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Igaz?
Város leszünk? Ez az a kérdés,

amely nagyon sokakat foglalkoztat

településünkön. Valóban: mi is a

helyzet?

Pilis városi címének elnyerése

érdekében, amint már írtunk róla, a

Képviselõ-testület a törvényes határ-

idõig benyújtotta a pályázatát a Pest

Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. A

Pest Megyei Közgyûlés által is vé-

leményezett anyag ezután a Belügy-

minisztérium által koordinált, szak-

emberekbõl és politikusokból álló

szakbizottság elé került.

Ebben az évben Pilis mellett

végül is 21 település pályázott a

megtisztelõ címre. A 22 pályázati

anyagot különbözõ szakmai szem-

pontok szerint pontozták, majd

ennek alapján tettek javaslatot a

belügyminiszternek.

Ér tesüléseink szerint Pilis

nagyközség pályázata sikeresen

szerepelt, így esetünkben a Szakbi-

zottság a várossá nyilvánításra tett

javaslatot. Véleményük alapján dönt

a Belügyminiszter asszony, majd

javaslatát továbbítja a Köztársasági

Elnök úrnak, aki a várossá nyil-

vánításról szóló végleges

jóváhagyást hozza meg és döntését

a Magyar Közlönyben teszi közzé. A

városi cím elnyerése ezután

tekinthetõ hivatalosnak…

M.E.

Virágének
„Végtelen bizalom és odaadás

van abban, ahogyan egy gyenge
virágszál kibontja leheletfinom szir-
mait. Szépségével és újjászületésé-
vel minden élõ sorsát szimbolizálja,
ezér t nem véletlenül használjuk
életünk legszebb történéseire is a
bimbózik, virágzik, hervad szavakat.”

Miért jutott mindez eszembe?
Tavasz van, református templo-
munkban május 8-án tavaszi koncert
zengett sok keresztény ihletésû da-
rabbal. Jó volt hallgatni, ahogyan
mester és tanítvány, kórus és opera-
énekes közös zenélése, éneklése
megvalósult. Jó volt látni, hogy a
templom fehér falai közé milyen
színes világot tártak elénk zenészek
és énekesek, és megtapasztalni,
hogyan virágzik itt Pilisen az igényes,
tiszta zene.

Örülhetünk, hogy vannak
emberek, akik megálmodták –
Hacheleva Ludmillára és Solymosi
Sebestyénre gondolok –, vannak,
akik megszervezték, és persze
voltak, akik megvalósították –
Fekete Veronika Liszt-díjas opera-
énekes, Wiedemann Bernadett, a
Magyar Állami Operaház magán-
énekese, Molnár András, Kossuth-
díjas, érdemes mûvész, a Magyar
Állami Operaház magánénekese, az
Általános és Zeneiskola tanárai,
növendékei, és szívünk csücske, a
zenebarátokból létrejött Harmónia
kórus.

Végül, de nem utolsó sorban,
hogy van még olyan zenerajongó Pil-
isi közönség, akik meghallgatták a
gyönyörû koncertet. Köszönjük!

Morváné Cserna Anett
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Új játszótér 
A 2 millió forint pályázati támogatással és 4 millió forint
önkormányzati önrésszel megépülõ Szent István park-beli
játszótér megvalósítására közbeszerzési pályázatot írt ki
az önkormányzat. Az elsõ körben (érdeklõdés hiányában)
eredménytelen volt a közbeszerzési eljárás, az azt kö-
vetõ, immár érvényes második fordulóban átruházott
hatáskörben a Gazdasági Bizottság folytatta le az eljárást
és hozott döntést, a kivitelezési munkálatokkal az Omni
Kontakt Kft. nevû céget bízva meg.

A Polgármesteri Hivataltól kapott információink szerint a
pilisi gyerekek május közepétõl vehetik birtokba a ját-
szóteret. Az ünnepélyes átadás tervezett idõpontja a
Gyermeknap.

Változások
A Képviselõ-testület mellett mûködõ Európai Uniós,
Regionális és Kommunikációs Bizottság még 2002-ben
megválasztott elnöke, Tóthné Mátrai Edit december ele-
jén lemondott megbízatásáról. Az új elnök személyérõl
csak márciusban döntöttek, megbízva ezzel a feladattal
Imecs László képviselõt. Ezzel egyidejûleg új kültaggal 8
fõsre bõvült a bizottság, megválasztva erre a tisztségre
Pénzes Róbert Pilis, Hét vezér u. 21. sz. alatti lakost.

