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Megújult a sportcsarnok

Így készül
az OSZK
archivális tára

A kivitelező már elvégezte az épület körüli csatornázási, vízbekötési
és szikkasztóépítési munkákat, valamint elkészült az elektromos fogadó és aggregátorok különálló két épületének szerkezete is.

Piliscsabán a Fő út 2/a szám alatt, a Iosephinum
területén épül az Országos Széchényi Könyvtár
részére az ország írott nemzeti örökségének, értékeinek megőrzésére szolgáló archiválási raktár.

A Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnokának felújítása a végéhez közeledik.
A közel 415 milliós uniós pályázati forrásból, a
KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 számú projekt részeként megvalósuló rekonstrukció 2021 februárjában
vette kezdetét. Az eredeti terveknek megfelelően az
elmúlt hónapokban megvalósult a külső csapadékvíz-
elvezetés, a nyílászárók és a sportcsarnok teljes
aljzatborításának cseréje, az új rétegrend kialakítása, a tetőszerkezet statikai megerősítése, valamint
a teljes héjazat cseréje. Az utolsó, most következő
munkafázisban az öltözők felújítására kerül sor. Az
eredmény egy minden szempontból korszerű sportlétesítmény, amely a jövőben méltón biztosít majd
helyszínt a piliscsabai mezőgazdasági iskola testnevelésóráinak.

A beruházás célja a tartós megőrzési kötelezettséggel érintett, muzeális értékeket is magukba foglaló dokumentumok hosszú távú tárolása a jövő nemzedékei számára. Az épület – funkciójából adódóan –
főleg a 81 000 polcfolyóméter befogadóképességű raktározó részből
áll, kiegészítve olyan munkaterületekkel, ahol a restaurálási, kutatási
munkákat végzik majd, illetve ahonnan az épület üzemeltetését, felügyeletét biztosítják. Az épület reprezentatív területe az aula tér, valamint az épületben helyet kap egy speciális szerverterem.

A raktárépületben jelenleg is folynak az elektromos kábeltálca rögzítési, az épületgépészeti szellőző-légcsatornavezetékek szerelési
munkálatai, és a gördülőpolcos tárolórendszer padlórétegrendbe építendő vezetősínjeinek pozicionálása is megkezdődött.

A Beruházási Ügynökség, mint megvalósító-építtető, még a 2020-as
év folyamán eredményes nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A
munkaterületet 2021. január 25-én adták át a nyertes FEJÉR-B.Á.L.
Zrt. és WEST HUNGÁRIA BAU Kft. részére.
A kivitelezési munkák a szerződés szerinti ütemezés szerint zajlanak. A cölöpalapozáshoz, gerendarácsalapokhoz, lemezalaphoz,
fejtömbökhöz, falakhoz 968 tonna betonacélt és 9143 m3 betont
használtak fel.

Ezen túlmenően a Szepesi iskola munkatársai várják
további sportolni vágyók érdeklődését is. A sportcsarnok megnyitásáról és a létesítmény megtekintésének lehetőségeiről hamarosan további tájékoztatást adunk.

A tetőépítéshez szükséges bitumeneslemez-szigetelés elkészült, és
hamarosan megkezdődik a tető és homlokzati rendszer elemeinek
előkészítése, majd gyártása. Az útépítés a fagyok elmúltával indulhat,
addig még megtörténik a terület vízelvezetési munkáihoz a támfal
elemek elhelyezése.

Börzsönyi Tünde
igazgató

Beépítettek 308 db vasbeton gerendát, 578 db vasbeton födémpanelt
és 1425 m2 kéregpanelt.

Beruházási Ügynökség
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HÍREK

HÍREK
Civil Alap pályázat

Edzőpark épült
a Kisgulyán

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022-ben is meghirdeti a helyi civil szervezetek, alapítványok és egyesületek támogatását célzó pályázati felhívását, melynek beadási határideje 2022. március 31.

A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Magyar Természetjáró Szövetség
jóvoltából a testedzés iránt elkötelezett városlakók ezentúl
egy új helyszínen, a Kisgulyán épült szabadtéri edzőparkban
is próbára tehetik erőnlétüket.

A pályázatra olyan három hónapnál régebben bejegyzett
szervezetek jelentkezhetnek, melyek piliscsabai székhel�lyel rendelkeznek, illetve olyan országos, regionális, megyei szervezetek, melyek piliscsabai szervezetet is működtetnek.

2021-ben több játszótér is megújult Piliscsabán, illetve egy
kültéri sportpark is helyet kapott a város központjában. Mindezekkel párhuzamosan tavaly ősszel a Kisgulyán, az egyik
legforgalmasabb túraútvonal mellett elindult annak a fitneszparknak a kialakítása, amely a kor követelményeinek megfelelően biztosít mozgási lehetőséget a lakosságnak a városi
edzőparkok mintájára, de tájba illő kivitelben.

A pályázat célja, hogy támogassa a helyi civil szervezetek tevékenységét, többek között fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, önkormányzati rendezvényekhez
kapcsolódó programok megszervezését vagy az európai
integrációt segítő civil programok megtartását. Pályázni
lehet továbbá pályázati önrész támogatására, valamint
Piliscsaba területén lévő közparkok, közterek karbantartására, felújítására. Egy szervezet akár két célra – egy
rendezvényre és egy köztér karbantartására – is nyújthat
be pályázatot.

A Kisgulyán létrehozott edzőpark valóban különleges, az elemek formáját a falevelek erezete ihlette, a park kialakításához
pedig csak fa és fém alapanyagot használtak. A színek sem
dominálnak, ezáltal teljesen beleolvad a környezetébe. A hasés hátpad mellett többek között fekve nyomó padot, kombinált bordásfalat, szörfözőt, párhuzamos korlátot, evezőgépet és dupla fekvőtámaszállványt is telepítettek, valamint
esőbeálló is készült. A Pilisi Parkerdő tájékoztatása szerint
a VEKOP-pályázatból finanszírozott fitneszpark beruházási
költsége közel 6 millió forint volt.

A pályázati összeg a teljes költség legfeljebb 70%-a lehet.
Rendezvényre, eseményre, közparkok, közterek karbantartására maximum 100 000 forint, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó programok szervezésére legfeljebb
50 000 forint igényelhető.

A Pilisi Parkerdő ökoturisztikai fejlesztései az idei évben tovább folytatódnak: a Kisgulyán új pad és asztal garnitúrákat
helyeznek ki, valamint tűzrakó helyet is létesítenek az erdészek. A Postarét és a Dévényi Antal-kilátó pihenő berendezései pedig mintegy 4 millió forint értékben újulnak meg.

Egyeztetés a kerékpárút
csabai nyomvonaláról
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a tervek
szerint Piliscsabát is átszelő kerékpárúttal kapcsolatban, melynek köszönhetően pár éven belül
két keréken is körbejárhatjuk a Pilist. Az érintett
települések vezetői, köztük Farkas András, Piliscsaba polgármestere is részt vett január 20-án az ún. Pilisi feltáró kerékpárút részleteinek kidolgozásáról szóló önkormányzati egyeztetésen Pilisvörösváron.
A tervezés alatt álló, várhatóan néhány éven belül megvalósuló kerékpárút a jelenlegi elképzelések szerint Pilisszentiván
felől, az erdőn át éri majd el Piliscsabát. A Kálvária utcán végighaladva a Templom térnél a Garancsi út nyugati (Iskola
utca felőli) oldalára tér majd át, ahol az út mellett haladva
egy új kishídon át éri majd el az Ősök parkját. Innen a Kenyér
mezei patak mellett, annak déli oldalán halad majd, végül
északnak fordul és a 10-es út menti gumiszerviz-autósbolt
közelében éri el a Hosszúréti iparterület szervizútját. Ezen a
részen elválasztott nyomvonalon halad majd a szervizút mellett, így érkezve meg Pilisjászfalura.
A közel 23 km hosszú kerékpárút közvetlenül Budapestről
indulva Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba és
Pilisjászfalu településeket érinti majd, és a tervek szerint Pest
megye határáig, a Pilisjászfalu utáni körforgalomig épül ki.
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A beadás során a pályázati adatlapot, valamint az adatlapon felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell eljuttatni
egy példányban, zárt borítékban a polgármesteri hivatal
címére (2081 Piliscsaba, Kinizsi út 1–3.), Piliscsaba Város
Önkormányzatának címezve. A borítékra írják rá: „Civil pályázat”. A pályázati adatlap a polgármesteri hivatal titkárságán igényelhető, illetve letölthető a www.piliscsaba.hu
honlapról.

