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Tiszta, virágos Pilisért
Pilis Nagyközség Önkormányzata

a település külsõ képe szépíté-
sének elõsegítése, arculatának
javítása érdekében „Tiszta, virágos
Pilisért” elnevezéssel mozgalmat
indít.

A mozgalomban példamutató
tevékenységet végzõ egyének,
közösségek munkájának elismeré-
sére a „Tiszta, virágos Pilisért” díjat
alapítja. A díj a mozgalom célkitûzé-
seinek megfelelõ, a résztvevõk által
vállalt feladatok kiemelkedõ meg-
valósításával nyerhetõ el.

A „Tiszta, virágos Pilisért” díj
évente kerül kiadásra - elõször
2005-ben -, a díj összege a tele-
pülésünk éves költségveté-sében
erre a célra meghatározott összeg.

A díj a képviselõ-testületi (bíráló
bizottsági) döntés szerint megoszt-
va is kiadható. A „Tiszta, virágos Pil-
isért” díjra pályázni a mozgalomban
történõ részvétel ki-nyilvánításával,
a vállalt feladat pontos - a kiinduló
állapotot és a cél megjelölését is
magában foglaló - megfogalmazásá-
val lehet. 

A feladat végrehajtási határideje
szeptember 30.

A mozgalomhoz tartozó feladatok-
nak tekinthetõk a következõk:

- lakóingatlan elõtti közterületek
(árkok, járdák, úttest) tisztán-
tartása;

- utak, járdák közötti gyepes, cser-
jés terület gondozása;

- közterületek, középületek virá-
gosítása, fásítása;

- kül- és belterületekrõl a szemét
eltávolítása;

- köz- és magánépületek felújítá-
sa, renoválása;

- lakóingatlanok udvarainak, kert-
jeinek fásítása, virágosítása és
bármi egyéb, a résztvevõk által
javasolt cél, amely a mozgalom-
ba beleérthetõ.

A lehetséges pályázók köre: 

Pilis nagyközség területén lévõ
épületek, magán- és közterületek
felett rendelkezési joggal, vagy
rendben tar tási kötelezettséggel
bíró (felruházott) egyének vagy
közösségek.

A pályázatok elbírálására, a díj
odaítélésére az Önkormányzat bírá-
ló bizottságot hozott létre, amely-
nek tagjai: Csikós János pol-
gármester, Mala Ferenc, Misi
József, Vereb Sándorné, Gajdos
Zoltán, Kafka József.

A részvételi szándék bejelentési
határideje minden év március 31-e,
elõször: 2005.03.31. Eredmény-
hirdetés és a pályázatok odaítélése
minden év október 23-án, elõször:
2005.10.23.

A 2005. évre kiírt helyezések és
díjak a következõk:

-  Elsõ helyezés: 300 ezer Ft
-  Második helyezés (2 pályázó):

100-100 ezer Ft
-  Harmadik helyezés (3 pályázó):

50-50-50 ezer Ft
-  További helyezés: oklevél a

résztvevõknek és polgármesteri
különdíj

További felvilágosítás a Polgármes-
teri Hivatal Mûszaki Irodájában.

Csikós János polgármester
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Benyújtották 
136/2004. (X. 27.) sz. önkormányzati határozatában
döntött a Képviselõ-testület, hogy a városi cím elnye-
résére pályázatot nyújt be. A közel 140 oldalas pályázat
elkészült és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz
benyújtásra került. A pályázat teljes szövege
megtekinthetõ a Könyvtárban és a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapon.
Információink szerint az országban mintegy 24 település
nyújtotta be pályázatát. Megyénkbõl Ócsa, Üllõ és
Kistarcsa is velünk együtt pályázik, eredmény nyár elején
várható.

Változás a CSSK élén
A pilisi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot a 8
évvel ezelõtti megalakulása óta Szûcs lldikó irányította. A
vezetõnõ decemberben lemondott megbízatásáról, így a
Képviselõ-testület ideiglenes hatállyal Gesztiné Kiss
Valériát bízta meg a Családsegítõ Központ vezetõi fela-
datainak ellátásával. A megbízatás április 30-ig szól,
átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi
Bizottság már ki is írta a végleges vezetõi álláspályáza-
tot.

Cél az új iskola
December végén, hosszas elõkészítõ munkát követõen a
Képviselõ-testület a 20 tanteremmel és 6 szaktanterem-
mel, valamint kiszolgáló helyiségekkel, tornateremmel és
központi aulával rendelkezõ általános iskola építésérõl
hozott határozatot. 
Ezzel egyidejûleg a közbeszerzési törvény elõírásainak
megfelelõen minimum 3 tervezõ, illetve tervezõ gazdasá-
gi szervezet számára meghívásos tervpályázatot írt ki. A
tervpályázat lebonyolítására a 2005. évi költségve-
tésében 4 millió forintot biztosított. 
A Pilis, Dózsa Gy. út 33. sz. alatt, az ún. sporttelepi isko-
la jelenlegi helyénél megvalósítandó létesítmény tervpá-
lyázatának elbírálására Bíráló Bizottságot is megválasz-
tottak a közelmúltban. 
Tagjai a következõk: Elnök: Csikós János polgármester,
jogi szakértõ: Kriskó Jánosné jegyzõ, szakmai titkár: Pap
Tibor építész, további tagok: Major György, építész a Pest
megyei Építész Kamara képviselõje, Nyeste László:
fõépítész, Mala Ferenc, a Településfejlesztési Bizottság
elnöke és Pintér Erzsébet, a Kulturális Bizottság elnöke.
A tervpályázat eredménye a nyár elején várható.

Ismét módosult a határidõ
A településrendezési terv készítésére vonatkozó
szerzõdés határidejét ismét eltolták. A közelmúltban már
ún. tervtanácsi egyeztetésen is átment - oly régóta hiá-
nyolt és várt - rendezési terv újabb tervszállítási határide-
je 2005. május 31.

Még nem pályáztatnak
A könyvtár vezetõjének megbízatása lejár. A Kulturális

Bizottság megvizsgálta a helyzetet és a jogszabályi

lehetõségeket, és javaslatot tett a Képviselõ-testületnek,

hogy a könyvtárvezetõi álláshelyre most ne írjon ki

pályázatot. 

A javaslat szerint a jelenlegi vezetõt Kottász Árpádnét

bízza meg 2006. június 30-ig - nyugdíjkorhatárának

eléréséig - a vezetõi feladatokkal. Miután Kottász Árpád-

né 40 éve kiválóan végzi munkáját a könyvtárban, így a

Képviselõ-testület a javaslatot elfogadta. 

Sikeres a pályázat
Amit az utolsó számunkban hírt adtunk róla, a Szent

István-parkban létesítendõ játszótér építésére az önkor-

mányzat pályázatot nyújtott be a GYISM-hez. A pályázat

sikeres volt, 2 millió forint támogatásban részesültünk. A

megvalósításhoz szükséges további 4 millió forintot az

Önkormányzat a 2005. évi költségvetésében biztosította.

A megvalósítás határideje május.

Elfogadták a Házirendeket
A jogszabályi elõírásoknak eleget téve minden pilisi

oktatási-nevelési intézmény elkészítette az új, gyer-

mekekre és felnõttekre egyaránt vonatkozó Házirendjét.

A fenntartó Képviselõ-testület az elkészült alapdokumen-

tumokat megtárgyalta és jóváhagyta. A szülõk, érdek-

lõdõk az intézményekben ismerhetik meg, tekinthetnek a

dokumentumba.

Módosult szennyvízdíj
Mindenki elõtt ismeretes, hogy a településünk bel-

területe szinte 100 %-ban le van fedve szennyvízhálózat-

tal, azonban vízszolgáltatás szempontjából jelenleg

csupán 75-80 %-ban. Az eddigi szabályozás szerint azok

a fogyasztók, akiknek nincs lehetõsége vízhálózatra csat-

lakozni, de a szennyvízhálózatot használják, a jogsza-

bályban ajánlott 150 l/fõ/nap átalánydíjat fizették a szol-

gáltatásért. Egy képviselõi indítványra a testület újra

megvizsgálta ezt a kérdést. A vízszolgáltató Gerje Forrás

Kht. új felmérése és díjkalkulációja alapján Pilisen az

átlagos vízfogyasztás, tehát a szennyvízdíj alapja csupán

95 liter/fõ/nap. Mindezeket mérlegelve a Képviselõ-

testület január végén úgy döntött, hogy a csak szennyki-

bocsátó családok által fizetendõ díjat 95 liter/fõ/nap-ra

csökkenti.
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Csökkent az iparûzési adó mértéke
A 2005. évi költségvetés elkészítésének elsõ fordulója
során a Képviselõ-testület és szakbizottságai újratár-
gyalták az iparûzési adóról szóló rendeletet. A helyi
adónemek közül ez az, amelyrõl igen sokszor hangzik el,
hogy ellentmond az EU irányelveinek, gyakorlatának. A
jelenlegi finanszírozási rendszerben azonban a helyi
önkormányzatoknak ez igen fontos saját bevételi forrása,
így például Pilis községben a 2004. évben mintegy 40
millió forint bevétel származott ebbõl az adónembõl, a
lehetséges legmagasabb 2%-os adómértéket alkalmaz-
va. 
A Képviselõ-testület többször megfogalmazta már a vál-
lalkozások erõsítésének és újak letelepítésének fontos-
ságát. Mindezeket mérlegelve és bízva abban, hogy ez a
módosítás összességében pozitív változást eredményez,
döntöttek az adó mértékének 1,5 %-ra való csökken-
tésérõl. 

Megvásárolták
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a vagyongyarapítást
tûzte ki célul. Stratégiai célkitûzésként jelölték meg a
központban fekvõ ingatlanvásárlásokat. Ennek
szellemében vásárolták meg a Kávai úti óvoda melletti
romos épületet, mely elbontása után a telek további
hasznosításra vár. A 2005. év elsõ ilyen beruházása
pedig az 1537. helyrajzi számú Pilis, Erzsébet u. 1. sz.
alatti (volt autósbolt) ház megvásárlása volt. A
7.650.000,- Ft vételárért megvásárolt épület hasz-
nosítására még nincs végleges döntés, de tervek vannak
Faluházként, tájházként való mûködtetésére

Csökkentik a közkifolyók számát
A 90-es évek elején az ivóvízhálózat kiépítésekor igen
sok úgynevezett közkifolyót építettek ez egészséges
ivóvízhez való hozzájutás, a szemléletmód-változás
érdekében. Ez a döntés az elmúlt évek során igen jelen-
tõs költséget jelentett az Önkormányzatnak, hiszen az
elõállítási költségektõl messze elmaradó vízdíjon felül ez
a „veszteség” is terhelte a „kasszát”. Az eltelt több mint
tíz év alatt egyre többen megértették az egészséges
ivóvíz fontosságát és kötöttek rá a rendszerre. A ter-
vezett vízberuházás pedig végre minden belterületen
lakónak lehetõvé teszi majd rácsatlakozást. Mindezeket
mérlegelve döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy a köz-
kifolyók számának csökkentésével tovább mérsékeli
ivóvízszolgáltatással és a karbantartással kapcsolatos
ráfizetést. Ennek szellemében megbízták a Gerje-Forrás
Kht-t, hogy az alábbiak kivételével a település közte-
rületein lévõ összes közkifolyót szüntesse meg. 