Vízhelyzet van!
A vízberuházás jelentõsége, fontossága már régen nem
titok. A tavalyi évben Pilis a beruházáshoz szükséges
céltámogatottak körébe került, igényünk megerõsítésére
a pályázatunkat – amint már hírt adtunk róla – az idén
ismételten beadtuk. Információink szerint a céltámoga-
tást a forrásgazda megerõsítette, de a hivatalos ér-
tesítés még nem érkezett meg. Ez idõ alatt a pénzügyi
elõkészítõ munkálatok a szükséges önkormányzati ön-
rész megteremtésérõl, az új hálózatnál érintett ingatla-
nok hozzájárulásának formájáról, a beruházás bonyolí-
tásáról stb. folyamatban vannak.
A helyzetet tovább nehezítette a meglévõ kutaknál a
közelmúltban bekövetkezett, súlyos vízhozam- és egyéb
problémák. Ennek megoldására, az ún. havaria-helyzetre

való tekintettel, az önkormányzat 3,5 millió forint azon-
nali forrást biztosított, emellett döntött a költségek fe-
dezéséhez az ún. Vis Major-támogatás érdekében pályá-
zat benyújtásáról. A probléma megoldásán (a meglévõ
kutak kitisztítása, új harmadik kút beállítása) már dolgoz-
nak a szakemberek és a vízmûvet üzemeltetõ Gerje For-
rás Kht. munkatársai.
A munkálatok ideje alatt – várhatóan június végéig –
vízhozamcsökkenés és esetlegesen más, a vízminõséget
érintõ problémák várhatók.

Szociális koncepció
A Képviselõ-testület áprilisi ülésén szakbizottságának
javaslatára megtárgyalta és elfogadta Pilis Nagyközség
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepcióját, amely a következõ évek munkájának alapja
lesz. A Koncepció a Könyvtárban, a Családsegítõ Köz-
pontban és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõ
lesz és letölthetõ a www.pilis.hu honlapról.

Pályázat az új iskolára
Legutóbbi számunkban már hírt adtunk róla, hogy az új
iskola megvalósításának érdekében meghívásos tervpá-
lyázat kiírásáról döntött a Képviselõ-testület. Az azóta
eltelt idõben azonban jelentõsen felgyorsultak az
események.
A 2006. évben esedékes, címzett támogatásra nyílt
pályázati lehetõség április 24-i határidõvel maximum
95%-os állami támogatással. A kedvezõ lehetõség miatt
gyors cselekvésre és döntésekre volt hát szükség.
Elsõ lépésként a Magyar Építész Kamara hozzájárulásá-
val – az ún. igénybejelentõ pályázat benyújtása érde-
kében – a Képviselõ-testület a tervpályázatot elhagyva,
1.950.000 Ft megbízási díjért egy, a Kamara által is elfo-
gadott céget bízott meg a pályázathoz szükséges kon-
cepció-terv elkészítésével. Az Építész Kamara úgy járult
hozzá a megbízáshoz, hogy ha az Önkormányzat pályáza-
tot nyer, akkor egy országos nyílt pályázatot kell kiírni a
tervek elkészítésére. Az országos pályázat nyertese fogja
majd elkészíteni az engedélyezési terveket. A várhatóan
több tízmilliós tervezési költség viszont már a pályázati
összeg részét képezi majd.
A beruházás az elõzetes becslések szerint több mint 1
milliárd forintba kerülne. Második lépésként a pályázati
esélyek növelése érdekében az önkormányzat 10%
önrész felvállalásáról is döntött, amely összeget a
beruházás megvalósulása esetén a remélt állami támo-
gatás folyósításának ütemében 3 év alatt kellene
elõteremteni, várhatóan újabb hitelekbõl, az ehhez szük-
séges hitelképesség biztosítása mellett.
Az építészeti és pénzügyi elõkészítések mellett a
pályázat pedagógiai részét is elkészítették, így állt össze
az a pályázati anyag, amelyet a Képviselõ-testület dön-
tése alapján benyújtottak.
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A pályázat sorsáról annyi információnk van még, hogy azt
a forrásgazda befogadta. Döntés az igénybejelentés
támogatásáról az év elsõ felében várható.

