örökké 
érezni fogjuk!

Családjának ezúton is őszinte részvétet nyilvánítunk.

Valamennyi muzsikus, barát, gyászoló nevében őszinte rész-
véttel, mély fájdalommal búcsúzunk! Gábrisch Attila emlékét 
megőrizzük!

ALMÁSI SÁNDOR ÉS HAJNAL CSILLA ✍

Búcsúzunk Gábrisch Attilától, 
Satutól, Pilis ikonjától
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Alig másfél évvel ezelőtt, a nyár derekán megrendülten értesültem arról, hogy elhunyt Tabányi Mihály, 
a harmonikavirtuóz, a sokunk által igen kedvelt művész. Városunk szülötte és díszpolgára 

98 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Tabányi Mihály életének minden percét a szórakoztatásnak, 
a művészetnek, a zenének és az embereknek szentelte. Idén Misi bácsi 100 éves lenne, február 1-jén 

ünnepelte volna pályatársaival és ifjú tehetségekkel együtt a születésnapját a már hagyományossá vált 
és a nevét viselő tangóharmonika-versenyen és díjátadó ünnepségen.

Büszkék lehetünk rá, hogy városunk-
ban látta meg a napvilágot és itt tette 

meg első lépéseit választott hivatása felé. 
Édesapja nehéz fizikai munkát végzett, 
kisfiának azonban könnyebb életet sze-
retett volna. A kis Misiben hamar meg-
mutatkozott a tehetség, így már ötéve-
sen elkezdte zenei tanulmányait hegedűn, 
majd nyolcévesen zongorán. 1933-tól 7 
éven keresztül tanult harmonikázni az 
akkor világelsőnek számító – magyar szár-
mazású, Franciaországból visszatelepült 
– Bobula Lajostól. Ezzel párhuzamosan 
felvételt nyert a Zeneakadémiára, de mivel 
abban az évben nem volt harmonika szak 
az akadémián, így orgona és gordonka sza-
kon végzett, majd templomi orgonista lett.

1940-ben megnyerte az első országos 
harmonikaversenyt a hivatásos előadók 
között. Tehetsége révén a közönség a tan-
góharmonika királyává választotta 1942-
ben a Tangóharmonika Olimpiászon. A 
negyvenes-ötvenes években hazánk egyik 
legnépszerűbb szórakoztató muzsikusa 
volt. 1948-ban megalapította saját harmo-
nika iskoláját, amelyet egészen napjain-
kig működtetett. Pályája során elnyerte 
az ország legnépszerűbb jazzmuzsikusa 
címet, Inter-Lyra-díjat és EMerTon életmű-
díjat kapott, városunk mellett Albertirsa és 
Budapest díszpolgára is lett. Művészetét 
először a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjével, majd a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el. 
Tabányit igen nagyra tartotta Kodály Zoltán 
is, aki így vélekedett róla: „Ha Tabányi ját-
szik a harmonikán, akkor az jó!” Világszerte 

százezrek szerették. Muzsikáját becsülte a 
szakma és a közönség is egyaránt. Olyan 
hírességek fordultak meg zenekaraiban, 
mint Cziffra György zongoraművész, Pege 
Aladár bőgőművész, Bacsik Elek jazzgitáros 
és hegedűművész. Az Egyesült Államokban 
együtt koncertezhetett olyan neves művé-
szekkel, mint Les Paul, Doris Day, Art Van 
Damme, Dean Martin és Frank Sinatra. 

A neves Hohner harmonikacég a művész 
úr megrendelésére gyártotta a piros tan-
góharmonikát, majd a későbbiekben a 
Giovanni Gola olasz mérnök által terve-
zett, speciális anyagokból készült harmo-
nika egyedi díszítést és design-t kapott, 
így vált Tabányi Mihály igazi védjegyévé. 
Saját szerzeményei mellett – melyek több, 
mint egytucat albumon jelentek meg – szí-
vesen játszott klasszikusokat és kortárs 
darabokat is egyaránt. Korának közismert 
magyar sztárjaival is fellépett, mint pél-
dául Ferrari Violetta, Fényes Kató, Karády 
Katalin, Vámosi János, Záray Márta. 