Tehát a jövõben a következõ helyeken található közki-
folyókból lehet ingyenesen egészséges ivóvízhez jutni:
Kávai út végén, a Kávai úti óvoda elõtt, a Kávai és
Vágóhíd utca sarkán, Bicskei u. végén, Szabadság téren,
a Kossuth L.-Toldi utca keresztezõdésénél, a Kossuth L.-

Bence u. sarkán, az Újerdõ utca végén, a Petõfi S. u.-Kár-
mán utca sarkán, a Vatyai utcában a játszótér mellett, a
MÁV állomás elõtt, a Sportpálya elõtt, a Gárdonyi-
Széchenyi u. keresztezõdésében, a Temesvári utcában a
vízmû-telep elõtt, a Kölcsey út végén. 
Természetesen a temetõkben lévõ mérõsített közkifolyók
sem kerülnek leszerelésre.

Új intézmény, új vezetõ
Januártól a Közösségi Ház önálló kulturális közin-
tézményként mûködik. A vezetõi feladatok ellátására
pályázatot írtak ki, amelyre csak egy pályázó nyújtotta be
jelentkezését, így az önkormányzat választási lehetõség
híján kicsit nehéz helyzetbe került. Miután a pályázó min-
den a törvényi és a pályázatban szereplõ elõírásnak
eleget tett így úgy döntöttek, hogy elfogadva azt, Puskás-
né Illanicz Dórát 2005. február 1-tõl 2010. január 31-ig
tartó idõszakra megbízzák a Móricz Zsigmond Közösségi
Ház igazgatói feladatainak ellátásával.

Patthelyzet
A Képviselõ-testület igen nagy politikai vita után döntött
tavaly a Monori Többcélú Kistérségi Társuláshoz való
csatlakozásról. A társulások által a területfejlesztésen
túl felvállalt közös feladatokhoz normatív állami támo-
gatások igényelhetõk ez évtõl kezdve. A támogatás
igénylésérõl, a közösen ellátni kívánt feladatok körérõl,
az egyes Képviselõ-testületeknek külön-külön kellet dön-
tést hozni. Errõl tárgyalt elsõ ízben január 26-án a
Képviselõ -testület, ahol nagy vita után - a megfelelõ
számú szavazat híján - nem hozott döntést az elõter-
jesztésre vonatkozóan. Január 31-én Csikós János pol-
gármester kezdeményezésére rendkívüli ülésen került
sor az újabb tárgyalásra. A polgármesteri tájékoztató
szerint ekkor már ismeretes volt, hogy a kistérséghez
csatlakozott 15 település közül 14 igent mondott a
pályázatra a majdani kistérség mûködésének, közös fela-
datainak finanszírozása érdekében. Az ülésen, amelyen a
Kistérségi Társulás képviseletében Nyeste László titkár
is részt vett, ismét hosszas a jogi szabályozást - szabá-
lyozatlanságot és a politikai célokat taglaló vitát
követõen 7 igen - 7 nem szavazati aránnyal nem fogadták
el a javaslatot. Így 2005. évben Pilis nem igényli meg
ezeket az állami forrásokat.

Közbeszerzési tanácsnok
A Képviselõ-testület még tavaly döntött az SZMSZ
módosításáról és az egyes szakkérdésekben kinevezett
tanácsnoki rendszer bevezetésérõl. Ilyen megbízásra
azonban eddig még nem került sor. A közbeszerzési
törvény alkalmazása a tavaly májusi szigorodása óta igen
sok feladatot ró az Önkormányzatra is. Ennek segítésére,
a feladatok koordinálására nevezte ki most a Képviselõ-
testület Szabó Márton képviselõt a közbeszerzési ügyek
tanácsnokának. 
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Amint már az elõzõekben beszámoltunk róla, az Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete a település ivóvíz-ellá-
tásának továbbfejlesztése, a még jelenleg mûködõ és
elavult, amortizálódott kismélységû fúrt kutak és a hoz-
zájuk tar tozó házi vízellátó berendezések kiváltás,
valamint a meglévõ konténeres vízmû és a települési
vízellátás üzembiztonságának növelése érdekében még
2004 tavaszán benyújtotta a beruházási koncepciót tar-
talmazó pályázatát, amely sikeresnek bizonyult. 

A Kormány úgy döntött, hogy megvalósulhat Pilisen a
beruházás, a pályázati összeg végleges elnyerésének
feltétele az, hogy az igénybejelentés december 15-ig
ismételten történjen meg. A feltételnek eleget is tett az
Önkormányzat, a végleges pályázatot elkészítették és a
2005. évi címzett támogatásra a beruházáshoz szük-
séges 482.778.000,- Ft fedezésére az igénybejelentést
benyújtották.

Az elkészült tervek szerint a beruházás bruttó önkölt-
sége 567.975.000,- Ft, melyhez az önkormányzat
lakossági hozzájárulásból - szükség szerint víz közmû tár-

sulati hitel felvételével - 85.197.000,- Ft forrást, biztosít.
A beruházást az Önkormányzat a 2005-2007. közötti
idõszakban kívánja megvalósítani.

A beruházás költsége és saját forrás mértéke
évenkénti bontásban:

A beruházás bonyolításának kérdéseiben, a lakosság
bevonási módjának elõkészítésén munkálkodó ad-hoc
bizottságot hozott létre február elején a Képviselõ-
testület. Munkájuk eredményérõl folyamatosan beszá-
molunk.

Ivóvíz beruházás elõtt

Beruházás
éve

Címzett támo-
gatás (eFt)

Saját erõ (eFt)
Beruházás költ-

sége (eFt.)

2005 40000 7059 47059

2006 225000 39706 264706

2007 217778 38432 256210

Összesen: 482778 85197 567975

Új rendeletek
Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

november-január hónapban a következõ rendeleteket
alkotta meg. A rendeletek teljes szövege a Polgármesteri
Hivatalban tekinthetõ meg illetve letölthetõ a
www.pilis.hu önkormányzati honlapról.

25/2004. (XI. 25.) rendelete a közcélú lakások, bér-
lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 32/2003.
(XII. 11.) sz. önk. rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

26/2004. (XI. 25.) rendelete a vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért
fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megállapításáról
és a díjak alkalmazási feltételeirõl szóló 7/2004. (I. 29.)
sz. önk. rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

27/2004. (XI. 25.) rendelete a köztisztaságról és a
szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló
23/2004. (IX. 30.) sz. önk. rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról

28/2004. (XI. 25.) rendelete a vásárokról és pia-
cokról szóló 20/2004. (VII. 01.) sz. rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

29/2004. (XI. 25.) sz. rendelete Pilis nagyközség
közigazgatási területén a közterület-használat rendjérõl

1/2005. (I. 26.) rendelete az 1993. évi III. Szociális
Törvény hatálya alá tartozó szociális ellátásokról szóló
16/2004. (VII. 1.) sz. Önk. rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról

2/2005. (I. 27.) rendelete a vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért
fizetendõ legmagasabb hatósági díjak megállapításáról
és a díjak alkalmazási feltételeirõl szóló 26/2004. (XI.
25.) sz. rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.

Sok vagy kevés?
Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

évek óta elismeri és támogatja azt a tevékenységet,
amelyet a településen élõ vagy dolgozó állampolgárok
önszervezõdõ közösségei végeznek az önkormányzati
feladatok megvalósításában, a község sport- és ifjúsági,
kulturális életének fellendítésében, a régi és új hagyo-
mányok ápolásában, a település fejlesztésében és
szépítésében, a környezetvédelemben, a rászorulók
támogatásában.

Ennek a célkitûzésnek a megvalósításáról a helyi
önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérõl szóló 1/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati ren-
deletével gondoskodik. Az elmúlt 2004-es évben két
pénzkeretet állapított meg:

- a kulturális, sport, ifjúsági hagyományok ápolására és
egyéb kulturális rendezvények céljára 4 millió forintot
biztosított,

- a településfejlesztés-szépítés, környezetvédelem és
községvédelmi, valamint a község érdekében egyéb
közérdekû feladatot ellátó önszervezõdõ közösségek
számára 1 millió forint felhasználását tette lehetõvé.
Az elsõ részben foglaltakra beérkezõ pályázatok

támogatásáról a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság, a második részben foglaltakról a Pénzügyi
Bizottság, valamint a Településfejlesztési, Mezõgazdasá-
gi és Környezetvédelmi Bizottság indoklása és javaslata
alapján a Képviselõ-testület döntött.

Az önszervezõdõ közösségek minden évben pályázat-
tal nyerhetik meg a támogatási összeget, a pályázati cél
teljesítésével.

Az elmúlt évben az alábbi feladatok és célok sikeres
teljesítésével adhatunk számot a község érdekében
végzett munkáról.

(Folytatás a 13. oldalon)
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A szociálisan és egészségügyileg rászorultak részére
2005. február 1-tõl Pilisen is lehetõvé vált az országos
rendszerû BODY-GUARD jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás. Ez a feladat a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül érhetõ el. 

A lényege az, hogy egy vezetékes telefonvonalhoz
csatlakoztatható berendezés azonnali kapcsolatot
létesít egy állandó ügyelettel, amely azonnal értesíti a
veszélyrõl a közvetlen hozzátartozót, orvost, mentõt,
rendõrt, tûzoltót, és természetesen az ügyeletes család-
gondozót. A letelepített berendezés lényegében távfelü-
gyeletet mûködtet. 

Egy csuklóra csatolt, vagy nyakba akasztható víz-
mentes nyomógomb megnyomásával rosszullét vagy
egyéb veszély esetén a kiértesítés a megadott címekre
megtörténik. Úgy mûködik, mint egy kihangosított, fel-
erõsített telefon. Amennyiben a bajba került nem tud
megszólalni, úgy a legmagasabb fokú riasztás kerül
elrendelésre. 

Ez a berendezés életeket menthet egy azonnali
intézkedéssel. Jelenleg 40 letelepített készülék üzemel
Pilisen. A Képviselõ-testület határozata értelmében a
2005. évben ennek a díja ingyenes. Jelenleg vára-
kozólistára lehet még jelentkezni. Várjuk a háziorvosaink
javaslatait is a már mûködõ rendszerhez. 

Jelentkezni lehet a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálaton.

Nagy János

Változás orvosi ügyeleti szolgálatban
A betegek sürgõsségi ellátását 2004-ben Pilis, Nyár-

egyháza községgel összevontan oldotta meg. Ez az
összevont ügyeleti rendszer azonban nem enyhítette a
kívánt mértékben háziorvosaink túlterhelését. A havi
ledolgozható óraszám az ügyeleteket is beleértve nem
haladhatja meg a heti 60 munkaórát. Ez úgy tevõdik
össze, hogy 40 munkaóra kötelezõ, 8 munkaóra
túlóraként kötelezhetõ, további 12 többlet munkaóra
szabadon választható. 