eMagyarország pont használati díj
Pilis Nagyközség Önkormányzata az általa fenntartott
Nagyközségi Könyvtárhoz tartozó eMagyarország pont
hosszú távú, jó színvonalú mûködtetésének érdekében -
a létrehozást támogató pályázatban foglaltakkal
összhangban - bruttó 100Ft/óra használati díjat vezet be
2005. július 1-étõl.
A többi településen mûködõ eMagyarország Pontokhoz
hasonlóan a bevezetés célja, hogy a használati díjból
befolyó bevétel fedezi majd a mûszaki színvonal fenn-
tartását célzó karbantartásokat, a szolgáltatások körét
bõvítõ fejlesztéseket. Ezek mellett a magasabb színvona-
lú szolgáltatások beindításához szükséges szakmai felü-
gyelet biztosítására, illetve a bõvített nyitvatartáshoz és
a mûködési célokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények
pluszköltségeire is forrást teremt.
A befizetett díjról a felhasználó nyugtát, igény esetén ÁFA-
s számlát kap.
Az eMagyarország Pont használati díjának bevezetését
fél év próbaidõre döntötte el a Képviselõ-testület.
A tapasztalatok alapján decemberben újra megvizsgálják
a mûködés kérdéseit, az esetlegesen szükséges
módosítások körét és a már korábban javasolt ked-
vezmények bevezetésének rendszerét.

Kinevezték
A Pilisi Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetõi álláshelyére kiír t pályázatra a törvényes
határidõig 3 pályázat érkezett be. A pályázatok közül a
Szociális és Egészségügyi Bizottság és az elbíráláshoz
felkért szakértõ véleménye alapján a Képviselõ-testület
1 pályázatot érvénytelennek tekintett, mivel a jelölt nem
felelt meg a szükséges feltételeknek, a másik két
pályázó közül pedig a Központ ideiglenesen megbízott
vezetõjének pályázatát támogatta. Gesztesiné Kiss
Valéria vezetõi kinevezése 5 évre szól.

Új rendeletek
Pilis Nagyközség Önkormányzata február és március
hónapban a következõ rendeleteket alkotta meg:

• 3/2005. (II. 24.) rendelet a helyi iparûzési adóról
szóló, 34/2003. (XII. 11.) számú rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról

• 4/2005. (II. 24.) rendelet a települési képviselõk
tiszteletdíjáról szóló 6/2004. (II. 29.) számú ren-
delet módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról

• 5/2005. (III. 10.) rendelet az önkormányzat 2005.
évi költségvetésérõl

• 6/2005. (III. 10.) rendelet a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló 22/2004. (IX. 30.)
rendelet módosításáról (A minõsített többséghez
szükséges szavazati arány kérdésében)

• 7/2005. (III. 31.) rendelet a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatról szóló 22/2004. (IX. 30.)
rendelet módosításáról (Az Európai Uniós
Bizottság létszámának módosítása tárgyában)

A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapról.

Vállalkozók, figyelem!
Felhívjuk a tisztelt pilisi vállalkozók és gazdasági tár-
saságok figyelmét, hogy május 31. a helyi iparûzési adó
bevallási és megfizetési határideje.
Az errõl rendelkezõ 2003. évi XCII. törvény az adózás
rendjérõl szóló II. melléklete alapján:
„A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet
követõ év május 31-ig fizeti meg, illetõleg ettõl az
idõponttól igényelheti vissza.”
A helyi iparûzési adó mértéke Pilis nagyközségben a
2004. évben 2 %.
A bevallások postán vagy személyesen is leadhatók az
adócsoportnál félfogadási idõben. Amennyiben a beval-
lással bármilyen problémájuk merül fel, telefonon is
segítséget kérhetnek munkaidõben a 696-325-ös szá-
mon.
Jó hír azoknak, akik esetleg még nem értesültek róla,
hogy a Képviselõ-testület döntése alapján a 2005-ös
évre vonatkozóan csökkent az iparûzési adó mértéke
1,5%-ra.

„Mi játszóteret szeretnénk”
Az ezen a néven elindult lakossági kezdeményezés
szervezõi ezúton is tájékoztatják mindazokat, akik aktív
részvételükkel, támogatásukkal és adományaikkal
segítették a kezdeményezést, hogy erre a célra ezidáig
1,2 millió forint gyûlt össze.
Miután az Önkormányzat által, pályázati forrásból és
jelentõs önerõbõl építtetett játszótér csak kisgyer-
mekeknek ajánlott játékokat tartalmaz, ezért a „Mi ját-
szóteret szeretnénk” akció szervezõi - gondolva az
iskoláskorú gyermekekre is – a befolyt összeget két, a
nagyobb gyermekeknek is alkalmas játék beszerzésére
szeretnék fordítani.
Az elõzetes elképzelések szerint a játékok a most meg-
valósuló önkormányzati játszótéren, illetve hozzá kap-
csolódóan kerülnek majd elhelyezésre.
Minden jó szándékú segítséget, támogatást ezúton is
megköszönnek a szervezõk!