Misi bácsi olyan ember volt, aki szív-
vel-lélekkel, minden tudásával és tehetsé-
gével szolgálta szülőföldjét. Olyan ember 
volt, akiből kevés van, pedig sokkal többre 
lenne szükség. A külföldi turnék után szí-
vesen látogatott haza szülőfalujába, ami-
kor meglátogatta szülőházát, óvodáját, 
rokonait. Egyik alkalommal ellátogatott az 
evangélikus templomba is, ahol keresztel-
ték, majd az istentisztelet után eljátszotta 
az Ave Mariát. Szerette a Dolinát, a mi 
hegyünket, ahol sokszor vendégeskedett 
és szerette a Gerje-partot, ahol feleségé-
vel, Izabellával szívesen sétáltak. 

2004 májusában az uniós csatlakozás 
ünnepén elkápráztatott bennünket egy 
nagyszabású koncerttel, 18-20 tagú zene-
karával lépet fel és a viharos időjárás 
ellenére végig játszották a szabadtéri kon-
certet. A legtöbben lemondták volna a fel-
lépést, de Misi bácsi és zenekara csak ját-
szott és mi pilisiek csodálattal hallgattuk.

Eljött hozzánk és játszott nekünk 
várossá avatásunk ünnepén is 2005-ben. 
Elsőként kapott városi díszpolgári kitün-
tető címet, melyre nagyon büszke volt. A 
későbbi városnapokon is rendszeresen fel-
lépett a város zenészeivel, koncertek után 
szívesen anekdotázott külföldi útjairól. 

2016. február 27-én a Harmonikások 
Országos Társasága a művész születés- 
napját, február 1-jét, a Magyar Harmo-
nikások Napjává nyilvánította. A társaság 
a harmonikaművész nevével fémjelzett 
Tabányi Mihály-díjat alapított, melyet az 
Albertirsán megrendezett ünnepségen 
adtak át. 

2018 februárjában Albertirsán még 
együtt ünnepeltük a 98. születésnapját. 
Kedvesen, mosolyogva koccintottunk és 
bíztunk a jövőbeni találkozásban, remél-
tük, hogy a 100. születésnapján is tudjuk 
köszönteni. 

Fekete István gondolatait – „Egy ember 
addig él, amíg emlékeznek rá” – magunké-
nak tekintjük, hiszen Misi bácsi örökké az 
emlékeinkben él. Másfél éve az égi zene-
kar harmonikakirálya, de mosolya, játéka 
és anekdotái mindig velünk lesznek! 

Boldog születésnapot, Misi bácsi!

100 éve született Tabányi Mihály
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK„

VÁLLALKOZÓI NEGYED KIALAKÍTÁSA PILISEN” CÍMŰ PROJEKTJE
Pilis Város Önkormányzata 2018. január 25-én sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói par-
kok 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 helyrajzi szám 
alatt található ingatlanok fejlesztése valósult meg.

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 a támogatási szerződés 
mindkét fél aláírását követően lépett hatályba.

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:
A pályázati kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és a 
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

Elsődlegesen az önkormányzatok tulajdonát képző ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő 
fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése annak érdekében, hogy az újonnan odatelepülő vállalkozások tevé-
kenységének köszönhetően a településeken új munkahelyek jöjjenek létre, illetve a település lakóövezeteiből az ott már infrastruk-
turális okokból tovább fejlődni nem tudó, vagy a környezetüket zavaró tevékenységet végző vállalkozások ki tudjanak települni.

Az önkormányzat, a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2018. december 10-én a kivitelezési 
munkákra a G.L.L.A. Kft.-vel kötött szerződést, és a cég 2019. február 5-én kezdte meg a munkálatokat.

A fejlesztésben érintett közüzemi szolgáltatókkal folytatott ügyintézés elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezése a 2019. decem-
ber 31-re terveztett dátum helyett a 2020. szeptember 24-ére, a vízjogi létesítési engedély megérkezésének időpontjára tolódott.

A projekt befejezését követően, a pályázati felhívás céljaival összhangban, Pilis város észak-nyugati részén, a 4-es számú 
főútról jól megközelíthető, eddig kihasználatlan, összesen egy hektár nagyságú terület jövedelemtermelő ingatlanná történő 
átalakítása valósult meg. A kialakított ipari parkban három, önálló helyrajzi számmal bíró telken – az alapinfrastrukturális 
fejlesztést követően – a leendő betelepülő vállalkozások saját igényeik szerint alakíthatják majd ki telephelyüket.

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