Háziorvosainknak szinte nem is maradt pihenõidejük,
munkaidejük elérte a heti 80-100 órát. A gyermekor-
vosokat próbálták az ügyeleti rendszerbe bekapcsolni, de
sikertelenül, szakmailag is elhamarkodott döntés lett
volna. Ezen kívül szükségessé vált egy gépkocsi be-
szerzése is, természetesen legalább három gépkocsi-
vezetõ alkalmazásával. A mûszerezettségrõl már nem is
szólunk, hiszen itt is akadt volna tennivaló még. Min-
dezeket mérlegelve a háziorvosainkkal egyetértésben a
Képviselõ-testület Nyáregyházával közösen pályázatot írt
ki az orvosi ügyelet ellátására. A pályázat nyertese az
E.R. Bt. 2005. január 1-tõl szerzõdéssel látják el a
sürgõsségi eseteket. 

Mi lett a változás? Korszerû mûszerekkel felszerelt
gépkocsi, gépkocsivezetõvel, hétvégeken 2 fõ orvossal,
hét közben egy fõ orvossal ellátott magasabb szintû,
központi ügyelet. A Képviselõ-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatára a szerzõdésben
rögzítette, hogy a helyi munkaerõ lehetõség szerint
kerüljön alkalmazásra, így 2005. február 1-tõl minden
asszisztens munkalehetõséget kapott. A háziorvo-
sainknak is lehetõségük van az ügyeleti munkába
bekapcsolódni. A feltételeket azonban már a fõvállalkozó
szabja meg. 

Kérdezik a pilisiek, nyáregyháziak: Mennyivel kell
ezért nekünk többet fizetni? Az összeg OEP normatíva +
havi 1.000.000,- Ft Ez az összeg a lakosságszám
arányában megosztva Pilist és Nyáregyházát közösen ter-
heli. A szerzõdés 1 évre szól, amely a két fél közös
akaratával korlátlanul meghosszabbítható. Kérjük, fogad-
ják bizalommal az orvosi ügyelet új munkatársait.

Nagy János

Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás

Salus alapítvány 
támogatói szolgálat

Pilisen 2005. március 1-tõl megkezdi mûködését a
SALUS Alapítvány. Feladata az 1993.évi III. törvény 65/c
§(3.) bekezdésében meghatározottak végrehajtása.
Elõsegíti a fogyatékos ember társadalmi életben való tel-
jes jogú részvételét, személyi (higiénés, életviteli, élet-
fenntar tási) szükségleteinek kielégítését. Önálló
munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális
és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kul-
turális, sport, szabadidõs tevékenységek végzéséhez,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutáshoz segítséget
nyújt. Az Önkormányzat az elõzetes tárgyalások alapján
minden lehetõ segítséget biztosít. Az alapítvány felvette
a kapcsolatot a Családsegítõ és Gyermekjóléti szol-
gálattal a közös, megoldandó feladatok végrehajtására.
Amennyiben a környezetünkben tudunk fogyatékkal
élõkrõl, akkor jelezzük feléjük.

Nagy János
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...hogy Pilis község nemsokára város lesz? Lehet
ezen mosolyogni, lehet ezen csodálkozni, - sõt lehet ezen
vitatkozni is, - de azért bízzunk benne, hogy végül is
megtörténik a csoda, és ez a Ferihegytõl 30 km-re lévõ
44,33 km2 alapterületû és 11.432 állandó lakosú
nagyközség valóban visszaszerzi majd 100 éves
mezõvárosi rangját és valóban újra város lesz, hiszen
ennek a lehetõségnek ma már reális alapjai is vannak...

Tudni kell, hogy Pilis nagyközség volt már város is,
hiszen október 25-én ünnepli majd a régvolt mezõvárosi
rang elnyerésének 200. évfordulóját. E miatt a neves
évforduló miatt is döntött úgy a Képviselõ-testület tavaly
októberben, hogy megpályázza a városi címet.

Volt szerencsém látni a szépen, részletesen és
nívósan összeállított, mindenre kiterjedõ pályázati
anyagot, ahol a „Kezdeményezés oka” címszó alatt a
következõket olvashattam:

„Pilis várossá válásának folyamatában fontosnak
tartjuk meglévõ értékeink megõrzését, újak létrehozását,
környezetbarát ipari, kereskedelmi és szolgáltató vál-
lalkozások megtelepedési feltételeinek megteremtését,
Pilis turisztikai vonzáskörzeti feladatainak szélesebb
körû kiterjesztését, - vagyis egy barátságos, befogadó,
falusias jellegû kertváros kialakítását.”

Az indoklás szerint az önkormányzat egy olyan nívós
életteret szeretne mielõbb kialakítani Pilisen, melynek
pihenésre és kikapcsolódásra alkalmas nyugodt
környezete nagymértékben elõsegítené az itt élõk jó
közérzetét és a betelepedési kedvet. A minõségi élet-
feltételek biztosításához az önkormányzat teljes körû
infrastruktúra kiépítést és szolgáltató bázist kíván létre-
hozni, úgy Pilis lakosságának, mint a környezõ
településeknek és azok vonzáskörzetének. Mindezek
megvalósítását tudatos költségvetéssel - befektetõi
kezdeményezések támogatásával, az erõforrások
feltárásával - és pályázati pénzek elnyerésével szeretné
megteremteni.

Pilis lakossága, annak Képviselõ-testülete, valamint a
település vezetõi részérõl egyre erõsödõ igényként fogal-
mazódott meg, hogy Pilis újra város legyen, hiszen
fontosnak tartják továbbvinni elõdeik szándékát. Ilyen
szellemben szavazták meg a várossá váláshoz szük-
séges pályázat elõkésztését és a hiányzó feltételek
megteremtését.

A pályázati anyag közel 150 oldalon ismereti Pilis
múltját, jelenét és jövõjét. Felsorol mindent, amit Pilisrõl
tudni kell és tudni illik, és mindezt elolvasva nyugodtan
állíthatom, hogy a pilisi embereknek nem kell szé-
gyenkezniük, sõt büszkék lehetnek múltjuk történéseire
és eseményeire (igaz, vannak kivételek is), vagyis min-
darra, amit apáik, dédapáik vagy ükapáik hoztak létre.
Ezt az utat kell most folytatni, tovább járni - természete-
sen a mai kor igényeinek és elvárásainak megfelelõen.

Pilis általunk is ismert életének bemutatása a kõkori
a bronzkori és a vaskori leletek, illetve a II. és a IV. száza-
di feltárások ismertetésével kezdõdik, amely által igen
ritka szarmata-kori, majd avar- és honfoglalás kori sírokat
is tártak fel a szakemberek. Pilis õsi települése a Via

Magna - Nagy sóút - mentén feküdt, a dolinai részen
helyezkedett el az avarok lakta Sikond, a monorierdei
részen az Újfalu, a Gerje természetvédelmi területén
pedig a Wyfalu.

Ezen az utóbbi részen épült fel még az 1300-as évek
elõtt az a kora-középkori templom, melyet Szentlélek
templomnak neveztek és amely településünk õsi magját
képezte, hiszen a kutatások eddigi eredményei szerint
innen indult el Pilis mozgalmas, örömökkel, bánatokkal,
sikerekkel és erõfeszítésekkel teli élete.

Egyes vélemények szerint a Pylis nevû nemzetség
Árpád fejedelemmel érkezve e hazába megszállás jogán
bírta ezt a vidéket. Az elsõ, 1326-ban keletkezett írásos
emlékünk egy öröklési okirat, amely már Pilis néven
említi a településünket, e szerint birtokosa a Pylis család
volt, feltehetõen innen származik hát a községnevünk is.

Ez a tény munkalehetõséget, helyhez kötöttséget és
fejlõdést eredményezett az itt élõk részére. A fellendülés
és fejlõdés azonban a török idõkben megrekedt, hiszen
1592-re a településünk szinte teljesen elpusztult és
hosszú idõre lakatlan lett.

Az új élet kezdete, vagyis Pilis újratelepítése az 1710-
es évek körül kezdõdött el, amikor Beleznay János
feleségül vette Grassalkovich Zsuzsannát és emeletes
kastélyt építtetett olasz építõmesterekkel, majd 1722-
ben újratelepítette a községet szlovák ajkú
betelepülõkkel. Ennek hatására indult meg a folyamatos
fejlõdés, hiszen megkezdõdött a betelepülés a környezõ
pusztákról, majd a Dunántúl és a Délvidék irányából is.

1724-ben az evangélikus iskola is megkezdi
mûködését, majd megjelennek az elsõ iparosok és
megindul a szõlõtermesztés a Dolina lankáin. Podma-
niczky Annának köszönhetõen jelentõs építkezések
kezdõdnek el. Megépülnek a téglaégetõ kemencék, az
itteni téglákból elkészül hazánk második legnagyobb
evangélikus temploma, és a csodálatos Beleznay kas-
tély új épülete, de ebbõl a téglából bõvítették az iskolát
is az állandóan növekvõ gyermeklétszám miatt...

A Beleznay-kastély és annak gazdái sok hírességet
vonzottak Pilisre, pl. Kármán Józsefet, Kazinczy Ferencet,
de a családnak jó kapcsolata volt a bécsi udvarral is,
melybõl eredõen 1805-ben Pilis megszerezte a heti
vásártartási jogot. 1805. október 25-én pedig Pilis nagy
pillanata következett, hiszen privilegiált mezõvárosi ran-
got kapott.

1823-ban létesült az elsõ céh, majd sorra a többi és
termékeiket már a környezõ vásárokon is értékesítették. 

A XIX sz. elsõ felében a Beleznay-birtok széthullott, a
család férfiágon kihalt, így a birtok egy része báró Nyáry
Antal koronaõrnek - a kor felvilágosult személyiségének -
birtokába került. A régi Beleznay kastély, utóbb Beleznay-
Nyáry-kastély, a reformkorban és utána is a haladó gon-
dolkodású írók, költõk, politikusok és arisztokraták
találkozóhelye lett! Gyakran járt ide Majláth György or-
szágbíró, Nyáry Pál Pest megye alispánja, Jósika Miklós
író, Beöthy László író, Degré Alajos író, sõt az evangé-
likus lelkészlakban gyakran szállt meg Petõfi Sándor is,

(folytatás a 14. oldalon) 

Ugye tetszett már hallani...
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Önálló intézmény lett a Közösségi Ház
Pilis Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-

testületi döntése alapján 2005-tõl önálló intézmény lett a
Móricz Zsigmond Közösségi Ház. A Közösségi Házhoz tar-
tozó feladatok és rendezvények eddig a Községi
Könyvtárhoz kapcsolódva egy kulturális egységet alkot-
tak. Mindez nemcsak a más kulturális igények
kielégítése (a könyvtári szolgáltatás másmilyen kulturális
feladat, mint ami a közösségi házhoz tartozik), hanem a
könyvtár vezetõjének és dolgozóinak egyre jelentõsebb
leterheltsége miatt is nehezen megvalósítható. Ami
pedig különösen kiemelendõ: a Közösségi Ház önálló
intézménnyé válásával lehetõség nyílik a házhoz tartozó
feladatokra vonatkozó önálló pályázatok benyújtására és
azok remélt eredményességére.

A Közösségi Ház jövõbeli feladatainál Pilis kulturális
igényeinek minél színvonalasabb kielégítésénél továbbra
is meghatározó a Zeneiskola ottani tanárainak és tanulói
mûvészeti tevékenysége és a Vidám Tavasz Klub, a
Barátság Nyugdíjas Klub szépnek, nemes hagyományt
teremtõnek ma már joggal nevezhetõ kulturális munkája.