M.E.

K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
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Az Önkormányzat 2005. évi költségvetése
B E V É T E L E K

Mûködési bevételek
• étkezési térítési díj 25.941 eFt

• lakásgazdálkodás bevételei 3.978 eFt

• bérleti díjak 9.241 eFt

• egyéb mûködési bevételek 39.601 eFt

összesen: 78.761 eFt

Felhalmozási bevételek
• telekértékesítés 15.000 eFt 

• lakossági közmû hozzájárulás 2.000 eFt

• lakáshitel visszafizetés 100 eFt 

összesen: 17.100 eFt

Állami támogatások
• normatív állami támogatás 181.197 eFt 

• oktatási intézmények 399.681 eFt 

• szennyvízberuházásra 59.380 eFt 

összesen: 640.258 eFt

Átvett pénzeszközök
• Munkaerõpiaci Alaptól 5.184 eFt

• Egészségbiztosítási Pénztártól 8.900 eFt

• szociális feladatokra 95.510 eFt

• szennyvízberuházásra 71.320 eFt

• vízrekonstrukcióra 40.000 eFt 

összesen: 220.914 eFt

Átengedett központi adók
• személyi jövedelemadóból 312.541 eFt 

• gépjármû súlyadó 25.000 eFt 

összesen: 337.541 eFt

Helyi adók
• iparûzési adó 35.000 eFt 

• kommunális adó 22.000 eFt 

• adópótlék, adóbírság 1.000 eFt

összesen: 58.000 eFt

Rövid lejáratú hitel
• szennyvíz beruházásra 32.675 eFt

• likvid hitel (ktg.vet. egyensúlyhoz) 49.903 eFt

ÖSSZES BEVÉTEL: 1.435.152 eFt

K I A D Á S O K

Községgazdálkodás
• közvilágítás 10.219 eFt
• közhasznú, közcélú foglalkoztatás 21.554 eFt
• egyéb feladatok 750 eFt

összesen: 32.523 eFt

Egészségügyi ellátás
• ügyeleti szolgálat 13.942 eFt
• védõnõi szolgálat, iskola eü. 10.229 eFt
• fogorvosi szolgálat 138 eFt
• szakrendelések, vérvételi hely 7.413 eFt
• eü. épület üzemeltetése 7.691 eFt 

összesen: 39.413 eFt

Igazgatási és egyéb feladatok
• igazgatási tevékenység 157.934 eFt
• képviselõi tiszteletdíj 25.697 eFt
• intézményi étkeztetés 34.800 eFt
• szociális juttatások 115.301 eFt
• támogatások 4.400 eFt
• hiteltörlesztés (hosszú lejáratú) 15.468 eFt
• hiteltörlesztés (rövid lejáratú) 32.675 eFt
• hitelkamat fizetés 25.209 eFt
• Gerje-Forrás Kht-nak átadott 86.975 eFt

összesen: 498.459 eFt

Önkormányzati intézmények
• Általános és Zeneiskola 243.487 eFt 
• Széchenyi Ált. Isk. és Szakisk. 118.972 eFt 
• Óvodai Intézmény 150.109 eFt 
• Családsegítõ Központ 41.058 eFt 
• Községi Könyvtár 13.745 eFt
• Móricz Zs. Közösségi Ház 7.052 eFt
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.062 eFt

összesen: 575.485 eFt

Fejlesztési feladatok
• Önk. intézmények felújítása 7.450 eFt
• iskola, óvoda, eü. épület tervek 8.000 eFt
• regionális szemétlerakó 9.654 eFt
• szennyvízberuházás 163.375 eFt
• vízrekonstrukció 47.058 eFt
• útépítés 25.000 eFt
• ingatlanvásárlás 7.650 eFt
• játszótérépítés 4.000 eFt
• piac parkoló kialakítás  2.300 eFt

összesen: 274.537 eFt

Tartalék
• Államháztartási tartalék 14.735 eFt

ÖSSZES KIADÁS: 1.435.152 eFt
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Útfelújítási és karbantartási tervek 
Hasonlóan a tavalyi évhez az idei költségvetésben is

utakra tervezik fordítani az elõzõ évi súlyadó teljes ösz-
szegét. Ez jelenleg 25 millió Ft, amelyet a Képviselõ-
testület a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján
a következõk szerint kíván felhasználni:

• Belvízelvezetés tervezésére: 3 mFt
• Belvízelvezetésre: 6 mFt
• Út kiviteli tervek elkészítésre: 2,1 mFt
• Útpályázathoz önrészre: 5 mFt
• Útkarbantartásra (kátyúzás): 6 mFt
• Teherautó bérletre a Gerje Kht-nek: 1 mFt
• Útkarbantartáshoz üzemanyköltségre: 1,9 mFt

Összesen: 25 mFt

A felosztás indokai:
- A belvízrendezés az utak kivitelétõl függetlenül

állapotfenntartásuk eszköze. Az útpályáról a csapadékvíz
mielõbbi elvezetése nagyon fontos, mert ennek hiá-
nyában a szilárdburkolatú utak esetében felfagyások jön-
nek létre, az útalap, útpálya fellazulása várható, amely
végsõ soron kátyú kialakulásához vezet, földutak
esetében pedig tócsák, illetve sár keletkezik. Ma már a
csapadékvíz levezetése annyira szigorú szakmai szem-
pont, hogy megoldatlansága az útpályázatokon történõ
részvétel kizáró indoka.

Településünkön a belvízrendezést más fontos szem-
pont is indokolja. Pilis alacsonyan fekvõ belsõ területein
a magas talaj és az összefolyó felszíni vizek miatt még a
mostani, viszonylag száraz idõjárás mellett is helyenként
súlyos helyzet alakul ki.

Pilis közigazgatási területét figyelembe véve a
belvízrendezés hatalmas – több száz millió forint – for-
rásigényû feladatot jelent a településnek, ezért a meg-
valósítására belátható idõn belül valószínûleg nem fog
sor kerülni. Lehetõségeink csak a helyenként kialakuló
havária-helyzetek megoldására és/vagy részvétel esetén
az útpályázatok ezzel összefüggõ feltételeinek meg-
teremtésére szorítkozhatnak. A célra beállított összegek-
bõl egy részletes megvalósíthatósági tanulmányterv
készül, amelyre támaszkodva a különösen veszé-
lyeztetett helyekrõl a vízelvezetést meg tudjuk oldani.

Útkiviteli tervek készítése: részletes – a pályázatok
kritériumainak megfelelõ – megvalósítási dokumentáció
készítése a Dózsa György és a Petõfi Sándor utcákra. A
két utca kiválasztását indokolja, hogy elõnyös fek-
vésükkel (PEMÁK utak elterelhetõségét, ill. közintéz-
mények megközelítését teszik lehetõvé) jó eséllyel pá-
lyázhatunk felújításukra. Pályázni az idén az önrészre
fordítható összeg nagysága miatt csak a Dózsa György
útra lehet. A tervezésre a közbeszerzési eljárás megin-

(folytatás a 6. oldalon)

A Kulturális és Sport Alap 2005. évi felosztása a következõ:

Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) Támogatás célja

Pilisi Motoros Egyesület 200.000 Motoros Találkozó
Pilisi DSE Atlétikai Szakosztály 200.000 Atlétikai pálya megépítése
Pilisi Labdarúgó Klub 1.000.000 Nevezések, sportorvosi igazolások, edzõtábor, stb.
Gerje Horgász Egyesület 60.000 Juniális megrendezése
Nép- és Gazdakör 100.000 Szüreti felvonulás, ruhák kölcsönzése
Barátság Nyugdíjas Klub 70.000 Nyugdíjas találkozón való részvétel
Góliát McDonald’s FC Pilisi Csoport 200.000 Utazási költségek, játékvezetõi és nevezési díj
Vidám Tavasz Klub 170.000 Pilisi Regionális nyugdíjas találkozó, stb.

Az Önkormányzat minden évben támogatja a civil szervezeteinket, illetve a településért tevékenykedõ egyéb más
szervezeteket. 

A támogatások egy részérõl átruházott hatáskörben a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, az ún. Kulturális
és Sport Alap terhére. Õk csak rendezvényeket, éves tevékenységet támogatnak, pályázati rendszeren keresztül.

2005. évi önkormányzati támogatások

A Képviselõ-testület, közvetlenül is nyújt támogatásokat, elsõsorban a civil szervezetek fejlesztési feladataihoz,
illetve a közrend védelmének érdekében dolgozóknak nyújt segítséget. 