FELHÍVÁS

Megszülettek

a 2022. évi

KLOTILD-DÍJ

Baris Benett József 2022. 01. 02.
Pretz Johanna Sára 2022. 01. 06.
Bíró Dénes 2022. 01. 20.

jelölésére

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Olvasók figyelmét arra,
hogy minden piliscsabai polgárnak lehetősége van
Klotild-díjra jelölni egy arra méltó személyt.
Jelölést írásban lehet tenni, amit
a Klotild-díj Választó Bizottságának
címére kell eljuttatni

Véradás márciusban
A véradás időpontja:
március 24., csütörtök, 11.00–13.30
Helyszín: Dr. Szepesi László Szakképző Iskola

2021. május 25-ig.

Várjuk az 1%-ot fogadó szervezetek
jelentkezését
Tájékoztatjuk az 1%-ot fogadó piliscsabai civil szervezeteket,
egyesületeket, alapítványokat, hogy számukra a Piliscsabai Polgár mellett a város hivatalos online felületein, a piliscsaba.hu-n
és Piliscsaba hivatalos Facebook-oldalán is megjelenési lehetőséget biztosítunk. Ezzel szeretnénk elősegíteni, hogy a piliscsabai lakosok minél könnyebben megtalálják azt a helyi kötődésű
szervezetet, amelynek szívesen felajánlják adójuk 1%-át.
Arra kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek fogadni
tudják a személyi jövedelemadó 1%-át, hogy március 10-ig a
piliscsabai.polgar@gmail.com címre küldjék el a szervezet pontos nevét, adószámát és a szervezetet bemutató honlap vagy
Facebook-oldal linkjét.
Az adatokat megjelentetjük az áprilisi Piliscsabai Polgárban,
a piliscsaba.hu-n és a tavasz folyamán többször megosztjuk
a város Facebook-oldalán is, hogy minél többekhez eljusson.
Köszönjük!
A Piliscsabai Polgár szerkesztősége

A családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat hírei
Ingyenes jogi tanácsadás
2022. március 21-én, hétfőn, illetve minden hónap 3. hétfőjén
15–16 óra között ingyenes jogi segítséget nyújt dr. Bodnár
Klára. A jogsegélyszolgálat előre egyeztetett időpontban, bejelentkezés alapján vehető igénybe. Érdeklődni személyesen
vagy az alábbi telefonszámokon lehet: 06 26 375 143 (iroda),
06 30 560 3038 (ügyvédnő).
Élelmiszer-adomány közvetítése
A jelenlegi járványhelyzet továbbra is lehetőséget ad arra, hogy
az élelmiszer-adomány közvetítését minden rászoruló család
számára biztosítsuk. Hétköznaponként 10 órakor várjuk a családsegítő szolgálathoz mindazokat, akik szükségét érzik, hogy
az adományban részesüljenek.
További információk és hírek:
www.facebook.com/piliscsabaicsaladsegito
06 26 375 143, 06 70 456 5493

Baj esetén – a 112-es segélyhívó tárcsázása mellett –
azonnal hívják
a PILISCSABA NAGYKÖZSÉGI
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETET
a 06 30 991 3580-as telefonszámon!

(2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.,
klotildligettve@gmail.com)
A díjjal Piliscsaba-Klotildliget fejlődése,
közösségi életének gyarapodása, népszerűsítése,
kulturális fellendülésének érdekében kifejtett
kimagasló tevékenységet szeretnénk elismerni.
Tisztelettel várjuk előterjesztéseiket.
A Klotild-díj Választó Bizottsága

Piliscsabán az alábbi helyeken érhető el defibrillátor:
•
•
•
•

Piliscsabai rendőrautó – Huber András: 06 20 489 6710
Piliscsabai sportpálya nagyterme (Béla király út 2–4.) – Gáspár Zsolt: 06 70 604 7668
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltók – Veréb Zoltán: 06 30 991 3580
B-Angel Biztonsági Szolgálat (24 órás kiszállítás Piliscsaba területén szakszemélyzet kérésére) – diszpécser: 06 26 575 132

Piliscsabai Polgár
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Kutya, és ami vele jár
1. rész: Ebrendészeti hozzájárulás

Kutyákról szóló cikksorozatunk első részében az év elején bevezetett ebrendészeti hozzájárulásról,
annak jogi hátteréről és részleteiről olvashatnak.
Január elsején lépett életbe Piliscsaba Város Önkormányzatának
18/2021 (XI. 3.) sz. rendelete, melyben az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről döntött a testület. Utánajártunk, mit érdemes tudni
róla, kire vonatkozik és mekkora terhet ró a kutyatulajdonosokra.

Hozzájárulás vs. ebadó
Az új rendelet megalkotása ellen sokan felszólaltak. A bevezetésével
kapcsolatban felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy adónak minősül-e vagy sem. Az 535/2020. (XII. 1.) kormányrendelet 3. bekezdése értelmében ugyanis a települési önkormányzatok nem vezethettek
be a 2021. évre új helyi adót. A kormány ezt az intézkedést a 2022-es
évre is meghosszabbította. Hogy a bevezetett ebrendészeti hozzájárulás adónak minősül-e, erre a kérdésre az önkormányzat álláspontja
szerint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. §-a ad választ, hiszen ez a törvény ad lehetőséget a rendelet megalkotására. A legnagyobb különbség az adókhoz képest, hogy
míg a helyi adókból befolyt összeg bekerül a központi költségvetésbe, így az bármire felhasználható, addig a szóban forgó ’hozzájárulás’
nem. A törvény kimondja, hogy a befolyt összeget teljes egészében
a kutyákkal kapcsolatos intézkedések finanszírozására kell fordítania
az önkormányzatnak. A jogi értelmezés szerint tehát az ebrendészeti
hozzájárulás nem minősül adónak, viszont a törvény azt is kimondja,
hogy a fizetés elmulasztása esetén behajtható. A törvényalkotók nem
egyértelműsítik, hogy ebben az esetben mi az irányadó: a 2020-as kormányrendelet nem tiltja az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az
1998-as állatvédelmi törvény pedig nem ebadóként értelmezi.

A kutyákra költjük
A piliscsabai rendelet megalkotását a 2021. november 2-ai testületi
ülésen a képviselők többsége elfogadta, így a döntés alapján a Piliscsaba területén élő kutyatulajdonosok ebrendészeti hozzájárulást
kötelesek fizetni. Farkas András polgármester a döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy Piliscsabán még mindig gondot okoznak az
utcán kóborló kutyák, sőt egyre több a felelőtlen kutyatartó. A sintértelep és a gyepmester munkáját fedező, valamint a kóbor kutyák befogásával járó kiadásokat eddig úgy finanszírozta az önkormányzat,
hogy máshonnan vont el rá forrást. Ezt a problémát szeretnék végre
megoldani a hozzájárulás bevezetésével. Az új rendelet emellett lehetőséget ad arra, hogy a külön alszámlára befolyt összeget az ivartalanítással, az ebösszeírással vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos
intézkedések finanszírozására fordítsák.

Összeg és határidő
A hozzájárulás összegét az állatvédelmi törvény alapján határozta
meg a testület. Alapesetben minden, az adott év első napján négy hónapnál idősebb kutya után 6000 forintot kell fizetni évente, ami a gyakorlatban havi 500 forintot jelent. Veszélyessé nyilvánított eb esetén ez
az összeg évi 20 000 forint. Az utóbbi, emelt összeg kizárólag azokra a
kutyákra vonatkozik, akiket az előéletük alapján, szakértő bevonásával
az állatvédelmi hatóság korábban veszélyesnek minősített. A kiszabott
összeget minden évben március 31-éig az önkormányzat számlájára
kell befizetni a határozattal kiküldött csekken vagy a határozatban szereplő számlaszámra utalva.
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Milyen esetekben jár a mentesség?
Jó hírünk van az ivartalanított kutyák gazdáinak, hiszen ők mentességet élveznek, tehát nem kell hozzájárulást fizetniük. Ez a veszélyessé nyilvánított kutyák esetén nem érvényes, utánuk ugyanis minden
esetben fizetni kell. Az ivartalanításon kívül számos olyan kitétel szerepel a rendeletben, ami alapján szintén mentesség jár. Ilyenek a magyar ebfajtának minősülő, törzskönyvezett kutyák, tehát mentesség
jár a drótszőrű magyar vizsla, az erdélyi kopó, a komondor, a kuvasz,
a magyar agár, a mudi, a puli, a pumi, valamint a rövidszőrű magyar
vizsla után. Szintén nem kell hozzájárulást fizetniük a mentő-, jelző-,
vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy a vadászkutyát tartóknak. A
rendvédelmi vagy őrszolgálatot ellátó kutyák szintén mentesülnek, illetve az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott eb után sem kell fizetni.