Jövõbeli terveink között szerepel - a nagyközség
vezetõivel, az Önkormányzattal és az Oktatási és Kul-
turális Bizottsággal egyeztetve - különbözõ rendezvények
szervezése és megtartása. Csak néhányat e körbõl:
fotómûvészeti és képzõmûvészeti kiállítások rendezése,
utóbbiaknál Török Endre (1926-1980), falunk szülötte,
kiváló grafikusmûvészünk halálának 25. éves évfordulója
tiszteletére; Balázs József jeles mûvész-tanárunk, Pilis
díszpolgára gyönyörû alkotásaiból kiállítás szervezése.
Igen nagy öröm lenne Fazekas Adrienn, a fiatal, helybeli
képzõmûvész - az Önkormányzat megújult dísztermének
tervezõje - mûvészeti kiállításának megrendezése. Rutt-

ka Ferenc, a neves festõmûvész ismét felajánlotta -
részben jótékonysági célú - kiállítását.

Tervezzük „Mesterek és Tanítványok” megnevezéssel
a Zeneiskola tanárainak és legkiválóbb tanulóinak hang-
versenyét.

Továbbra is alapvetõ feladatunk a jeles nemzeti
ünnepeink megszervezésében való közremûködés. Fela-
datunk a Nyári-Nyáry esték, a Vidám Tavasz Klub, a
Barátság Nyugdíjas Klub rendezvényein tör ténõ
munkálkodás, a Tavaszi hangverseny, a szüreti
felvonulás, a Falusi Idõsek Napjának szervezése.

Hagyományõrzõ programot szeretnénk teremteni
olyan borverseny megszervezésével, amelyre a pilisi
boros gazdák neveznének, hisz címerünkben is ott van -
nem véletlenül - a szõlõfürt.

Kiemelt feladatként kezeljük általános iskolai tanu-
lóink különbözõ programjait, így szavalóverseny, rajzkiál-
lítás, egyes sportrendezvények, vetélkedõk.

Természetes, hogy a Közösségi Ház ad továbbra is
otthont a helyben mûködõ politikai pártok tevékeny-
ségének, csakúgy, mint más társadalmi szervek,
szervezetek (pl. Gazdakör) munkálkodásának.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának célja a városi
cím elnyerése. Ebben és a jövõ nemes céljainak meg-
valósításában a kulturális élet pezsdítése, a kultúra ter-
jesztése mindannyiunk alapvetõ célja és feladata. A
Közösségi Ház megnevezés is kifejezi: mindezt a falu
lakóival együtt, egymással és egymásért, közösen.

Homérosz, a halhatatlan görög eposzíró mondta:
„Egyesített erejükkel még a gyöngék is erõsek...” és ezt
a közösség összefogása teszi.

Puskásné Illanicz Dóra

Barátság klub gondolatai
Örömmel értesültünk az igyekezetrõl, hogy Pilis

nagyközség megpályázza a városi címet. Bízunk benne,
hogy több lehetõség lesz majd a községünk szebbé
tételéhez. Reméljük, hogy a gáz-, szennyvíz- és a
vízhálózat kiépítése után az utak rendbetételére is sor
kerül. Persze nekünk is jobban kell vigyázni
környezetünkre. Mi minden szemétgyûjtési akción részt
veszünk, és örömmel tapasztaljuk, hogy talán egyre
kevesebb az eldobott szemét, de szomorúan látjuk a
kitördelt facsemetéket és útjelzõ táblákat is...

Minden egyedül élõ idõs ember nevében, aki megkap-
ta a segélyhívó készüléket, köszönetet mondunk minda-
zoknak, akiknek az elõkészítésben, döntésben szerepük
volt. Hosszú téli estéken magunkra zárjuk az ajtót,
leengedjük a redõnyöket és elkezdõdik a magány... Most
a készülék birtokában biztonságban érezhetjük magun-
kat, hiszen tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. 

Közben mi is nagyon várjuk a tavaszt, a jó idõt, és
azt, hogy erõnkhöz képest részt vehessünk a község
szépítésében, közéletében.

Bretka Pálné

Gazdagon kezdõdött az újesztendõ. Sok új, „fiatal”
taggal bõvült klubunk. Január 24-én látogatást tettünk az
Operett színházban. Kiváló elõadás keretében a Marica
grófnõ történetét ismerhettük meg.

Megkezdõdött a farsang is. Február 4-én az ócsai
nyugdíjas klub vendégei lehettünk álarcos báljukon. Igaz
jelmezeket nem vonultattunk fel, de zenés mûsorral
készültünk a mulatságra, szlovák és magyar népdalokat
adott elõ a kórusunk.

A februári események ezzel még nem értek véget.
11-én Békéscsabára utaztunk, hogy részt vegyünk a 3
napos Országos Nemzetiségi Találkozón.

A negyedév utolsó hónapjában, márciusban nõnapi
ünnepséget tartunk, ahol meghívott vendégünk a bényei
nyugdíjas klub lesz. A hónap közepén Ceglédbercel ren-
dezi meg a „Március Idusa” címû megemlékezést, ahol
korhû mûsorral és ruhákkal lépünk fel.

Paulovicz Pálné 

Vidám Tavasz elsõ
negyedéve
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Hírek az Általános és Zeneiskolából
Január 21-én lezárult az elsõ félév. A legkisebbek izga-

tottan várták elsõ bizonyítványukat. Tudásukat az idén
szövegesen minõsítettük. Kitûnõ tanulmányi eredményt
ért el 125 diákunk, 55 tanuló a tantárgyi követelményeket
nem tudta teljesíteni, nekik a második félévben javítaniuk
kell. A nyolcadik osztályosok félévi eredményének tétje
volt, hiszen a Gyõri Felvételi Központnak február közepéig
továbbítani kellett a középiskolába tör ténõ jelent-
kezéseket.

Január 28-án és 29-én központi felvételit írt 34 végzõs
diákunk. Négyosztályos gimnáziumba 18 tanuló, szak-
középiskolába 32 fõ, szakképzõ intézménybe 12 fõ,
hatosztályos gimnáziumba 10 fõ, nyolcosztályos gimnázi-
umba 1 tanuló jelentkezett.

Versenyeredményeink:
A tanulmányi és spor tversenyek már õsszel

elkezdõdtek, a házi fordulók után februárban, márciusban
a területi és megyei versenyeket rendezik meg.

Megyei döntõbe jutottak helyesírásból Duchaj
Gyöngyvér, Jankula Noémi, Jansik Alexandra, Reibach Vik-
tória, Jákfalvi Ágnes, Sztikler Zsófia és Sedró Annamária,
matematikából pedig Kokavecz Anna és Jákfalvi Ágnes.

A Varga Tamás matematika verseny országos döntõjén
Kokavecz Anna képviseli iskolánkat. Gratulálunk a
kiemelkedõ eredményhez.

A Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” ver-
seny megyei döntõjén, Mendén Füredi Péter 6/a osztályos
tanuló 4. helyezést ért el.

Az alsó tagozatosok a körzeti mesemondó versenyen
jeleskedtek. Az 1-2. évfolyamból I. helyezett Gilányi Fanni,
III. helyezett Tóth Ádám; a 3-4. évfolyamból I. helyezett
Kapás Gyõzõ lett.

A megyei versenyek tavaszi fordulóira készülünk még
rajz- és mûvészettörténetbõl, magyarból („Nyelvünkben
élünk”). A felsõ tagozatos matematika-kedvelõk a Zrínyi
Miklós matematika versenyen vesznek részt, az alsó
tagozatos komplex tanulmányi versenyre negyedik osztá-
lyos legjobbjaink készülnek.

Sport:
Sajátos nevelési igényû tanulóink a gödöllõi atlétika és

a ceglédi labdarúgó versenyeken eredményesen szerepel-
tek.

Asztaliteniszben Sándor Mónika a Maglódon megren-
dezett területi fordulón elsõ, majd a megyei döntõn 5.
helyezett lett.

Atlétikában Hlavács Dávid 3. osztályos tanuló a
Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyén bronzérmet,
míg Ocztos Tamás 7. osztályos tanuló ezüstérmet vehetett
át.

Labdarúgásban is szép eredményeink vannak, a 7-8.
osztályos labdarúgóink a körzeti serdülõ bajnokságon elsõ
helyezést, a diákolimpia küzdelmeiben megyei területi
második helyezést értek el. Az 5-6. osztályosok a körzeti
gyõzelem után a megyei bronzérmet hozták el. Õk már-
ciusban, Németországban nemzetközi labdarúgótornán
mérhetik össze tudásukat.

Szabadidõ:
Azok a tanulók, akik kiemelkedõ tanulmányi vagy

közösségi munkát végeztek, jutalomként színházi elõadá-
son voltak. Az alsó tagozatosok a Lõrinczi Színházban a
Csim-bumm cirkusz címû darabot látták. A felsõ
tagozatosok az Erkel Színházban bérletes elõadásokon
ismerkedhettek a zenemûvészet olyan remekeivel, mint a
Bánk bán, a János vitéz, a Pomádé király új ruhája és a
Háry János.

A 3-4. osztályosok részére „A szabadidõ hasznos
eltöltése télen” címmel tartottunk játékdélutánt. A sokféle
játékból miden gyermek érdeklõdése szerint választhatott.

Zeneiskolásaink hagyományos félévi koncertjét január-
ban és februárban rendeztük, melyen a diákok ismét
bizonyíthatták tudásukat.

Iskolavezetés

A Széchenyibõl jelentjük
Kedves Olvasóink! Most következzenek híreink - no

nem a nagyvilágból, csak innen a vasút túloldaláról.
Immár tizedik alkalommal rendeztük meg a Széchenyiben
a Mesemondó versenyt, ami családias hangulatával vált
számunkra emlékezetessé.

Megújult karácsonyi ünnepségünkre legfiatalabbjaink
mellett rangidõseink - a szakiskolások és felsõsök - is
lelkesen készültek: elõadásukban a Diótörõ egy részletét
láthattuk.

A téli pihenõ után sor került egy Játékos
Sportvetélkedõre, ahonnan a kisdiákjaink másodikként
jöttek haza.

Január 24-én nálunk is elindult a „MEGASZTÁR”: fel-
lépõink Petõfi költeményeit szavalva mérték össze tudá-

sukat, a verseny második, márciusi fordulójára már Arany
János mûveibõl készülnek fel. 

A félévi bizonyítványok „kézbesítését” követõ legfris-
sebb iskolai eseményként tizenkettedikeseink búcsúztat-
tuk el a február 5-én megrendezett szalagtûzõ bálon. 

Szintén február elején az iskola apraja-nagyja
megtekinthette az ásványtani vándorkiállítást. A
következõ napokban pedig még elõttünk állnak: kor-
csolyázás Budapesten, szakiskolásaink megis-
merkedése  a  Sorstalanság  c.  filmmel,  a  kereskedõk
szakmai látogatása a TESCO áruházba, az alsósok és a
felsõsök farsangi mulatsága, a szülõk-nevelõk bálja,
amelyekrõl minden bizonnyal újabb élményekkel
gazdagodva számolhatunk majd be.