A 2005. évben a következõ támogatásokat nyújtják:

Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) Támogatás célja

Postagalamb Sportegyesület  50.000 Fejlesztési célra
Pilisi Labdarúgó Klub 300.000 Felújítási feladatokra
Pilisi Polgárõr Egyesület 500.000 Bûnmegelõzési tevékenységéhez
Pilisi Rendõrõrs  150.000 Közrendvédelmi tevékenységéhez üzemanyagra

Ezeken felül a Pilisi Motoros Egyesületnek az augusztus 19-21-i rendezvényéhez 400.000 Ft visszatérítendõ támo-
gatást biztosít a Képviselõ-testület, a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítása érdekében.
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(folytatás az 5. oldalról)
dult, amint a dokumentáció elkészült, a pályázat a
határidõn belül benyújtásra kerül. Megjegyzem, a Dózsa
György út esetében a lapzártakor még tartó költség-
elemzést végzünk, hogy más, az út állapotához jobban
igazodó mûszaki tartalommal megvalósított önerõs felú-
jítás anyagilag nem kedvezõbb-e. Ennek eredményérõl a
legközelebbi számban olvashatnak.

Útkarbantar tás: kátyúzásra és padkarendezésre
szánt összeget jelenti. A közbeszerzés elõkészítése, a
karbantartandó utcák kijelölése még tart. Ennek mun-
kamódszere: a már bekért egységnyi munkára vonatkozó
árajánlatok alapján meghatározásra kerül, hogy a keret-
összegbe mekkora mûszaki tartalom érthetõ bele, ösz-
szességében hány utca karbantartására kerülhet sor.

A Gerje Kht-nek átadott összeg a földutak folyamatos

gyalulását (gréderezését), szikkasztóárkok építését teszi

lehetõvé. Az év folyamán valamennyi belterületi és a na-

gyobb forgalmú külterületi út karbantartását elvégzik.

A munkák állásáról folyamatosan tájékoztatom az ol-

vasókat! Tudom – hiszen én is ugyanabban a (sáros) ci-

põben járok, mint Önök –, hogy a település talán leg-

égetõbb gondja az utak állapota, ezért a témában sokkal

többet, jobbat vártak/várnak. De a település jelenlegi

helyzetében, komoly külsõ segítség hiányában a

takarónk csak eddig ér. Köszönettel veszem, ha a témát

érintõ észrevételeiket, javaslataikat eljuttatják hozzám.

Mala Ferenc

Tájékoztatás a 2004. évi segélyezésrõl
Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális és

Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben dönt a
szociális ellátások, segélyezések, mentességek megál-
lapításáról. A Bizottság zárt ülésen, teljes titoktartással
ülésezik. A Polgármesteri Hivatal szociális munkatársai a
felvett elõadóívek tartalmát, a mellékelt igazolásokat
ismertetik, javaslatukat a Bizottság megtárgyalja, és
meghozza határozatát. Szükség szerint újabb információt
kér, vagy környezettanulmányt rendel el, ahol két fõ
bizottsági tag jelenlétében a hivatal dolgozója jegy-
zõkönyvet készít. Ebben az esetben a kérelem a kö-
vetkezõ ülésen ismét napirendre kerül és megszületik a
határozat. Minden esetben jogorvoslatot kérhet az ügy-
fél, amennyiben nem ért egyet a határozattal. A fel-

lebbezést a Képviselõ-testület bírálja el újra. Ennél a
határozatnál nem vehetnek rész azok a képviselõk, akik
az I. fokú határozatot meghozták. A II. fokú határozatot
meghozó képviselõ-testületi ülés is védi a személyiségi
jogokat, csak zárt ülésen tárgyalhatja meg a felleb-
bezést. 2004-ben szociális támogatásokra az önkor-
mányzat összesen 104.553.000 Ft-ot fordított (rész-
letezés a lenti táblázat szerint).

A szociális jellegû kiadások körébe tartozik  még az
ún. iskolatej-akció költsége: 3.496.000 Ft, az intézményi
étkeztetés költsége: 32.897.000 Ft, valamint a Család-
segítõ és Gyermekjóléti szolgálat mûködésére fordított
27.737.000 Ft.

Nagy János, a SZEB elnöke

A 2004. évben a következõ összegû szociális juttatással támogattuk a rászorulókat:

Támogatás típusa Támogatottak száma Támogatás összege (Ft)