A magyar kultúra napja
Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra
napját, arra emlékezve,
hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon
tisztázta le a Himnusz
kéziratát.
Piliscsabán az ünnep
kapcsán Farkas András
polgármester és Szelke
László, a MIKK vezetője
idén is megemlékezett
Piliscsaba elhunyt költőiről, íróiról. Meglátogatták
Szőcs Géza Kossuth- és
József Attila-díjas erdélyi magyar költő nyughelyét a piliscsabai temetőben, ahol koszorút helyeztek el. A Piliscsabai Római Katolikus Templom
kriptájában megemlékeztek Tóth Sándorról, aki József Attila-díjas költőként Piliscsabán élt, valamint a nemrég elhunyt Sándorffy Ottóról.

Adónaptár 2022
Dátum

Határidőhöz kapcsolódó feladatok

Január 15.

bekezdés szerinti bevallási kötelezettsé-

Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. § (6)
gének teljesítése
Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. §
Február 15.

(3) bekezdés szerinti egyszerűsített
adóalap választása, arról való lemondás
bejelentése
Iparűzési adó: Htv. 51/M. § (1) bekez-

Február 25.

dés b) pont szerinti KKV nyilatkozat
beküldése a NAV felé
Telek- és építményadó: az éves adó

Március 16.

első felének megfizetése
Iparűzési adó adóelőleg megfizetése,
kata első részlet megfizetése

Március 31.

Talajterhelési díj bevallása és befizetése
Iparűzési adó bevallása, a végleges adó

Május 31.

és a már befizetett adóelőleg pozitív
különbözetének megfizetése
Telek- és építményadó: az éves adó

Fontos tudni azonban, hogy az önkormányzathoz benyújtott adatlaphoz minden esetben mellékelni kell az eb törzskönyvének másolatát,
mentesség esetén a mentő-, jelző-, vakvezető stb. ebről az orvosi
igazolást vagy nemzetbiztonsági igazolást, illetve az ivartalanítási
igazolást.

Szeptember 15.

második felének megfizetése
Iparűzési adó adóelőleg megfizetése,
kata második részlet megfizetése
Mezőőri járulék fizetési határideje
(Piliscsaba Város Önkormányzata

Szeptember 30.

A Piliscsabán található kutyák számáról a hozzávetőleges adatokat
az állategészségügyi szakigazgatási szervek nyilvántartása, a NÉBIH
adatbázisa szolgáltatja. Ennek alapján településünkön közel 2400
kutya él, ebből várhatóan 1000–1200 kutya mentesül majd az ebrendészeti hozzájárulás alól.

Képviselő-testületének 6/2014. (III. 12.)
számú rendelete a mezei őrszolgálatról
és a mezőőri járulék mértékéről)
Adókötelezettséggel kapcsolatos
változások bejelentése (adótárgy meg-

Adatközlés – adatbázis

Változás időpont-

szerzése, elidegenítése; vagyoni értékű

jától számított 15

jog megszerzése; vállalkozás indítása,

napon belül

A hozzájárulásról szóló határozatot az önkormányzat idén tavasszal
minden kutyatulajdonosnak postán juttatja el. A NÉBIH adatbázisában szereplő kutyatulajdonosok neve és címe ilyen esetekben az
önkormányzat számára is elérhető. Abban az esetben, ha a kutya
alapvető adataiban változás történt (tulajdonosváltás, eb elhullása,
ebszaporulat négy hónapos kortól vagy költözés esetén), 15 napon
belül írásban jelezni kell a polgármesteri hivatal felé. Az adatbázisban
szereplő tulajdonosi adatokat módosítani csak az állatorvos tudja,
így neki is érdemes szólni, ha változás történt.

megszüntetése; személyi adatokban
történt változás; illetve minden olyan
körülmény, amely az adózásra kihat)

Kata hatálya alá
tartozás napjától
számított 45 napon
belül
Tárgyhónapot követő hónap 15. napja

Iparűzési adó: kataalany Htv. 39/B. § (3)
bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap
választása, bejelentkezés megküldése
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó bevallása és befizetése

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét a fenti adónaptár szerinti adófizetésre és bejelentésre.
Köszönjük, hogy adófizetési kötelezettségük
betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak
városunk fejlődéséhez!

Azok, akik nem szerepelnek a központi adatbázisban, a szükséges
adatokat egy erre a célra létrehozott adatlapon juttathatják el az önkormányzathoz:
• elektronikusan az e-Papír oldalon keresztül (Témacsoportnál válassza az Önkormányzati igazgatást, ügytípusnál pl. a Települési
zöldterületi ügyeket, címzett: Piliscsaba Város Önkormányzata,
tárgy: bevallás/ebösszeíró lap. Tovább a csatolmányokhoz: itt lehet
a kitöltött nyomtatványt csatolni, majd tovább a véglegesítéshez.),
• postai úton a Polgármesteri Hivatal, 2081 Piliscsaba, Kinizsi utca
1–3. címére küldve,
• személyesen a járványügyi előírások miatt az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján elhelyezett dobozba adható le.

További kérdéseikkel forduljanak
munkatársainkhoz:
Adóügyek és végrehajtás:
26/575-511, 26/575-512
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13.00–18.00
Szerda: 8.30–12.00 és 13.00–16.00
Honlap: www.piliscsaba.hu

A nyomtatvány a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán érhető el, vagy letölthető a QR-kód beolvasásával:

Nagy Zsolt
jegyző

Kovács Ildikó
Szőcs Géza nyughelye a piliscsabai temetőben

Piliscsabai Polgár
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Választások 2022

NEMZETISÉG

ADÓÜGYEK

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását,
egyúttal ezen a napon országos népszavazásra is sor kerül. A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.

Piliscsaba Város választópolgárai az országos lista mellett a Pest
megyei 02. OEVK (országgyűlési egyéni választókerület) jelöltjeire,
nemzetiségi választópolgárként pedig a nemzetiségi lista jelöltjeire
adhatják le szavazataikat. Az országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatban a helyi választási irodánál kérhető bővebb tájékoztatás, illetve minden információ a település honlapján
(www.piliscsaba.hu) a Választás 2022 gyorsmenüben elérhető el.

Névjegyzékbe vétel
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárt a Nemzeti
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről és a szavazás helyszínéről. Az a választópolgár, aki 2022. február 11-ig nem kapta meg az értesítőt, keresse a
lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodát.

A piliscsabai szavazókörök
1. Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)
2. Templom tér 7. (Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola)
3. Egyetem utca 5. (Benedek Elek Óvoda)
4. József Attila u. 2. (Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola)
5. Templom tér 13. (Uradalmi ház)
6. József Attila u. 2. (Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola)

Személyes okmányok
Szavazni csak érvényes személyi okmányok és lakcímkártya birtokában lehet. A szavazatszámláló bizottságok a lejárt igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél stb.) rendelkező választópolgárokat nem engedhetik szavazni, ezért kérünk mindenkit, hogy
még kellő időben ellenőrizze és gondoskodjon személyi okmányai érvényességéről. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes 38/2022. (II.11.)
kormányrendelet 1. §-a értelmében a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

Kampány
A kampányidőszak 2022. február 12-én kezdődik, és a szavazás
napján, 2022. április 3-án 19 óráig tart. A szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem
folytatható, és ezen a napon választási gyűlés nem tartható.

Külképviseleti névjegyzék
A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, mely kérelemnek 2022. március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a magyarországi lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetőjéhez (jegyzőjéhez). A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy online a www.valasztas.hu honlapon. A
névjegyzékből való törlést 2022. március 30-án 16 óráig lehet kérni.
A külföldön élők, illetve a szavazás napján külföldön tartózkodók szavazásával kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján található teljes körű tájékoztatás.

Külhoni magyarok
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) magyar állampolgár a választási regisztrációs kérelmét 2022. március 9-én 16
óráig tudja benyújtani a Nemzeti Választási Irodához levélben vagy
online a www.valasztas.hu oldalon. A szavazat leadásához szükséges levélcsomagnak legkésőbb a szavazás napján 19.00 óráig kell
beérkeznie a Nemzeti Választási Irodához.
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Ne feledkezzetek meg rólunk!
Emléktúra a doni hősök tiszteletére

Nemzetiségi regisztráció
Az értesítő – valamint a szavazóköri névjegyzék – a választópolgár nemzetiségének megjelölését is tartalmazza, amely azt jelenti, hogy nemzetiségi választópolgárként pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. A
névjegyzékbe vétel visszavonásig érvényes.
A nemzetiségi névjegyzékbe vételre 2022. március 18-án 16.00 óráig, az
abból való törlésre 2022. április 1-ig nyújtható be kérelem személyesen a
helyi választási irodához vagy elektronikus azonosítást követően online
(www.valasztas.hu). Levélben is benyújtható kérelem, melynek 2022.
március 30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Braille-szavazólap
A fogyatékossággal élő választópolgár a Braille-írással ellátott szavazósablont 2022. március 25-ig igényelheti. A kérelmet személyesen vagy
levélben a helyi választási irodánál lehet benyújtani, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.