TZS
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Ó v o d a i  h í r e k
Attila úti óvoda

Az Attila úti óvodában az újesztendõ elsõ napjai a
karácsonyi ajándékjátékokkal való ismerkedés jegyében
teltek. Az „igazi” februári havas tél a farsangi mulatságok
ideje. Hagyományokhoz híven, jelmezbe öltözötten a
szülõk is részt vehettek az óvoda farsangi bálján. A vasúti
óvodások meghívására a gyermekek eddig ismeretlen
élménnyel kecsegtetõ programon vettek részt, amikor
„segítettek” a tél elûzésében és a „kiszebáb”
elégetésében. Februárban vendég volt az óvodában a
Gézengúz együttes, akik színvonalas zenei szórakozást
nyújtott a kicsiknek.

A szülõkkel már tervezgeti az óvoda a szokásos
tavaszi kirándulást és egy sétát az Állatkertben. A hónap
fontos teendõi között van még az óvoda alapítványának
népszerûsítése, és ezúton is kérik a szülõket, a község
lakóit és vállalkozóit, hogy támogassák az óvoda
alapítványát adójuk 1 %-ának felajánlásával. 

„Szivárvány” Telepi Óvodai Alapítvány Adószám:
18681639-1-13

Rákóczi úti óvoda
A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszakban a

farsangra való készülõdés tölti ki az óvodások minden-
napjait ebben az óvodában is. Így az óvónõk és a gyer-
mekek, szülõk közremûködésével feldíszítik az óvoda
közös helyiségeit és a saját csoportszobáikat.

Minden csoport más és más egyedi díszítést kap. Eb-
ben az óvodában február 11-e volt a farsangi bál napja.

A gyerekek vidám farsangi verseket, dalokat, táncokat
tanultak erre az alkalomra. A szülõk - olykor óvónõi segít-
séggel - jelmezeket készítettek a gyermekeik számára.
Zene, tánc, vidámság jellemezte ezen a napon az óvodai

életet. Az óvoda felnõtt dolgozói is jelmezt öltöttek, a
gyermekek nagy tetszésére és együtt vigadtak a gyer-
mekekkel.

Az óvodában a Nevelési Programban leír taknak
megfelelõen a gyerekek egészséges életmódra való
nevelése ezen a napon sem maradt el, így édességek
helyett gyümölcsöket, szénsavas üdítõk helyett rostos
gyümölcsleveket fogyasztottak a bál résztvevõi.

A farsangi mulatság az óvoda „Boldog Gyermekkor”
alapítványának báljával folytatódott, február 19-én. A bál
bevételét az óvoda eszközállományának (udvari játékok,
csoportszobai játékeszközök, stb.) bõvítésére fordítják.

A bál szervezésében a szülõk és a helyi vállalkozók -
tombolatárgyak felajánlásával - nagy segítséget nyújtot-
tak, amelyet ezúton is tisztelettel megköszön az
alapítvány kuratóriuma és az óvoda.

Már évek óta hagyományosan a farsangi mulatozást
követõen a tél elûzésében is szorgalmas segítõk az
óvodások, akik jórészt maguk készítette csörgõkkel,
kereplõkkel, dobozokkal hangoskodva igyekeznek az
utcákon minél nagyobb zajt keltve a telet elijeszteni. Az
utcai ricsajozás után a telet jelképezõ, csúf szalmabábot
(kiszét) boldogan égetik el, hogy nyoma se maradjon. E
régi magyar néphagyományt így próbálja az óvoda az
utókor számára átmenteni.

Mind a három óvodában megkezdõdtek az új iskolai
tanév elõkészítéséhez tartozó ún. iskolaérettségi vizs-
gálatok. Sor kerül az iskolák bemutatkozására is a szülõi
értekezleteken és egy késõbbi idõpontban az óvodások
iskolalátogatására is.

Az óvoda alapítványa várja a személyi jövedelemadók
1 %-ának felajánlását: 

Boldog Gyermekkor Alapítvány Adószám:
18685671-1-13

A Kávai úti óvoda
A karácsonyi szép ünnepek elmúltával az ajándékozás

örömteli pillanatai is ösztönözték az óvodásokat „a ter-
mészetben élõk” megajándékozására is, így a cinegék,
rigók, ökörszemek, verebek szintén „ajándékot” kaptak
a madáretetõk rendszeres feltöltésével, melyekbe a
magvakat boldogan hozták a gyermekek. A csoportok-
ban mindennapi játéktémaként is szerepelt a madár- és
vadvédelem. 

A farsang természetesen ebben az óvodában is jeles
ünnep. A jelmezek elkészítése, a környezet feldíszítése
bõséges tennivalóval töltötte ki a mindennapokat. Az
eredményt a február 11-i ovis bálon a szülõk is meg-
nézhették. A váratlanul beköszöntõ havas tél és a
kemény hidegek végre a korcsolyákat is elõcsalogatták a
dobozokból, és a piactéri korcsolyapályát látogatták a
jövõ „korcsolyabajnokai”. 

A Kávai úti óvodában is mûködik szülõk által létreho-
zott alapítvány, melynek kuratóriuma köszönettel várja a
pilisi állampolgárok személyi jövedelemadójának 1 %-át
felajánlásként. 

Napsugár Alapítvány Adószám: 18681347-1-13
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Állandó program az eMagyarország pont
A megújult Könyvtár mellett kialakított eMagyarország

pont megnyitásáról már hírt adtunk, az azóta eltelt közel
öt hónap során igen sok tapasztalatot szereztünk már. A
könyvtári állománnyal közös épületben elhelyezett ter-
münk nyitvatartása jelenleg még megegyezik a könyvtári
órákkal, kihasználtsága szinte 100%-os. Regisztrált láto-
gatóink, állandó használóink száma közel 550 fõ.
Különösen az általános iskolás korosztály körében nép-
szerû, de a középiskolás, egyetemista és egyéb korosz-
tályokból is vannak rendszeres látogatóink. Sok fiatalnak
nagyon nagy segítség a tanulmányai során. A belsõ
használati szabályaink jól kialakultak és mûködnek. A
gyerekek, akik elsõsorban játékra, chatelésre használják
a gépeket, szinte minden délutáni órát kitöltenének, így
két gépet elsõsorban a felnõtteknek, illetve a nagyob-
baknak a munka, tanulás céljára igénybevevõknek tartjuk
fenn. A gépeket 1 órán keresztül a nagy igény miatt
naponta egyszer lehet használni. Kollégáink állandó felü-
gyeletet biztosítanak, a terem kamerával megfigyelt,
azonban így is akadnak sajnos olyan - elsõsorban általá-
nos iskolás diákok, akiknek magatartása gondot okoz.

Továbbfejlesztési terveink között szerepel a nyit-
vatartási idõ bõvítése, az internet-hozzáférés biztosítása
mellett térítési díj ellenében scanelésre, másolásra,
nyomtatásra való lehetõség megteremtése. Tervezzük a
közhasznú tájékoztatásban való fokozottabb szerepvál-

lalást, a civil szervezetek kiszolgálásának felvállalását. A
technikai lehetõségek kihasználásával a könyvtári
állomány és az olvasói nyilvántartást a közeljövõben ter-
vezzük számítógépre vinni. 

A használóink, látogatóink jelenleg nem fizetnek
térítési díjat. A közelmúltban felmerült annak kérdése,
hogy a késõbbi karbantartási költségek, a szükséges
fejlesztések miatt a többi eMagyarország ponthoz hason-
lóan jelképes használati díj bevezetése lenne célszerû,
természetesen egy ingyenes használatot is lehetõvé tevõ
kedvezményezetti rendszer kidolgozása mellett. A
kérdésben a Képviselõ-testület a Kulturális és Oktatási
Bizottság által kidolgozott javaslat alapján dönt majd.

A számítógépes terem kialakításával egyetemben a
könyvtár összes belsõ helyisége is felújításra került,
megtörtént a tisztasági meszelés, festés-mázolás. Az
utóbbi négy-hat év eredménye a gáz, vezetékes víz,
csatorna és telefon bevezetése, az energiatakarékos
világításra való áttérés. Évrõl évre sikeresen pályázunk
az állomány fejlesztésére, bútorok és audiovizuális
eszközök beszerzésére, rendezvények költségeinek
finanszírozására. 34000 kötetes állományunkat 2004-
ben 1524 regisztrált (beiratkozott) olvasó és családtag-
jaik forgatták haszonnal, õk 8788 alkalommal 31825 db
dokumentumot kölcsönöztek ki. 

Kottász Árpádné

Evangélikus csepp a tengerben
Hírek az Evangélikus Gyülekezet életébõl

Magyarország legtöbb olyan településén, ahol evangé-
likusok találhatóak, számarányuk a többi felekezethez
képest kicsi. Pilisen különleges helyzetben vannak, több
ezren élnek itt evangélikusok, akik a 18. század óta
meghatározó szerepet vittek a falu történetében.

Mégis, a komoly hagyományok ellenére is azt kell
mondanunk, hogy a keresztyén ember egyre kevésbé
tudja megélni hitét és hagyományait a mai világban. A
gyülekezeteknek küzdeni kell a hittanosokért, a konfir-
mandusokért, a hitükrõl bizonyságot tenni tudó felnõtt
keresztyénekért. A közgondolkodás nem kedvez a hit
õszinte és mély megélésének. Mintha felesleges és ide-
jétmúlt lenne Istenben hinni és ezt az Isten-hitet a többi
ember elõtt felvállalni.

Minden nehézség ellenére azonban gyülekezeti
életünkben és jövõbeni terveinkben szeretnénk tovább-
vinni azt a hagyományt, ami a pilisi evangélikusokra
mindig is jellemzõ volt. Pál apostol írja egy levelében,
hogy õ nem szégyenli az evangéliumot, mert Isten szavá-
nak olyan ereje van, ami nem múlik divatirányzatokon,
korszellemen, hanem örök és minden embernek
karnyújtásnyi közelségben van. Gyülekezeti alkalmainkon
errõl teszünk bizonyságot - istentiszteleteinken, hit-
tanórákon, konfirmandus és ifjúsági órákon,

keresztelõkor, esküvõk alkalmával vagy gyászban
koporsó mellett megállva. 

2005-ben is gazdag és színes programot tervezünk az
evangélikusoknak és minden érdeklõdõnek. Vasárnapi
istentiszteleteinket õsi evangélikus hagyományaink
szerint tartjuk 10 órakor a templomban. Vasárnap
délutánokon és estéken új formákat próbálunk ki - csalá-
dokkal együtt tartunk istentiszteleteket, könnyûzenei
koncer tekkel egybekötött ifjúsági alkalmakat,
szeretetvendégségeket szervezünk minden hónap elsõ
vasárnapjának délutánján a gyülekezet több rétegének.
Szeretnénk minél többekhez személyesen is eljutni, hogy
elvigyük az örömhírt az otthonokba, a családokhoz, özve-
gyekhez, idõsekhez és betegekhez.

Gyülekezetünk zenei élete továbbra is meghatározó.
IZSÓP és IZSÓPKA énekkaraink koncerteket adnak, és
reménységünk szerint újabb IZSÓPKA lemezfelvétel
készül el ezen a nyáron. A felnõtt énekkar istentiszteleti
alkalmakon és egyházmegyei zenei programokon szolgál.