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 935 gyermek 420 családból 57.036.900
Beiskolázási támogatás 337 család 615 gyermek   37.638.000 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (élelmiszer) 61 fõ 364.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli) 113 fõ 764.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tüzelõ) 69 fõ   656.000
Szemétszállítási díjak elengedése 100 % 10 fõ 96.600
Szemétszállítási díjak elengedése   50 %  16 fõ 77.280
Lakásfenntartási támogatás 6 hónapra    14 fõ 288.000
Szociális étkezõ 36 fõ  626.800
Rendszeres szociális segély 4 fõ 661.120
Idõskorúak szociális járadéka 6 fõ 1.564.840
Egyszeri gyógyszertámogatás  29 fõ 224.300
Méltányossági közgyógy. igazolvány 109 fõ 1.723.125
Temetkezési segély 26 fõ 254.000
Polgármesteri átmeneti segély 130 fõ 890.271
Átmeneti segély 68 fõ 451.000
Átmeneti segély tüzelõre 61 fõ 488.000
Átmeneti élelmiszer támogatás 51 fõ 262.000

Szociális segélyezésre fordított kiadások összesen 104.553.000

Útfelújítási és karbantartási tervek 
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V i s s z a t e k i n t é s
Gyakran hallani a községünkbõl olyan elégedetlenkedõ

hangokat, hogy ez a község a rendszerváltozás óta nem
fejlõdik, ellentétben a környezõ településekkel.

Az Önkormányzat megalakulását követõen 1990. decem-
ber 15. napjától vagyok jegyzõje az Önkormányzatnak. Ha
valaki jogban jártas, vagy netán nézi a képviselõ-testületi
üléseket, tudhatja, illetve láthatja, hogy a döntéshozatalban
a jegyzõ nem vesz részt. A döntéseket a Képviselõ-testület
hozza, azok végrehajtása viszont a jegyzõnek nem joga,
hanem törvényes kötelessége.

1990-ben honnan is indult a község? Nem volt ivóvíz a
faluban, a fúrott kutak 10-20-szoros nagyságban nitrátot tar-
talmaztak községszerte. A faluban összesen 15 vezetékes
telefonvonal mûködött, nem volt gáz, nem volt szenny-
vízelvezetés és -tisztítás. Gyenge volt a közvilágítási
lehetõség, volt egy életveszélyes mûvelõdési otthonunk és
oktatási intézményeink leromlott állapotban voltak. (Tanter-
meink padozata például fekete olajjal volt portalanítva, az
eszközállományokról nem beszélve.)

A környezõ községek közül Albertirsa még 1971-ben
megépítette vízhálózatát, az 1993-94. évben pedig a község
szennyvízhálózat kiépítését fejezte be. Monor városi rangjá-
nak megfelelõen vízhálózattal teljes egészében, szenny-
vízhálózattal részben rendelkezett. Rendelkeztek továbbá
mindazon infrastrukturális feltételekkel, mely egy várost
megillet. Minden pilisi, aki évtizedek óta itt él, tudja, hogy
nagyon nagy hátránnyal indult községünk a rendszervál-
tozáskor.

I. önkormányzati ciklus: Az országszer te beinduló
beruházásokból községünk sem maradt ki, minden
beruházásra pályáztunk, az 1993. évben elindítottuk 17 km
hosszan a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztítómû
megépítését. A tisztítómû európai viszonyok között is az
egyik legkorszerûbb építmény volt. 57 km hosszan
vízhálózatot és ennek kiszolgálására vízbázist építettünk. A
telepi iskolának nem volt tornaterme, megépítettük.

1993-ban elkezdõdött, majd 1994-ben befejezõdött az
egész község területén a vezetékes gázhálózat kiépítése.

Mindezen beruházásokhoz a saját forrás minimális volt,
ezért a beruházást hitelbõl valósítottuk meg.

II-III. ciklus: Az elõzõ ciklus beruházásainak tõke- és
kamatfizetési kötelezettsége megnehezítette e ciklus
fejlesztési lehetõségeit. Különösen akkor, amikor a koráb-
ban kedvezményes hitel kamata a „Bokros-csomag”
következményeként 35 %-ra módosult. Nagyon nehéz anya-
gi körülmények ellenére pályáztunk a Gerje forrás
környékének rekultivációjára, eredménye látható, köz-
ségünk kiemelkedõ szépségû területe lett, a Templomdom-
bon keresztet állítottunk. A vasútállomás mellett csúfos-
kodó Tüzép-telep maradványait felszámolva szép parkot
építettünk, emlékmûvet állítottunk. A község központjában,
a Petõfi parkban – részben adományokból – Petõfi szobrot
állítottunk, és a parkosított területünkhöz – az átutazók
véleménye szerint – nincs hasonló gondozású park.

Az egész község közvilágítási berendezését korsze-
rûsítettük, a lámpatestek számát majdnem duplájára
emeltük. Nehéz tárgyalásokat folytattunk, hogy a volt ABC
Áruház rozoga, csúnya épületétõl megszabaduljunk (nem
önkormányzati tulajdonú volt az épület) és helyére a község
ellátásában jelentõs szerepet kapó, nagy áruház létesüljön.
Megépítettük a Bajcsy-Zsilinszky és Attila utakat.