Akadálymentes szavazóhelyiség
A választópolgár akadálymentes szavazóhelyiség iránti kérelmét legkésőbb 2022. március 30-ig tudja benyújtani személyesen vagy levélben
a helyi választási irodához, vagy intézheti online (www.valasztas.hu).

Mozgóurna
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét szintén a helyi választási
irodához kell benyújtani, levélben vagy azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 30-án 16 óráig, személyesen 2022. április 1-jén
16 óráig, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján
12 óráig. A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál is benyújtható meghatalmazott által.

Átjelentkezés

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Pest Megyei Szervezete
február 5-én szervezte meg a XXII. Doni Hősök Emléktúra Pest megyei
záró szakaszát.
A szervezők célja, hogy a programmal felhívják a figyelmet az emlékek
ápolásának fontosságára, köztük a 2. magyar királyi hadsereg doni harcokban elhunyt katonáinak és munkaszolgálatosainak hazafiságára és
önfeláldozására. A honvédelmi és hagyományőrző nevelési szándékkal
szervezett túra résztvevőiből álló menetszázadot – az egykori honvédelmi miniszter emléke előtt tisztelegve – Nagybaczoni Nagy Vilmosról
nevezték el. A menetszázad tagjai minden évben végigjárják a Pilisvörösvár – Pilisszentiván – Piliscsaba útvonalat, megemlékezve az 1943as doni katasztrófa áldozatairól.
Az emléktúra a pilisvörösvári hősi emlékműtől indult, és a pilisszentiváni
háborús emlékművet érintve Piliscsabán ért véget. A városunk temetőjében található II. világháborús emlékmű előtt beszédet mondott Ay
Zoltán alpolgármester, majd Szép Mónika református lelkész hívta közös imára a megjelenteket. A város nevében az emlékezés koszorúját
Ay Zoltán alpolgármester és Radványi Béla helyezték el, majd Bíró Sándor ny. r. ezredes, Bagi László ny. ezredes és Hajós Dezső ny. ezredes
helyezett el koszorút az emléktúra résztvevői nevében. Az eseményen
részt vett dr. Nagybaczoni Béla, a volt honvédelmi miniszter unokája is.
Ezt követően együtt átsétáltak Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes
síremlékéhez, ahol Bíró Sándor ny. r. ezredes, a MATASZ Pest Megyei
Szervezetének elnöke elevenítette fel a volt honvédelmi miniszter életútját és törekvéseit. Az esemény záró momentumaként a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait a volt miniszter síremlékén is.

Ima az áldozatokért
Sok szülőnek elvitték a fiát,
Orosz földön ásták meg sírját,
Magyar vitézeknek sírhalmára,
Nincs ki koszorúkat kössön rája.
Nincs ki virágot ültessen rája,
Senki sem borul a sírhalmára,
Sem az anyja, sem kedves hitvese,
Sem pedig a szeretett gyermeke.
Orosz nemzet éghajlata alatt,
Síró fűzfa sűrű könnyet hullat,
Hullasd könnyeidet szomorú fa,
Tudjuk, hogy a magyar vitéz sírja.

Kovács Ildikó

Megemlékezés
Gedenkveranstaltung

Aki a bejelentett lakóhelyén nem tud részt venni a választáson, az átjelentkezhet arra a településre, ahol aznap tartózkodni fog. A kérelmet a
választópolgár lakcíme szerinti illetékes helyi választási irodában (személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi
választási irodában is), vagy elektronikusan lehet intézni. A kérelemnek
2022. március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezéskor továbbra is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!

Helyi választási iroda
2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.
(Piliscsabai Polgármesteri Hivatal épülete)
tel.: 26-575-500
e-mail: jegyzo@piliscsaba.hu
HVI vezetője: Nagy Zsolt jegyző
vezetőhelyettes: dr. Helgert Marianna aljegyző

Határidők
Az országgyűlési választások ügyintézéseivel kapcsolatos határidők
az alábbi oldalon is megtekinthetők:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/valasztasi-informaciok/hataridok?tab=1

A piliscsabai svábok kitelepítésének és kiűzésének
emléknapja alkalmából
2022. március 26-án, szombaton,
a kitelepítési emlékműnél 16.00 órakor,
utána koszorúzás Hauck János emléktáblájánál.
Szentmise az áldozatok emlékére
a Nagytemplomban 17 órától.
Szervezők:
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata,
Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete,
Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

HVI

Piliscsabai Polgár
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KULTÚRA

A piliscsabai szlovák népviselet
Napjainkban Piliscsabán
már senki nem jár szlovák
népviseletben. A vasárnapi misékre sem öltöznek az emberek a viselet
legszebb ruháiba, mint
ahogy régen tették. A népviselet mára elvesztette
eredeti funkcióját. Jóformán csak különböző
hagyományőrző rendezvényeken vagy színpadon
láthatjuk az előadókon és
táncosokon az 1950-es,
1960-as években még az
utcán is viselt ruhákat.
Ezeket a felöltőket ma
már inkább fellépő ruhának nevezhetjük.
A viselet elhagyása akkor kezdődött, amikor a fiatalabb generáció már
Budapestre járt dolgozni, ami nagyban befolyásolta az öltözködésüket.
Hiába jártak az idősebbek még népviseletben, a későbbi generációkra
nagy hatással volt a főváros polgári öltözködése.
A csabai szlovák népviseletben – mint a legtöbb nemzetiségnél – a
nők viselete sokkal változatosabb, színesebb és mutatósabb volt, mint
a férfiaké. Sajnos azt már nem tudjuk kideríteni, hogy melyik vidék
népviselete dominált. A piliscsabai szlovákok ugyanis az 1690-es évek

A csabai szlovák népviselet ruhadarabjainak szlovák és magyar elnevezése:

Női:
végén a Magyar Kičepec – főkötő
rályság három terükontél – fejkendő
letéről érkeztek. Egy
ručnik – vállkendő
részük a Kis-Kárflúzer – felső blúz
pátokon (Malé Karspodna sukňa – alsószoknya
paty) túli részről,
kacámajka – ünnepi felső blúz
ahonnan akár a
fertucha – ünnepi csipkés kötény
morva
népviselet
sakáčka – hétköznapi kötény
jegyeit is hozhatták
pruslik, lajblik – mellény
magukkal. Mások a
Férfi:
mai közép-szlovákisirák – kalap
ai területről, Nagykošela – ing
szombat (Trnva) és
pruslik – mellény
Nyitra (Nitra) környékožuch – kiskabát
kéről, valamint a Szegaloti – nadrág
pességből (Spišský),
čižmy – csizma
ahol ruszin viselet is
bakonci – bakancs
keveredhetett bele.
Ami
megmaradt
számunkra, az az 1900-as évek elejéről és a ’40-es évekből maradt
ránk, amiben viszont már az itt élő svábok viseletének hatását is felfedezhetjük.
Ha már elhagytuk őseink viseletét, legalább a motívumokat megőrizhetnénk a jövőnek. A mai divatba is be lehetne építeni szlovák népviseletünk
motívumait, például egy nadrágra, szoknyára vagy egy blúzra ráhímezve,
nyomva. Erre nagyon jó példa néhány szomszédos ország divatstílusa.
Kochnyák István