Megoldásra váró feladatok sem kerülnek el bennün-
ket: a kántorház ügyében szeretnénk lépni mielõbb, hogy
ez az igen jó helyen fekvõ ingatlan olyan funkciót kaphas-
son, ami megoldja a jelenleg használaton kívüli helyzetét.
Intézményi kereteinket is szeretnénk bõvíteni, amennyi- 

(folytatás a 11. oldalon) 
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Együtt a Baba-mama körben
A Baba-mama kör elfogadott eleme a civil szervezõdé-

seinknek. Bízva abban, hogy sok új anyuka kap kedvet a
csatlakozásra, készült ez az interjú Morváné Cserna Anet-
tel, a kör életre hívójával és szervezõjével.

- Mikor jött létre a baba-mama kör?
- Elõször csak egy kósza gondolattal indult. Mikor

megszületett Andris, nekem is, mint minden édesanyának,
számtalan kérdés, gondolat fordult meg a fejemben. Sok
szakirodalmat olvastam a gyermeknevelésrõl, de mégis a
tapasztalt anyukák válaszai, megélt valós tanácsai segítet-
tek a legtöbbet. Kérdezgettem anyukáktól, ha lenne egy
gyermekekrõl és rólunk szóló program, jönnének-e? Min-
denkitõl kivétel nélkül pozitív választ kaptam. 2002

októberében volt az elsõ alkalom, s azóta minden évben
szép számmal összejövünk. 

- Milyen céllal szervezitek a programjaitokat?
- Természetesen elsõdlegesen azér t, hogy egy

közösséghez kapcsolódjon anya és gyermeke. Legyen egy
olyan fórum, ahol õszintén felteheti kérdéseit, beszélhet a
családjáról, és társakra találjanak a kicsivel együtt.  

- Mennyire kapcsolódott, kapcsolódik ez a református
gyülekezethez?

- Külsõségekben annyira, hogy a református gyülekezeti
teremben vagyunk. Itt a gyermeksarok játékokkal,
pelenkázási, szoptatási lehetõség adott, és természete-
sen teakonyha és illemhelység is kapcsolódik a teremhez
alapfeltételként. Annyiban református, hogy minden nálunk
keresztelt gyermek személyes meghívót kap és így kap-
csolódhat közösségünkbe. Ezen kívül számukra a gyer-
meksarok még a vasárnapi istentisztelet idején is mûködik
Gyermekbárka néven, ahol gyermekszeretõ asszonyok
vigyáznak a kicsikre 6 éves korig, mialatt a szüleik teljes
figyelemmel tudnak Isten igéjére figyelni.

A Baba-mama kör fennállása óta nyitott minden édes-
anya számára, plakátjainkon ez szerepel: „felekezeti hova-
tartozástól függetlenül jöhet mindenki.”

- Eltelt közel 3 év, milyenek a tapasztalatok? Hány anyu-
ka és baba tartozik hozzátok? 

- Két fontos dolog, ami említésre méltó. Egyrészt csak
személyes meghívás útján kapcsolódtak hozzánk az
anyukák, semmit nem jelentettek a plakátok, másrészt
pedig a baba-mama körbe járt gyermekeknek az óvodai
beszoktatás állítólag könnyebben ment. 20-30 anyuka van
minden évben regisztrálva, közülük 10-12 szokott rendsze-
resen eljönni. 

- Ez a kör nem állandó, az eltelt idõ alatt sorra nõttek ki
a gyerekek. Mennyire okoz gondot ez a változás?

- Azt gondolom, pont ettõl mûködik ilyen jól a baba-
mama. Nem tud ellaposodni, érdektelenné válni, hiszen az
újabban megjelenõ anyukák más és más színfoltot jelen-
tenek. 

- Mi lesz, ha ti is kinõttök ebbõl a korból?
- Jó példa rá a szeptemberi kezdés, ugyanis Botondot

várva nem számíthattunk arra, hogy én vezetem a csopor-
tot, de mindig akad egy-egy lelkes anyuka, aki átveszi a
szervezést. Most néhány hónapig Hanák Márta tartotta
kézben a teendõket.  

(folytatás a 12. oldalon) 

Evangélikus csepp a tengerben
(folytatás a 10. oldalról)

ben olyan finanszírozási lehetõséget találunk, ami segít
olyan intézményeket kialakítani, amelyek az egész
község céljait szolgálhatják.

Az elõttünk álló tavaszi idõszak alkalmaira szeretettel
várjuk az evangélikusokat és minden érdeklõdõt:

• Március 19. 18 óra 
Ökumenikus Nõi Világ imanap - igét hirdet Keve-
háziné Czégényi Klára lelkész - Evangélikus
Gyülekezeti Terem

• Március 20. 18 óra
Böjti zenés irodalmi Passió - Evangélikus Templom
- IZSÓP énekkar és a Pilisi Evangélikus Gyülekezet
tagjai

• Március 21-23. 18 óra
Nagyheti Evangelizációs sorozat - Evangélikus
Gyülekezeti Terem - igét hirdetnek Keveházi László
és Keveháziné Czégényi Klára lelkészek

• Márc. 27. 6 óra
Húsvét hajnali istentisztelet - Evangélikus Templom

• Márc. 27. 10 óra
Húsvét ünnepi úrvacsorai istentisztelet - Evangé-
likus Templom

• Május 15-16. 
Pünkösd és Konfirmáció a Pilisi Evangélikus
Gyülekezetben

Nyári terveink
A nyári idõszakban az IZSÓPKA énekkar Balaton-

szárszón fogja felvenni új lemezének az anyagát. A kon-
tiolahti finn testvérgyülekezet meghívására
gyülekezetünk egy csoportja Finnországba látogat, hogy
újra találkozhassunk kedves finn testvéreinkkel, akikkel
a 80-as évek óta tartjuk a keresztyén testvéri kapcsola-
tot. Hittanosainkkal együtt augusztus második hetében
készülünk szokásos nyári táborozásunkra.

Szeretnénk 2005-ben is továbbvinni azt a keresztyén
meggyõzõdést, amely jóban és rosszban is kiáll hite és
reménysége mellett, és õrzi - ápolja az õsöktõl kapott,
de a mai világban is mindennél drágább kincset.

Mindenkinek csendes böjti idõt és reménységgel teli
húsvéti ünnepeket kíván a Pilisi Evangélikus Gyülekezet!

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész
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A gyermeknevelésrõl
A gyermekek értelmi nevelését igen korán kell elkez-

deni, Kodály Zoltán szerint zenére már a születést
megelõzõ kilenc hónaptól. A pici gyermek az érzelmein
keresztül ismerkedik a világgal. Ezért fontos, hogy az õt
körülvevõ környezet olyan ingerekkel hasson rá, mely
pozitív érzelmeket kelt. Optimális feltételek mellett az a
gyermek fejlõdik érzelmileg kiegyensúlyozottan, akinek
sokat beszélnek, mesélnek, énekelnek a születése elsõ
percétõl. A gyermek nem érti, de érzi a testvérek, szülõk
szeretetét, a szavak ritmusát, hanglejtését, hangszínét
és magasságát, mindig többet fog érteni belõle és õ is
kedvet kap utánozni õket s lassan mind több hangot ad,
melyek szavakká formálódnak.

Hogyan segítheti ezt a folyamatot a gondos szülõ?
Sokat mondókázzon: tapsikoló, simogató, ölbe

ültetõ, táncoltató, ritmusos versikéket. Ajánlom a
Mondó-káskönyvet, mely minden korosztály számára tar-
talmaz mondókákat, csodaszép rajzokkal.

Énekjenek a gyermeknek és a gyerekkel rövid dalocs-
kákat, megfelelõ mozgással. Ne használjanak gépi
zenét! Nagyon fontos a szülõnek azt tudomásul venni,
hogy a gyermek annyi hangtávolságot képes énekelni,
ahány éves. Segítségül megvásárolható: Hegedül a
kisegér, Ének a bölcsödében, és a mondókáskönyvek.

A mese a legértékesebb és leghatásosabb fejlesztési
eszköz. Az a fontos, hogy a szülõ meséljen,
fokozatosság betartásával. Már a pici gyermeknek is biz-
tosítani lehet lemosható képeskönyvet, mely egy-egy
állatot, tárgyat ábrázol - elõször errõl meséljünk. Mikor
már a szavakat jobban érti, igen rövid állattörténeteket
mondjunk úgy, hogy a mese pozitívan végzõdjön. Nagyon
szeretik a gyerekek a Bálint Ágnes és a Varga Katalin
által ír t tör téneteket, a saját gyerekrõl szóló
eseményeket. Óvodás korban is fontos, hogy korának
megfelelõ mesét halljon és ne a tévét nézze válogatás
nélkül. Elalvás elõtt mindig olyan mesét mondjunk,
melyet a gyermek ismer, mert ez megnyugtatólag hat.

Rengeteg megjelent könyv közül lehet válogatni, de
VÁLOGATNI KELL! Általában a könyvekre rá van nyomtat-
va, hogy melyik korosztálynak ajánlják. Két éves kortól
az alábbi könyveket ajánlom, mert ezekben korosztá-
lyoknak megfelelõen vannak válogatva a mesék: Három
pillangó, Vidám mesék, Kisgyermekek nagymesekönyve,
Elsõ - második mesekönyvem, Icinke - picinke. 

Kisiskolásoknak felelnek meg Benedek Elek, Gárdo-
nyi Géza történetei vagy az Andersen-mesék. Versek
nélkül szegény lenne ez a világ. A gyerekek hamar meg-
tanulják, szívesen mondják, a ritmus, a rímek, az új kife-
jezések segítik a választékos beszéd fejlõdését. A Cini,
cini muzsika címû könyv szintén korosztályok meg-
jelölésével tartalmaz kb. 30 költõ által írt verset. Válo-
gatni lehet a külön megjelent kötetekbõl, Gazdag Erzsi,
Szalai Borbála, Nemes Nagy Ágnes, Csanádi Imre,
Weöres Sándor csodálatos gyermekverseibõl. Az itt fel-
sorolt könyvek segítséget nyújtanak a válogatáshoz, és
megtalálhatók azok is, amivel a gyerekek az óvodában
és az alsó tagozatban találkozhatnak.

Jó mesélést kíván: Hadas Jánosné

Együtt a Baba-mama körben
(folytatás a 11. oldalról)

- Más területre térve... Az elmúlt év õszén egy új
kezdeményezés került a köztudatba, a „Mi játszóteret
szeretnénk”. Milyen kapcsolatban van ez a Baba-mama
körrel?

- Gyökereiben ide kapcsolódik, hiszen ebben a
közösségben fogalmazódott meg, milyen nagy szükség
lenne egy használható játszótérre, ahová szívesen vinnénk
ki gyermekeinket. De igazából, akik ma tesznek a ját-
szótérért, azok közül már csak néhány anyuka jár a Baba-
mamára, mivel gyermekeik kinõttek ebbõl a korból.
Remélem, pár éven belül újra megjelenhetnek köztünk!

- Mi volt az alapgondolat? Mi az a cél, amit megfogal-
maztatok?

- Segítõ és nem bántó szándékkal indultunk. Azt fogal-
maztuk meg magunk között, hogy nem egy hagyományos
gyûjtést rendezünk, hanem különbözõ (családi, szabad-
idõs, kulturális) programokat szervezünk, és ezek
bevételét fordítjuk a jövendõbeli játszótér javára.

- Milyen volt a fogadtatás? Kik csatlakoztak hozzátok?
Kik támogattak?  

- Mindenfelõl jó. Településünk lakói, és hivatalos
szervei is támogatásukról biztosították tervünket. Nagy
örömünk, hogy azóta ezt tettekre is váltották. 

- Mekkora összeget sikerült eddig összegyûjteni?
- Eddig 5 rendezvényünk volt, mindegyiken körülbelül

százezres nagyságrendben sikerül pénzt gyûjteni. A támo-
gatói jegyeket, pólókat folyamatosan áruljuk, tehát
kérdésedre válaszolva jelenleg 500.000. forintunk van.

- Idõközben az önkormányzat is döntött, hogy pályázati
segítséggel játszóteret épít. Mi lesz most az általatok
összegyûjtött pénz sorsa?

- Nagyon örülök, hogy közösségünk képviselõi is dön-
töttek, és megvalósul sokunk álma, mégpedig az, hogy
Pilisen gyermekbarát, esztétikus és persze EU-szabványos
játszótér nyílik. Így az általunk összegyûjtött pénzre - ehhez
a játszótérhez - nincs szükség. Folytatjuk programjainkat,
gyûjtünk tovább, hiszen tervünk csak annyiban módosult,
hogy nagyobb gyerekek számára szeretnénk egy játszó-
teret, szabadidõs parkot.

- Tehát folytatjátok az akciót. Milyen programokat ter-
veztek a jövõben? Mi lesz a következõ lépés?

Programjaink a következõk:
SOK KICSI SOKRA MEGY! 2005. március 7-11.

Aprópénzgyûjtés iskoláinkban, ahol osztályok
versenyeznek egymással a fõdíjért, ami egy-egy sza-
badidõs program megszervezése a nyertes osztály
igényeihez mérten.

BLUES KONCERT 2005. április 2. este 7 óra
MÓRA-MESE-MÓKA 2005. április 9. de. 9-11-ig

Ahogy a címben is szerepel: a Móra Könyvkiadó
könyveibõl kedvezményes könyvvásár, mesék
ihletettségébõl rajzverseny különbözõ kategóriákban,
és természetesen sok móka.

RIGÓ RIKKANTÓ 2005. április 16. du. 3-5-ig
Szép népdalokat elevenítenek fel a Zeneiskola
növendékei dallal és hangszeres kísérettel, és népi
hangszerkészítésre is sor kerül.

MACKÓKIÁLLÍTÁS 2005. tavaszán

- Köszönöm az interjút, sok sikert a folytatáshoz!
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Sok vagy kevés?
(folytatás a 4. oldalról)

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy csak pilisi
székhelyû szervezetet támogat, az alábbiak szerint:

- A Pilisi Polgárõr Egyesületnek 450.000 Ft-ot, a Pili-
si Rendõrõrsnek 200.000 Ft-ot adott a sikeres
együttmûködés és közbiztonság fokozása érde-
kében, a pályázók e tevékenységrõl testületi ülésen
adtak számot.

- A Katolikus Egyházat 150.000 Ft-tal támogatta, mel-
lyel szerényen hozzájárult a templom külsõ tata-
rozásához, ezzel is szépült községünk.

- A Postagalamb Egyesületet 50.000 Ft-tal segítette a
piactéri építmény kialakításában.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2005. januári ülésén értékelte a gazdálkodását, a Kul-
turális Alap felhasználását és elmondhatjuk, hogy sike-
res volt. Önszervezõdõ közösségek támogatására
2.060.000 Ft támogatást nyújtottunk.

- A Gerje Horgász Egyesület részére a június 5-én
megrendezett Juniálisra, ifjúsági horgász- és fõzõ-
verseny díjazására 70.000 Ft-ot.

- A Góliát McDonald’s FC Diáksport Egyesületnek a
2004. április 8-13. között rendezett Moosburg
Nemzetközi Tornán, a július 24-27. közötti egri
edzõtáborban, valamint augusztus 18-21. közötti
Debrecenben megrendezett Karnevál Kupán való
részvételre 200.000 Ft-ot. 

- A Pilisi Nép- és Gazdakörnek a 2004. szeptember 4-
i szüreti felvonulás megrendezéséhez, ruhák köl-
csönzési díjára 120.000 Ft-ot. 

- A Vidám Tavasz Klubnak az országos és nemzetisé-
gi rendezvényeken való sikeres fellépések költ-
ségére 150.000 Ft-ot.

- A Barátság Nyugdíjas Klub részére az országos ren-
dezvényeken való sikeres szereplés, fõzõverseny
és utazási költségekre 120.000 Ft-ot.

- A Pilisi Labdarúgó Klubnak utazási költségekre,
játékvezetõi díjakra és edzõtáborozás költségeire 1
millió forintot. 

- A Nagyközségi Könyvtárnak a 2004. június 26.-i
szlovák falunap, a község újratelepítésének 280.
évfordulója költségeire 200.000 Ft-ot.

- A fiatalok igényeinek, önszervezõdésének ered-
ményeként a Pilisi Labdarúgó Klubon belül mega-
lakult a Motoros Szakosztály (jelenleg már önálló
egyesület), melynek szervezésében került sor az I.
Veterán autós és Motoros találkozóra 2004.
augusztus 19-21-ig. Ehhez a nagyszerû ren-
dezvényhez 200.000 Ft-tal járult hozzá a bizottság.

A szervezetek határidõre elszámoltak a Polgármesteri
Hivatalban. Mûködésükkel színesebbé tették a
közösségeiket, a lakosság mindennapjait, ünnepeit.

A Bursa Hungarica Alapítványra 24 fõ fõiskolai, egyete-
mi hallgató ösztöndíjához 605.000 Ft-tal járultunk hozzá.
Az elsõ alkalommal megrendezett Pedagógus Napra a 8 fõ
kiváló pedagógus díjazására 330.000 Ft-ot fordítottunk. 

Községi ünnepségek, rendezvények költségeire
összesen 854.849 Ft-ot fordítottunk, a következõk
szerint:

Március 15. Nemzeti ünnep 25.000 Ft
Május 1. Csatlakozás napja 260.000 Ft
Május 16. Tavaszi hangverseny 55.500 Ft
Június 26. Pilis újratelepítésének évf. 98.706 Ft
Augusztus 1. Nyári-Nyáry Muzsika 171.783 Ft
Augusztus 20. Nemzeti ünnep 39.000 Ft
Október 23. Nemzeti ünnep 32.000 Ft
November 6. Speciál trió hangversenye 52.860 Ft
December 15. Gyermek bábelõadás 100.000 Ft
December 19. Karácsonyi vásár 20.000 Ft
Mindösszesen: 3.849.849 Ft
Maradvány: 150.151 Ft

A bizottság pályázaton a május 1-i Csatlakozás napi
rendezvényhez a Miniszterelnöki Hivataltól 100.000,- Ft, a
június 26-i újratelepítési évfordulóra a Pest Megyei Köz-
gyûléstõl 80.000,- Ft támogatást nyert.

Végigolvasva ezt a tájékoztatót, mindenki összehason-
líthatja az elmúlt évben rendezett kulturális-, sport és
egyéb községi, illetve az önszervezõdõ közösségek által
szervezett eseményeket, ünnepségeket és azok költ-
ségeit. Elmondhatjuk, hogy nagyon szerény összegbõl
gazdálkodtunk, de a rendezvényeink színvonala jó, sõt
kimagaslóan jó volt. Gondoljunk csak a Csatlakozás
Napjára, a hangversenyekre, a motoros találkozóra, a
Pedagógus napra!

Mindez közös munkával, összefogással valósulhatott
meg. Megköszönöm képviselõtársaimnak, a Kulturális,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság minden tagjának, a
civil szervezeteknek, szponzoroknak, minden pilisi polgár-
nak a lelkes együttmûködést, segítséget. Remélem ebben
az évben is egyre nagyobb számban jönnek el a ren-
dezvényeinkre.

Pintér Erzsébet
Kult., Okt., Ifj. és Sport Biz. elnöke
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Hallottam egy dalt néhány éve a rádióban, azt hiszem,
Domján Edit énekelte. A szöveg egyszerû volt: „Beszélj!” Ez
ismétlõdött kérve, könyörögve, dühösen, félénken,
szomorúan, vidáman, szeretetre éhesen, parancsolva,
unottan, lemondóan, vágyakozva stb. Még ma is libabõrös
vagyok tõle. E dal mondanivalója a lényeg a mai emberek
kapcsolatproblémáiban, amit hívhatunk kommunikációs
válságnak is. Az egymást szeretõ emberekbõl szinte
megdöbbentõ módon hiányzik egymás megértésének
szándéka. Több oka is lehet ennek. Az egyik: ha belepillan-
tunk a másikba, megfosztjuk magunkat az illúzióktól.
Inkább azon igyekszünk, hogy a kapcsolatban az egymásról
alkotott képek lehetõleg zavartalanul fennmaradjanak. Ki-ki
ezzel óvja magát saját félelmeitõl. Egy másik ok: nincs
idõnk beszélgetni. Ezért aztán úgy nõnek fel generációk
egymás után, hogy nem is ismerik egymást. Felületesen
elbeszélgetnek egymás mellett, felett, mögött, közben meg-
van az étel, ital, ki van fizetve a rezsi, be van fizetve a
gyerek több nyári táborba is, és a legújabb divatcuccokban
jár. Azonban a lényeg elveszik, késõbb a szülõ-gyerek,
illetve a szülõk közötti kapcsolat feszült lesz, sokszor pót-
szerek, pótcselekvések veszik át a mély, tartalmas, feltöltõ
beszélgetések helyét. Szokás arra hivatkozni, hogy azért
nincs idõnk beszélgetni, mert a munka, a mellékállás, tanu-
lás, a házimunka, a gyereknevelés, a kert, „a rohanó élet”
nem engedi. És valóban: végigrohanjuk az életünket, aztán
elmegyünk úgy, hogy alig hiányzunk valakinek, csak
földeket, házakat, autókat, tárgyakat hagyunk hátra, amiért
feláldoztuk magunk és gyermekeink boldogságát. A „ki mint
vet, úgy arat” közmondás a gyermeknevelésre is igaz. Az a
gyermek, aki ugyan minden fizikai, tárgyi dolgot megkapott,
de a lelkére nem volt idõ figyelni, felnõtt korában nem tudja
visszaadni idõs szüleinek az odafigyelést, mert egyszerûen
nem volt minta, nem tanulta meg gyermekkorában a
szüleitõl, hogy hogyan kell ezt tenni. Csak a munka, a kifelé
megfelelés, a reklámok sugallta tárgyak megszerzése lesz
a célja neki is, amelyekrõl azt hiszi, akkor lesz valaki, ha
azokat birtokolja. Nem fog figyelni belsõ szükségleteire,
szeretteire, és egész életében a kéznyújtásra lévõ
boldogságot fogja keresi, amely igen egyszerû, de nem
fogja megtalálni.

Antoine de Saint-Exupéry „A kis herceg” címû
könyvében a róka mondja ki ezt az egyszerû dolgot:
„...Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerû: jól csak a szívé-
vel lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan... Az idõ, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi
olyan fontossá a rózsádat... Az emberek elfelejtették ezt az
igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te
egyszer s mindenkorra felelõs lettél azér t, amit
megszelídítettél. Felelõs vagy a rózsádért...”