Farsang anno…

Faschingskrapfen – farsangi fánk
A farsangi mulatozások idején a feje tetejére
állt a világ! Egymást érték a maskarás, vidám
mulatságok, melyeken tánccal, zenével búcsúztatták a telet. Minden vendéglő muzsikától
volt hangos. Farsangi szokás volt a bálokon a
18. életévüket betöltött ifjak beavatási szertartása, melyeken a beavatási bizottság előtt vicces próbákat kiállva immár a legények közösségének tagjai lehettek. A maskarába öltözött
legények zenészekkel, lovas kocsikkal sorra járták a lányos házakat, begyűjteni az egész éves
táncoltatásért járó „táncpénzt”. A pénz mellé a
kosarakba ajándékok is kerültek: sonka, tyúkok,
kolbász, tojás. A farsangi vidámságok hamvazószerdával, farsangtemetéssel értek véget.
(Forrás: Hauck János Piliscsaba – Tschawa
című helytörténeti könyve)
Farsangtemetés, vidám, jelmezes bálok ma
is jellemzik a farsangi időszakot. És még valami: a szalagos fánk, amely friss ízű sárgabaracklekvárral az igazi. Tázer Pálné Marika
fánkreceptje a kulturális egyesület tagjainak
segítségével évek óta több száz gyerek arcára csal mosolyt a téltemetés után. Íme, most
megosztjuk, hogy Önök is kipróbálhassák.
Ne múljon el farsangi időszak fánksütés, por
cukorillatú konyha nélkül!
A képek még békeidőben, maszkos, covidos
korszak előtt készültek a Hauck iskolában.
Szöveg és képek: Bőhm Krisztina
kulturális referens
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Hozzávalók:
50 dkg liszt, 1 tojás,
4 evőkanál olvasztott vaj,
5 dkg élesztő, 2-2,5 dl langyos tej,
2 evőkanál cukor, csipet só
Elkészítés:
Kimérjük a hozzávalókat. A lisztet átszitáljuk, ettől különösen lágy lesz a tészta. A tejet
meglangyosítjuk, hogy könnyebben megkeljen az élesztő. A lisztet keverőtálba tesszük,
hozzáadjuk a tojást, a felfuttatott élesztőt és
összekeverjük. Az olvasztott vajat fokozatosan, dagasztás közben adjuk hozzá. A tésztát meleg helyen 1 órát kelesztjük. A megkelt
tésztát lisztezett deszkára borítjuk és kb. 1
cm vastagra nyújtjuk. A kinyújtott, téglalap
alakú tésztát félbehajtjuk és még egyszer finoman átnyújtjuk. Ez valójában maga a trükk,
így keletkezik a szalag a fánkokon. A tésztából könnyedén kiszaggatjuk a fánkokat, tiszta konyharuhával letakarjuk és még fél órát
kelesztjük. Ha mindent szabályosan csinálunk, a kiszaggatott fánkok a kelesztés után
közel másfélszeresükre nőnek. Forró, bő olajban sütjük a fánkokat. Érdemes félidőig fedő
alatt, majd fordítás után fedő nélkül sütni,
hogy a tészta mindenhol átsüljön. Nagy lángon süssük, de figyeljünk, nehogy túl gyorsan
süljenek, megbarnuljanak, mert akkor még
biztosan nyers a közepük. A kisült fánkokat
szalvétán lecsepegtetjük, és még melegen
megszórjuk porcukorral. A legfinomabb frissen, még langyosan.

Az elmúlt időszak egyik
legjobb táncháza volt
A Piliscsabai Táncház
Egyesület
legfőbb
célja, hogy ösztönözzön, neveljen és lehetőséget
biztosítson
arra, hogy mindenki
a saját korcsoportjában értelmes szórakozási formát találjon
a táncházban. Szeretnénk, ha a fiatalság belenevelődne a
hagyományos
népi
kultúra megélésébe,
illetve hogy magáénak
érezze a népdalokat,
néptáncot, népzenét és népszokásokat. Fontos számunkra a hagyományaink élővé tétele, valamint annak elérése, hogy természetes szórakozási formává váljon a népzenélés és a néptánc.
Az egyesület ennek szellemében tartotta meg februári táncházát,
ahol a főszerep a kamaszoké volt. Mivel talán a legnehezebben
kezelhető és megérthető korosztály a kamaszoké, ezért fektetünk
különösen nagy hangsúlyt az ő nevelésükbe. Fontosnak tartjuk,
hogy a külön működő kis közösségek, tánccsoportok lássák egymást, tudjanak egymásról. Ezért hívtunk meg Piliscsabán kívüli
csoportokat is a februári kamasz táncházba: Esztergomból, Nagykovácsiból, a szlovákiai Ipolyságról, Budapestről érkeztek tánc
csoportok a közös mulatságra. A fiatalok együtt táncolták végig a
korábban tanult széki, magyarpalatkai, kalotaszegi, moldvai táncrendeket. Öröm volt látni, amikor a Csallóközből érkező ipolyságiak
saját táncaikat tanítottak a többieknek.
Az aprók táncházában a kézműves foglalkozást Dobi Pali vezette. Muzsikált a vonós zenét játszó Koccantó és a moldvai csángó
zenét játszó Borsa zenekar, illetve a zeneiskola apraja-nagyja. A
táncház vezetői Vámos Viki, Czene Zsuzsa, Varga Norbert, Timár
Mihály és Fülöp Attila voltak.
Várunk mindenkit sok szeretettel a Piliscsabai Táncház
Egyesület soron következő eseményeire:
Március 5. (szombat), 18.00: Kis-Küküllő menti Népzene
és Néptánc Mesterkurzus (Heveder zenekar és szászcsávási zenészek)
Április 18. (húsvéthétfő), 18.00: Aprók tánca és locsolóbál
– ÁGAS-BOGAS táncház (Klarissza-ház)
Május 28. (szombat): Páduai Iskola évzáró tanítványkoncertje (Tanárok: Halmos Attila, Ocskay Rita, Tulipán Zsombor, Maczó Kincső, Bakonyi Erika, Varga Norbert ‘Zenga’)

A piliscsabai könyvtár
e havi ajánlata
Elérhetőségek:
konyvtarpiliscsaba@gmail.com
06 26 575 399, 06 26 375 355

ANDREA SCHÜTZE:
A VILÁG LEGDRÁGÁBB KINCSE
Kincsvadászat… milyen izgalmas! – gondolja Mono, a kis majomkölyök, és útnak indul,
hogy megkeresse édesanyja számára a világ
legdrágább kincsét. De hogy néz ki egyáltalán
egy ilyen kincs, és hol található? Szívmelengető mese a szeretetről és arról, hogy a világ
legdrágább kincse ezerszer értékesebb a világ minden aranyánál.

EVA IBBOTSON:
MINDENKINEK KELL EGY KUTYA
Samnek mindene megvan – látszólag. Csak
éppen a csodás, rendes, csendes, hatalmas
házukban borzasztóan magányos. Semmi
másra nem vágyik évek óta, csak egy kutyára. Pötty füle óriási, szőre borzas, két szeme
különböző – de egy dolgot nagyon tud: szeretni. Sammel soha nem akarnak elszakadni
egymástól. Még ha ehhez el is kell szökniük a világ végére, túl
kell járniuk Sam szüleinek, a detektíveknek és a gonosz kémeknek az eszén.

CHRISTINE KERDELLANT:
EIFFEL TITKAI
Az Eiffel-tornyot mindenki ismeri – alkotóját,
Gustave Eiffelt már jóval kevesebben. Hos�szú élete során Eiffel volt ünnepelt sztármérnök, börtönbüntetésre ítélt sikkasztó és korát
megelőző felfedező. Az életét övező diadalok
és botrányok magukért beszélnek, de magáról az emberről, a feleségét fiatalon elveszítő
férjről, a lányát imádó apáról vagy a gyermekkori szerelmét az
Eiffel-torony alakjában halhatatlanná tévő férfiról alig esik szó.

Június 24–29.: ÁGAS-BOGAS Népzenei és Néptánc tábor
(Péliföldszentkereszt, Szalézi Látogatóközpont)
Czene Zsuzsa
Fotók: Szabó János

ORVOS-TÓTH NOÉMI: SZABAD AKARAT
Ebben a kötetben az írónő életünk legbefolyásolóbb erejű témáinak vizsgálatára hívja
az olvasót. Sorra veszi azokat a tényezőket, amelyek a párkapcsolataink alakulására hatnak, meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják
a testi-lelki egészségünket, és előrevetítik,
hogyan reagálunk a nehézségekre. A kérdés mindig az, hogy szabad akarattal mekkora változást érhetünk el, és hogyan teremthetünk magunknak olyan életet,
amely a leginkább megfelel az elképzeléseinknek.