Tényleg ilyen egyszerû: IDÕ és FELELÕSSÉG. Mi, szülõk
ezt nem háríthatjuk át sem óvodákra, sem iskolákra, sem
szakemberekre. Elsõsorban a mi felelõsségünk, hogy
milyen lesz a jövõ társadalma. Olyan, amilyenné neveljük
õket. És ez a nevelés/nevelõdés már a szülõ gyerekko-
rában elkezdõdik...

Családgondozásaim során számos olyan családdal
találkozom, ahol minden jó szándék és szeretet ellenére
nem mûködik a párkapcsolat, a gyermek-szülõ kapcsolat.
Sokszor már csak szakember tudja e helyzeten átsegíteni

õket. Mivel azonban még él az a nézet, hogy a bolondok jár-
nak pszichológushoz, illetve sokan szégyellik lelki prob-
lémáikat, ezért nem jönnek szívesen szakemberhez, vagy
ha mégis, titkolnák azt. Pedig nem csak a testi
betegségeinket kell gyógyítani, hanem a lelkit is. És a lélek
orvosa a pszichológus, akinél átélhetjük, újratanulhatjuk,
hogy milyen is valóban BESZÉLGETNI. 

Érdemes lenne visszagondolnunk, hogy mikor volt
utoljára olyan beszélgetés az életünkben, amelyet nem
munka, érdek, szükségszerûség vezérelt, hanem egy-
szerûen csak kikapcsolódtunk, feltöltõdtünk, feloldódtunk
benne - persze pótszerek igénybevétele nélkül.

Törökné Nagy Tímea 
családgondozó

B e s z é l j !

Ugye tetszett már...
(folytatás a 6. oldalról)

aki Pilis híres lelkészének, Sárkány Sámuelnek a barát-
ja volt.

Báró Nyáry Albert Kossuth, majd Garibaldi had-
segéde volt, így történhetett, hogy a Kossuth és a Nyáry
család barátsága egy életre szóló kapcsolattá alakult,
melyet még a turini számûzetés alatt is fenntartottak lev-
elezés által... 1848-ban is helyt álltunk: az 1925 pilisi-
bõl 207 fõ csatlakozott Kossuth seregéhez, az itthon
maradottak pedig a tápióbicskei csata sebesültjeit
ápolták.   

Gazdasági fejlõdésünknek nagy lökést adott, hogy
1847-ben megépült a Budapest-Ceglédi vasútvonal, de
segítették a fellendülést az ide és környékünkre költözõ
országosan elismert családok is, mint pl. Gubányi, Lieb-
ner és Wekerle családok. 

Mostanság olvashattunk egy nagy lélegzetû újság-
cikket Gubányi Károlyról, a Magyar Nemzet hasábjain,
melyben halálának 70. évfordulója alkalmából ismertet-
ték a nagy világutazó különleges életútját. Gubányi
mérnökként a Mandzsúriai vasútvonal megépítésére vál-
lalkozott a XIX. századi Kínában. Ezzel a tettel világhírne-
vet szerzett, és hazatelepedve családjához a Pilishez tar-
tozó majorban alakította ki saját udvarházát, ahol 10
holdas birtokán 1923-tól kínai mintára gazdaságot
hozott létre.

Továbbfejlõdött a zöldség-, szõlõ- és gyümölcster-
mesztés is, de mindezek mellett állattenyésztéssel is
sikeresen foglalkoztak az emberek. A Millennium
éveiben egy nagy léptékû közigazgatási átszervezés
miatt településünk sajnos elveszítette mezõvárosi
rangját, és 1892-tõl újból községként szerepelt.

1890 és 1905 között Pilis evangélikus püspöki
székhely lett, ami a település jó hírét öregbítette, sõt
országosan is elismertté tette.

A XIX. század így búcsúzott, Pilis XX. századi
történetérõl és a városi pályázat további részleteirõl a
következõ számban olvashatnak!

J-né Ölvedi Krisztina
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A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatának érzi, hogy a község területén aktívan tevékenykedõ
vállalkozók, civil szervezetek, intézmények kulturális- és sportéletét összefogja, és egységben láttassa. 

Ennek érdekében elkészítettük a 2005. évi eseménynaptárt, melyet az alábbiakban teszünk közzé.

2005. évi pilisi eseménynaptár

Idõpont Rendezvény Jelleg Helyszín Rendezõ

március 15. Megemlékezés nemzeti ünnep Petõfi park
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

március 19. Pleszkán Frici és barátai jazz-est Polgármesteri Hivatal
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

április 2. Gerje-Party Fúvósegylet jótékonysági koncert
Általános és Zeneiskola

tornaterme
A Zene Mindenkié Alapítvány

április 10.
Költészet Napja, József Attila
születésének 100. évfordulója

Baranyi Ferenc irodalmi estje Polgármesteri Hivatal Nagyközségi Könyvtár

május 1.
Truck Trial bemutató autósport Homokbánya Civil szervezõdés

Május 1. Vándorkupa amatõr labdarúgóverseny Sportpálya Kult. és Sport Bizottság

május 8. Tavaszi Hangverseny komolyzenei koncert Református templom
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

május 22. IX. Sipito Teniszkupa amatõr teniszverseny Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

június 3. Községi pedagógusnap
köszöntés, kitüntetések

átadása
Dózsa György utca 2.

Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

június 4. Horgász- és fõzõverseny juniális Horgásztó
Gerje Horgász Egyesület,

Barátság Klub

június 4. P-MOBIL koncert rock-koncert elõkészítés alatt Pilisi Motoros Egyesület

június 24. Old Boys koncert könnyõzenei koncert Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

június 25. Életet az éveknek térségi nyugdíjas találkozó Piactér Vidám Tavasz Klub

augusztus 7. Nyári-Nyáry Muzsika opera-operett est
Beleznay-Nyáry kastély

udvara
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

augusztus 20. Megemlékezés nemzeti ünnep Szent István park
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

augusztus 19-21.
II. Pilisi Veterán Autós- és

Motoros Találkozó
autó-motorsport Gerje forrásvidéke Pilisi Motoros Egyesület

szeptember 3. Szüreti felvonulás és bál hagyományõrzés Pilis teljes területe Nép- és Gazdakör

szeptember 4. Borfesztivál falunap Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

szeptember 11. X. Sipito Teniszkupa amatõr teniszverseny Vogyiszkai dûlõ 4. Sipito Pihenõpark

szeptember 24.
Országos Díjugrató- és 

Fogathajtó Verseny
lovassport Luther tér 5. Csilló Lovasiskola

október 23. Megemlékezés nemzeti ünnep
Beleznay-Nyáry kastély

udvara
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

október 22-25.
Mezõvárosi cím 200. 

évfordulója
ünnepségsorozat elõkészítés alatt

Kult. és Sport Bizottság
Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

november 14.
Török Endre halálának 25.

évfordulója
megemlékezés Kármán utca 1.

Móricz Zsigmond 
Közösségi Ház

Színesen, érdekesen, igényesen

A színes eseménynaptárt végigböngészve reméljük,
hogy a kedves olvasó talál ízlésének megfelelõ prog-
ramot, melyre elõzetesen is szeretettel hívjuk és várjuk. 

A kínálatot bõvítik még a Baba-mama kör családi prog-
ramjai, melyeket az új játszótér építése érdekében
szerveznek és a tavalyi évben is nagy népszerûségnek
örvendtek.

Részletes programot a Móricz Zsigmond Közösségi
Házban, a községi hirdetõtáblán, a kábeltévében,
szórólapokon, plakátokon, meghívókon olvashatnak az
érdeklõdõk. 

Nagyné Lehoczki Katalin 
Kult. Biz. tag
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Lehet, hogy valaki ezt hallva azt gondolja, hogy egy
gyertyafényes helyen milyen jó lehet Gershwin zenét hall-
gatni. Biztos, hogy nagyon emlékezetes lenne, de lehet
ennek más jelentése is.

December 11-én egy nagy élményben volt részem és
ezt szeretném most megosztani önökkel. Pleszkán
Frigyes és barátai adtak Cegléden egy hangversenyt. A
Pleszkán név nem ismeretlen Pilisen. Akik a monori
József Attila Gimnáziumba jár tak, jól ismerhették
Pleszkán tanár urat és talán a fiát is. Hát most a fiúról
lesz szó.

Az apa is - az angol mellett - nagyon jól tud zon-
gorázni, de fia, ha szabad így fogalmazni, túltett az apán
és remek zongorista lett. Lehet, hogy valaki arra is
emlékszik, hogy 1977-ben megnyerte kategóriájában a
Ki Mit Tud?-ot.

Természetesen édesapjától tanult meg elõször zon-
gorázni, késõbb Gonda János útmutatását követte. Azt
hiszem, legjobb lesz Fricitõl megismerni az életutat.

Azt tartják, a zenész hazája a nagyvilág. Frici is így
tett és nemcsak nálunk lett jól ismert név a Pleszkán.
Abszolút élõzenét tud varázsolni. Kér egy jól ismert
témát és elõvarázsolja mindazt, ami eszébe jut róla.

Így volt ez Cegléden is. Miután az ottani közönséget
teljesen megnyerte, különbözõ témákat kérve a zon-
gorán megjelenítette az elképzelését egy egyszeri és
megismételhetetlen formában.

A hangverseny végén egyszerre mondták Gershwin
Kék rapszódiáját és a Gyertyafénykeringõt. Lehet ezt
társítani? Akik ott voltunk, tanúsíthatjuk, hogy igen is
szenzációsan lehet. „Gershwin gyertyafényben”.

Ugye, hogy szívesen meghallgatnánk? Semmi
akadálya, csak el kell jönni 2005. március 19-én 18
órakor a Községháza dísztermébe, ahol Pleszkán Frigyes
és barátai, Dr Lénárd Béla (basszusgitár), Kármán Sán-
dor (dob) adnak hangversenyt, ahol remélhetõleg jelen
lesz Szalay Gábor (szólógitár) is.

Remélem, találkozunk.
Haluszka Klára

„Gershwin gyertyafényben”

MEGHÍVÓ
Pilis nagyközség Önkormányzatának nevében

ezúton is 
tisztelettel meghívjuk Önöket 

nemzeti ünnepünkön, 
március 15-én 10 órakor kezdõdõ, 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezõ községi ünnepségünkre.

Az  ünnepség  helyszíne:  a  Petõfi  park

A Pilisi Polgárõr Egyesület 
értesíti azokat az állampolgárokat, akik
felelõsséget éreznek, valamint tenni
szeretnének községünk és közvetlen
környezetük biztonsága érdekében, hogy
szívesen látja õket a tagjai között.

További részleteket és bõvebb informá-
ciót a 06-30/279-3034-es telefonszá-
mon kaphatnak.

Nagy  Gábor  falugazdász  
éérrtteessííttii  aa  llaakkoossookkaatt,,  

hhooggyy  mmiinnddeenn  hhééttffõõnn  0088..0000-1122..0000  óórrááiigg  
aa  KKöözzöössssééggii  HHáázzbbaann  ((PPiilliiss,,  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  uu..  22..))  

üüggyyffééllffooggaaddáásstt  ttaarrtt..

Házak, lakások, 
üzlethelyiségek építésénél, 

átalakításánál vegye igénybe

LAKBERENDEZÕ 
s e g í t s é g é t !

Szaktanácsadás, 

berendezési tervek, burkolat-

és színtervezés, 

fürdõszobák, konyhák,

tárolók tervezése. 

Telefon:  06-220-4496-33525