Piliscsabai Polgár
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Bemutatkozunk

Két párhuzamos osztályba is várjuk
az elsősöket a Páduai iskolába

A Piliscsabai Jókai Mór
Általános Iskola tájékoztatója
Intézményünk a 2021/2022-es tanévben 1–4. évfolyammal működik, azonban nagy izgalommal várjuk a következő tanévet, hiszen a 2018-ban az új programunkkal indult első osztályunk jövőre már felső tagozatos lesz.
Szülői tájékoztatók
A leendő elsős tanulóknak szóló hívogatóinkat a korlátozások
miatt idén sem tudjuk megtartani, helyette szülői tájékoztatókat
tartunk, melyekre az alábbi időpontokban várjuk az iskolánk iránt
érdeklődő szülőket:
2022. 03. 04., péntek 16.00 (helyszín: az iskola tornaterme)
2022. 03. 25., péntek 16.00 (helyszín: az iskola tornaterme)
Nyílt nap
2022. 03. 23-án, csütörtökön 9.00–12.00 között tervezzük megtartani idei nyílt napunkat. Mivel 10 főnél több érdeklődőre számítunk, így az előírásoknak megfelelően más-más helyszínen,
kisebb csoportokban tekinthetnek majd be a szülők az iskola
életébe.
Hitoktatás
Az iskola hittanoktatói rövid összefoglalót készítettek munkájukról, önmagukról, amit az óvodákba juttatunk el, hogy segítsük a
szülőket a döntésben.
Fejlesztések
A Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola 2020-ban esett át egy
nagy, külső megújuláson. A fejlesztések azóta tovább folytatódnak, hiszen a Kiss Antal vezette Piliscsabai Aerobik és Futball
Club sikeres pályázata révén teljesen megújult intézményünk tornaterme és a hozzá tartozó öltözők. Az iskola udvara, ahol jelenleg is folynak még a munkálatok, szintén nagy változáson megy
keresztül. A futballpálya műanyag borítást kapott, így alkalmas
lesz kosárlabda-, kézilabda- és röplabdamérkőzések lebonyolítására is. Környezetében kialakítanak távolugró pályát és homokozót a gyermekek részére. Hálás köszönetünket a tornaterem
hivatalos átadásán, február 21-én tolmácsoltuk az érintetteknek.
Az átadón részt vett Menczer Tamás államtitkár, Rigó Katalin, az
Érdi Tankerület igazgatója, valamint Farkas András, Piliscsaba
polgármestere.
Virágh Norbertné Edit
intézményvezető

Öt éve kerültünk egymás mellé tanító párnak a Páduai Szent Antal Iskolában.
Amit mindketten fontosnak tartunk, hogy a gyerekeket közösséggé formáljuk, hogy bizalmi légkört teremtsünk magunk körül, életkoruknak megfelelő
tevékenységekkel növeljük, neveljük őket lelkileg, szellemileg, fizikailag egyaránt. Sok játékkal, énekkel, mondókával, verssel, mesével kínáljuk meg a
gyermekeket, majd ahogy cseperednek, a közösségi élmények mélységeivel
is szeretnénk őket megismertetni.
Karéneklés, betlehemes
játék, tánc, közös versenyek, együtt zenélések,
szereplések, kirándulások
és a közösségi ima ereje
kovácsolja majd össze
őket. A kézművesség és
az olvasás rejtelmeibe
pedig mindennél szívesebben avatjuk be őket.
Nagy örömmel várjuk leendő elsőseinket!
Bisztriczky Fruzsina és Módli Ágnes

Párosunk a napközis feladatokat és a délelőtti tanórákat egyaránt megosztja: Ági a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret, a rajz és a
technika tantárgyakat, Mariann a matematika, ének és testnevelés tantárgyakat tanítja.
Meggyőződésünk, hogy jól tanulni csak egy jó közösségben lehet, ezért
célunk egy nyugodt, szeretetteljes, egymásra odafigyelő osztályközösség
kialakítása. Arra törekszünk, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába,
játékokon keresztül szerezzék meg az új ismereteket és nap mint nap jó élményekkel, gyarapodó tudással menjenek haza.
Huszonöt év egyéni és nyolc év közös tapasztalat alapján tudjuk, hogy a
sikeres munkához és a tanulók kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlen a szülői támogatás, illetve a szülő, pedagógus és gyermek kölcsönös
bizalmon, együttműködésen alapuló kapcsolata.
Mariann az énekórákon a gyermekeket hangszerek megismerésére, kipróbálására és a későbbiekben tudásuk bemutatására ösztönzi, a testnevelésórán
pedig arra, hogy a közös játék során tanuljanak meg fáradtságuk ellenére is
tovább küzdeni, győzni vagy emelt fővel veszíteni, hogy fedezzék fel erősségeiket, ismerjék meg saját határaikat és fogadják el társuk gyengeségeit. Ági
szívesen készíti fel diákjait különféle versenyekre, de fontosnak tartjuk, hogy
a lassabban haladók felzárkóztatására is jusson elég idő.
A délutáni foglalkozásokra és a közös, iskolán
kívüli élményekre is nagy
hangsúlyt fektetünk, hiszen ezek fontos színterei a gyermekek személyiségfejlesztésének
és a közösség összekovácsolásának.
Örömmel és nagy izgalommal várjuk leendő elsőseinket!
Joóné Prihisztál Ágnes és Bagóné Ivancsó Marianna
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Várunk a Hauck
általános iskolába

A Hauck János Német
Nemzetiségi Általános Iskola
2022/23-as tanév elsős
tanítónőjének bemutatkozása
Herr Márta Andrea
vagyok. Lassan két
éve élek Piliscsabán
három gyermekemmel. Sváb családból
származom,
ami
hatással volt a pályaválasztásomra
is. A német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása,
továbbadása elengedhetetlen
része
lett az életemnek és
a munkámnak. 2001 óta dolgozom ebben az iskolában,
jelenleg a 4. osztály osztályfőnökeként.
Pozitív szemléletű, nyitott pedagógusnak tartom magam. Számomra a legfontosabb a gyerekek szeretete,
tisztelete, megbecsülése. Leendő elsős tanítóként szép
feladat az iskolába lépő kisgyermek tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal élmén�nyé varázsolni. Az elsős kisgyerek egy csoda, egy kincs,
amiből, ha okosan bánunk vele, az évek múltán boldog,
kiegyensúlyozott, értékes ember válik.
Fontos, hogy minden gyermek felfedezze magában az
igazi értékeket, barátokat szerezzen. Célom egy nyugodt, szeretettel teli, egymásra odafigyelő és egymást
segítő osztályközösség kialakítása, amiben fejlődhet a
gyerekek önbizalma, tudása. Az első osztályban mesékkel, játékosan vezetem be a gyerekeket a betűk világába.
A számok megismerését sok tevékenykedéssel, játékos
feladatokkal teszem színesebbé. Hiszek a dicséret és
a jutalmazás pozitív erejében. Törekszem arra, hogy jó
légkört, barátságos, feszültségmentes környezetet teremtsek és a helyes viselkedési normákra neveljem tanulóimat. Segítem diákjaimat, hogy saját tempójukban
haladjanak és így érjék el a kitűzött célokat. Sokfélék
vagyunk, türelmesen foglalkozom azokkal, akiknek több
segítségre és figyelemre van szükségük ahhoz, hogy
tudják a lépést tartani. Sok-sok türelemmel szeretném
sikerélményhez juttatni őket, hogy ezáltal ismerjék meg
az értékeiket. Fontosnak tartom, hogy becsületes, jóindulatú, egymást tisztelő emberré váljanak tanítványaim.
Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy
zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti
átmenet, életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak és örömmel ismerkedjenek
meg a betűk, számok világával. Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való jó együttműködést, ami megalapozza a kiegyensúlyozott, harmonikus iskolai éveket.
Sok szeretettel és izgalommal várom leendő kis tanítványaimat!
Herr Márta Andrea

Piliscsabai Polgár
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TERMÉSZET

PROGRAMAJÁNLÓ
ható kutatás, amikor hiába kell időre menned valahova, nem tudod
otthagyni az erdőt, a terepet, mert minden kis zugot, minden kis faágat
egyszerűen muszáj átvizsgálni.
Ennyit arról, honnan indultam és hova jutottam a gombákkal kapcsolatban.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy legalább egyszer menjen el
egy gombásztúrára, mert rengeteg izgalommal, tudással és új barátokkal tudja megajándékozni az embert; de vigyázat, tényleg függőséget
okozhat!
Az is nagyszerű a gombákban, hogy az év minden szakában jelen vannak, mindig rálelhetünk bizonyos fajokra. Akit a tanulás érdekel, bármikor
barangolhat, valamit biztosan fog találni. Aki csupán étkezési céllal keres-

Gyűrűs fülőke – Mucidula mucida

Már cserfes, kíváncsi kislánykoromban rájöttem arra, hogy érzékem
van megtalálni elveszett dolgokat. Persze soha nem az én féltve őrzött,
de önálló útra lépett kis kincseimet, hanem mindig csak másokét. Volt
hozzá szemem, látásom.
Később, kisfelnőtt koromban rákaptam a Geocaching játékra, de akkor
sem GPS-koordináták alapján kutattam az elrejtett ládák után, hanem
mindig csak a leírásokat olvastam el. Erdőkben, nádasokban, letérve a
turistautakról, balra a harmadik fenyő mögötti sziklával szembeni nyáras 32. fájának odvában. Kerestem, megtaláltam, örültem.
Az első és eddig egyetlen gombásztúrámat az egyetem alatt szerveztem. Spontán elhívtam jó pár barátomat, nagy lelkesedéssel indultunk kosarainkkal a Campus feletti pilisi erdőbe. Örök emlék marad,
amikor elvittük a zsákmányt Radó Pista bácsihoz bevizsgáltatni, aki
nagy szakértelemmel fogta és kiborította az egészet a kukába, ezekkel
a szavakkal: „Sikerült a környék összes mérgező gombáját begyűjtönötök.” Azóta is sírva nevetünk ezen, emlegetjük, micsoda amatőrök
voltunk… akkor még.
A további években csak azt a pár fajt gyűjtöttem, amiben biztos voltam
(bár ez a kijelentésem a szakellenőri vizsgám után vált igazán adekváttá), hogy étkezésre alkalmas lehet, természetesen ezeket is elvittem
mindig vizsgálatra. Végül egy barátnőm adta közvetve az ötletet, hogy
végezzek el egy szakellenőri tanfolyamot. Így beiratkoztam a tatabányai szakellenőrképzésre, ami életem egyik legjobb döntése volt. Megváltoztatta az életemet, a hétköznapjaimat, a hétvégéimet. Sok időt
töltöttem a szabadban, rengeteget tanultam, és ami a legfontosabb:
újra kincsvadász lettem. Feléledt bennem a régi vadászösztön – de
már nem a kajagombászé –, a már-már pozitív függőségnek mond-
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A MIKK ÁLLANDÓ PROGRAMJAI:
Néptánctanfolyam 6–14 éves gyermekeknek
(Tímár Mihály)
hétfő 16.00–18.00
Szlovák nyelvtanfolyamok
(Hamerszki Rozália)
kezdő: szerda 17.00
középhaladó: hétfő 18.00
haladó: hétfő 15.30

Gyilkos galóca – Amanita phalloides

Amatőr Festők Klubja
(Szabóné Darvas Annamária)
kedd 10.00–13.00

• A gombákkal való barátkozást
kezdje mindenki a gyilkos galóca
alapos megismerésével. Hiába
van tele a kosarunk finomabbnál
finomabb ehető gombákkal, ha
egy, vagy egy darabka gyilkos galóca kerül közé, az egész kosarat
elkobozzák.
Vass Éva

Piliscsabai Novi Cantores kórus próbája
(Lisztes László)
szerda, péntek 19.00–21.00
Ritmikus gimnasztika
(Tranger Eszter)
kedd, csütörtök 17.45–18.45

Gyilkos galóca – Amanita phalloides

Gyilkos galóca – Amanita phalloides

KLARISSZA-HÁZ
Művelődési Információs Központ és Könyvtár
Templom tér 9.
26 575 399, klarisszahaz@gmail.com,
www.klarisszahaz.hu

Osztrák csészegomba – Sacroscypha austriaca

ne, az is nekiindulhat, akár azonnal, hiszen osztrák csészegombát,
júdásfülgombát már szép számban lehet találni most is.
Márciustól a számomra legízletesebb fajok, a különböző
kucsmagombák bújnak elő.
Természetesen az időjárás, a
csapadékmennyiség
nagyban
befolyásolja a gombák megjelenését, így sajnos gombaszegény
idényben kevesebb lehet a siker
élményünk.
Ezután viszont szépen beindul a
többi faj is, csak győzzük megtalálni, tanulni, felismerni ezeket a
csodálatos élőlényeit világunknak.

Gyilkos galóca – Amanita phalloides

Hegyes kucsmagomba – Morchella deliciosa

Néhány jótanács azoknak, akik
kedvet kaptak és most fognának
bele ebbe a kincskeresősdibe:
• Érdemes utánanézni a gombák élőhelyének, életmódjának
és célirányosan ott kutatni,
ahol nagyobb eséllyel találhatunk példányokat.

MIKOLÓGIA A MIKK-BEN – 2. RÉSZ
A pereszkefélék modern rendszerezése

Nyári vargánya – Boletus reticulatus

• Akár egy alapfokú vagy szakellenőri tanfolyamra is érdemes beiratkozni, ahol igen nagy tudásra tehetünk szert, ha önmagunktól nem
akaródzik elsőre az autodidakta módszer. A Facebookon számos
gombászcsoport létezik, amelyekben készséggel segítenek a felmerülő kérdések megválaszolásában.
• Olyan gombát ne szedjünk le tömegesen, amit nem ismerünk, a
szakellenőrnek elég egy példány is a határozáshoz. Később pedig
tudni fogjuk, érdemes-e többet gyűjteni belőle.
• Vigyázzunk, hogy feleslegesen ne bolygassuk a természetes élőhelyeket, hiszen minden bizonnyal később is szeretnénk visszalátogatni, újabb példányokat találni.

Előadó: Dr. Dima Bálint
Mikológia a MIKK-ben címmel előadássorozatot hirdettünk
Piliscsabán a Művelődési Információs Központ és Könyvtár
nagytermében.
Magyarország közismert, nagynevű mikológusait hívtuk meg,
hogy saját szakterületükön keresztül hozzák közelebb
hallgatóinkhoz a gombák csodálatos világát.
IDŐPONT: 2022. MÁRCIUS 9., 17.30–19.15.
HELYSZÍN: PILISCSABA, TEMPLOM TÉR 9., KLARISSZA-HÁZ
Az előadás után lehetőség lesz kérdezni,
beszélgetni az előadóval.
Belépőjegy: 750 Ft
16 év alatt a belépés ingyenes.
Az aktuális járványügyi rendelet szerint
az előadás maszkban tekinthető meg.

kreativmesekucko@gmail.com

Kézműves kuckó
mesepedagógiával
FARSANGI foglalkozás
február 12-13.
NAPÉJEGYENLŐSÉG
március 19-20.
FÖLD NAPJA foglalkozás
április 23-24.
GYEREKNAPI KINCSKERESÉS
május 21-22.

Helyszín: Piliscsaba
ÁR: 15.000 Forint/gyerek/2 nap
vagy 8000 Forint/gyerek/1 nap amiben egyszeri
meleg ebéd, a kézműves foglalkozások alapanyagai,
illetve a foglalkozás van benne.
(Van lehetőség csak 1 napra is jelentkezni!)

Pilisi
Kézművesek
Közössége
Egyesület
FACEBOOK
PILISIKEZMUVESEKKOZOSSEGE

INSTAGRAM
PILISI_KEZMUVESEK

HONLAP
WWW.PILISIKEZMUVESEK.COM

36307600394 Surowiak Zsófi kézműves foglalkozások

Amikor megkértek, hogy írjak egy kis kedvcsináló
cikket a gombászásról, először azon kezdtem
el gondolkodni, hogyan és mikor is kezdődött
nálam ez a szenvedély. Rájöttem, hogy sokkal
korábbra nyúlik vissza az életemben az a fajta
adottság, ami végül a gombákhoz is elvezetett.

• Szakellenőri vizsgálat nélkül senki ne fogyasszon gombát! Akkor
sem, ha úgy gondolja, hogy már
nagyapjának a nagyapja is szedte, ette. Nem csupán fajt vizsgál
a szakellenőr, hanem az étkezési
értéket is: penész, férgek, a gomba kora stb. A NÉBIH oldalán
megtalálható a teljes, országos
szakellenőri lista; természetesen
Piliscsabán is van erre lehetőség.

36703950186 Baris Gulyás Gréti drámajátékok

Aki nem hiszi,
járjon utána!

Két rendkívül fontos dolgot hagytam a végére:

2022
ESEMÉNYEK

HELLÓ, TAVASZ!
ÁPRILIS 9.
HELLÓ, NYÁR!
JÚNIUS 11.
HELLÓ, ŐSZ!
OKTÓBER 8.
HELLÓ, TÉL!
DECEMBER 17.

EMAIL

pilisi.kezmuvesek.kozossege@gmail.com

Piliscsabai Polgár
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EGÉSZSÉG
ESEMÉNYEK

Egy család története Trianon árnyékában
Megjelent Radványi Béla legújabb történelmi témájú könyve Tri-a-non
és a Családom címmel, melynek bemutatójára január 26-án került
sor a Klarissza-házban.

SPORT

A Muzsika
Bérlet
soron következő,
Küküllő menti zene című
népzenei koncertjére
2022. március 5-én,
szombaton
19 órakor kerül sor.
Mindenkit szeretettel
várnak!

SZÍN- és
STÍLUSTANÁCSADÁS

hölgyek részére,
Pilisvörösváron

A Radványi család 1717-től élt a nyugat-
felvidéki Mátyusföldön. Köznemesi családként az Esterházy grófok familiárisai voltak. Az író nagyapja
testvéreivel, unokatestvéreivel mintegy százfős nagycsaládként Galánta mellett gazdálkodott: földjeik művelésével, bérbeadásával foglalkoztak, ezáltal biztosítottak megélhetést másoknak, a környék
életét segítve a Kofrányi és aggerdey Simon grófi családokkal együtt.
A Felvidék 1920-as elvesztését sajnálatosan különleges történésnek nevezi az író, mivel ez volt az az
országrész, amelynek az elvétele a leghihetetlenebb és a legfelháborítóbb volt az akkori magyarság
számára. „Románia ellenség volt, elvette Erdélyt. Szerbia ellenség volt, elvette a Délvidéket. De a Felvidéket – amihez ekkor még Kárpátalja is tartozott – a cseh katonaság szállta meg. Azok a csehek, akik
az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb haszonélvezői voltak. Ezt a magyarság csúnya hátba
támadásként értékelte” – fejti ki Radványi Béla.
A kor történéseinek elmesélésében családi elbeszélések, emlékek, írott és fényképes tárgyi dokumentumok, a családfakutatás során előkerült adatok segítettek. Emellett az író merített a korszakból fennmaradt naplókból, személyes írásos visszaemlékezésekből,
köztük gróf Esterházy Lujza és Rónai András emlékirataiból.
A szerző megemlíti Romsics Ignác, Molnár Imre, Závada Pál
nevét is, valamint felvidéki kutatókat és piliscsabai forrásokat
is felhasznál (Bálintné Schweifer Zsuzsanna, Manek János és
Csíky Balázs), ezáltal a könyv kicsit Piliscsabára is fókuszál.
A kiadványban sok régi, különleges fotó látható, melyek közül
a szerző legkedvesebb fényképe a hátsó borítóra is felkerült,
ahol a történet egyik főszereplője, a nagyapa látható szabadságos csehszlovák katonaként, kedvenc testvérével és unokahúgával, Radványi Annával és Lénárth Annával.
Aki kíváncsi a történelem e kis szeletére és egy felvidéki család
háború utáni éveire, a radvanyi.bela820@gmail.com e-mail-
címen rendelheti meg Radványi Béla történész legújabb könyvét, vagy bármelyik korábban megjelent kiadványát.

Felnőttcsapatunk sikeresnek mondható
téli felkészülést tudhat maga mögött, ennek köszönhetően magabiztosan várjuk
a tavaszi szezon fordulóit. Az átigazolási
időszak nem hozott változást csapatunk
összetételében, keretünk sikeresen egyben maradt, továbbra is az ifi játékosok
folyamatos beépítését tartjuk elsődleges
célunknak. Ezt a tendenciát követtük a felkészülési meccsek alatt is, ahol rendszeresen kaptak értékes játékperceket fiatal
sportolóink.
Alapozásunk menetrendje heti két edzésből és egy edzőmérkőzésből áll, amelyek
közül kiemelném a Pilisszentiván, illetve
a Celtic Lions elleni győzelmet, valamint
– az egygólos vereség ellenére – a Budai
FC-vel való párharcot is.
A tavaszt az előkelő 7. helyről várjuk, amit
szeretnénk mindenképp megőrizni a szezon végére, és habár nem lesz könnyű, bizakodunk az előrelépésben is.

Fotó: Szabó János

A Piliscsabán élő történész nem tétlenkedett az elmúlt években, hiszen első
saját könyve 2010-ben jelent meg, azóta
pedig ez a nyolcadik a sorban. A most
kiadott könyv az 1918 és 1958 közötti
negyven évet öleli fel, középpontban a
felvidéki magyarság történetével és kálváriájával. Ezen belül is az író nagyapja,
Radványi Nándor (1906–1985) és a
Radványi család sorsán keresztül mutatja be a történelemnek ezt a mai napig
alig ismert, fontos szeletét.

Szurkoljunk együtt!

Hoffmann Dóra
06-30-315-3259
dori@stilusvarazs.hu
www.stilusvarazs.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24
BONTÁS NÉLKÜL
✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS
CSATORNATÖRÉSJAVÍTÁS

+36-70/624-20-81
Gabó
duguláselhárítás

Várjuk szurkolóinkat mérkőzéseinkre!
Miklósvári Géza vezetőedző

Hazai meccsek időpontjai:

04.16. 16.00 Piliscsaba SE – Gödi SE

03.05. 14.30 Piliscsaba SE – Mogyoród FC

04.30. 16.30 Piliscsaba SE – Isaszegi SE

03.19. 15.00 Piliscsaba SE – Péceli SSE

05.14. 17.00 Piliscsaba SE – Kistarcsai VSC

04.02. 16.00 Piliscsaba SE – Leányfalui SE

05.19. 17.00 Piliscsaba SE – Szentendre VSE

Kedves csabaiak
és környékbeliek!
Januártól újraindul a PSE
sakk szakosztálya, ahová
szeretettel várjuk a sakk
iránt érdeklődőket és sakkozni szeretőket, hogy egy
fantasztikus közösséget
építsünk.
Jelentkezni az alábbi e-mail-címen lehet: zsolt.pal99@gmail.com

GYÓGYPEDIKŰR,
MANIKŰR
SZOLGÁLTATÁSOK
AKÁR AZ ÖN
OTTHONÁBAN IS.
Nagy tapasztalattal
rendelkező lábápoló
vagyok.
Keressen bizalommal!

ELÉRHETŐSÉGEM:
06/20-2-568-564

Kovács Ildikó
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HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK

AJTÓ, ABLAK
ABLAK
AJTÓ,

Műanyag,
nyílászárók, MARTOM
bejáratibejárati
Műanyag,
fémfém
nyílászárók,
MARTOM
ajtók, beltéri ajtók, redőnyök, rovarhálók,
kül- és beltéri
árnyékolók,
tetőablakok
ajtók, beltéri
ajtók,
redőnyök,
rovarhálók,
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
kül- és beltéri árnyékolók, tetőablakok
Rövid határidő, kedvező ár,
megbízható minőség, szakmai tanácsadás,
komplex szolgáltatás!

3 MILLIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁS
KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT!
NYÍLÁSZÁRÓ
CSERÉRE
Mintaterem: Solymár • Tel: 06 20 320 93 99
Rövidpevdi@pevdi.hu
határidő, kedvező
ár!
• www.pevdi.hu
E-mail:
Előzetes időpont-egyeztetést követően!

KÉRJE INGYENES AJÁNLATUNKAT!
Solymár, Ibolya utca 18.
Tel: 06 20 320 93 99
E-mail: pevdi@pevdi.hu
www.pevdi.hu
Előzetes időpont-egyeztetést követően!

Takarítás
és lakásrendezés
Ha nem boldogulsz a sok
teendővel… Ha szeretnéd,
hogy az otthonod rendben
és tisztaságban várjon…
HÍVJ! SEGÍTEK!

ILDIKÓ
Tel.: +36 31 2002 555

HIRDETÉSFELVÉTEL
A PILISCSABAI POLGÁRBA:
piliscsabai.polgar@gmail.com
+36 70 866 3289
Szélesség × magasság
1/1

184 mm × 262 mm

48 000 Ft

1/2

184 mm × 128 mm

24 000 Ft

1/4

90 mm × 128 mm

12 000 Ft

1/8

90 mm × 62 mm

6 000 Ft

1/16

43 mm × 62 mm

3 000 Ft

PILISCSABAI POLGÁR
Felelős kiadó: Piliscsaba Város Önkormányzata
XXXII. évfolyam, 3. szám
Főszerkesztő: Sólyom Ágnes
Munkatársak: Kovács Ildikó, Lichtneckert Eszter
Elérhetőségeink: piliscsabai.polgar@gmail.com, +36 70 866 3289
Az áprilisi szám lapzártája: március 16.
A szerkesztőség fenntartja a beérkezett nyersanyagok szerkesztési jogát, kéziratot nem
tartunk meg és nem küldünk vissza. Az újságban megjelenő hirdetések valóságtartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
A Piliscsabai Polgár havonta 3000 példányban, ingyenesen jelenik meg.
Címlapfotó: Szima Roland
Tördelés, nyomdai előkészítés: Szima Roland
Nyomda: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
Hirdetésfelvétel az áprilisi számba: március 16.
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