A Rákóczi út térburkolását is elindítottuk. Jelentõs
beruházás volt az új piactér kialakítása. Bár intézményeink
nagyon szûkösek, de rendezett, szép tantermekben, óvodai
foglalkoztatókban tanulnak gyermekeink. Ezidõben történt
meg a sporttelepi iskola felújítása, az újabb tornaterem
létesítése és speciális oktatást igénylõ gyermekek nyertek
elhelyezést az épületben.

Ebben a ciklusban, még 2002 tavaszán pályázott az
önkormányzat és nyerte el a szennyvízhálózat és szennyvíz-
tisztítómû megépítéséhez az állami támogatást, a község
életében sem eddig, de valószínû ezt követõen sem lesz
ilyen nagyságú költséget igénylõ beruházás.

IV. ciklus: Megkezdõdött, majd befejezõdött az egész
községet lefedõ vákuumos szennyvízhálózat építése és
korszerû szennyvíztisztítómû megépítése. Kevés város,
nagyközség mondhatja el magáról azt, hogy a szenny-
vízhálózata az egész belterületét lefedi. Minden intézmény
energiatakarékos világítást kapott, az emeletes iskolában a
majdnem életveszélyes ablakok cseréjére került sor. Az
elmúlt évben összességében 100 millió Ft értékben –
lakossági segítséggel – utakat építettünk. Céljaink meg-
valósításához faluház és óvoda bõvítésére ingatlanokat
vásároltunk, nem akkor, amikor már meg tudjuk valósítani a
célt, hanem akkor, amikor az ingatlantulajdonos az ingatlant
értékesíteni kívánja.

Éveken keresztül szégyenkeztünk a Polgármesteri
Hivatal belsõ állapota miatt, végül hozzáfogva a felújítási
munkákhoz egyre több olyan problémával kerültünk szembe,
(málladozó falak, rothadó parketta), melyeket meg kellett
oldani. A község hiányzó vízhálózatának megépítésére és
egy korszerûbb vízmûtelep átépítésére pályázatot nyújtot-
tunk be, amit elnyertünk és ebben az évben megkezdõdhet
a kivitelezés. Pályázatot nyújtottunk be és nyertünk játszótér
építésére, melynek kivitelezési munkái pár napon belül befe-
jezõdnek. Pályáztunk és nyertünk egészségügyi mûszerekre
a lakosság jobb ellátására, fogászati gépeket cseréltünk
hasonló célból. Az egészségügyi intézményt felújítottuk.
Elindítottuk az eMagyarország pont számítógépes prog-
ramot, sajnos az épület ilyen célú feliratozására nem kap-
tunk hirdetõ plakátot, és nem engedélyezik azt, hogy saját
magunk készíttessünk.

Pályázunk a városi rangra! Miért? Azért, hogy anyagi for-
rásaink bõvüljenek, bár tisztában vagyunk azzal, hogy a
kötelezettségeink is megnõnek.

A fentiekben leírt fejlesztési feladatokon túl a Képviselõ-
testületnek mindig alapvetõ kötelessége a község
intézményeinek mûködtetése (iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelõk, öregek napközi otthona, gyermekjóléti szolgálat,
mûvelõdés). Ezen felül felvállalt olyan kötelezettségeket is,
pl. szakorvosi rendelést, amelynek biztosítása nem
kötelezõ, azonban a pilisi beteg emberek számára rendkívül
elõnyös.

Eddigi tapasztalatom az, hogy minden ciklus Képviselõ-
testülete a lehetõségekhez mérten mindent elkövetett a
község fejlõdéséért. Bár tudjuk, milyen feladatokat kellene
még sürgõsen végrehajtani, a pénzügyi lehetõségek gátat
szabnak a tenni akarásnak.

Bízom abban, hogy jelen visszatekintésemet sok pilisi
elolvassa, és talán megváltozik véleményük.

Kriskó Jánosné jegyzõ
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Ugye tetszett már hallani… II. rész
„Ugye tetszett már hallani, hogy Pilis nagyközség nem-

sokára város lesz?” címmel indult útjára a településünk
városi címének elnyerése érdekében készített pályázatának
bemutatása. Az elsõ rész a kezdetektõl a közel száz éves
mezõvárosi korszakkal véget érõ történelmi múltat mutatta
be a XX. század elejéig, most következzék a folytatás nap-
jainkig…

„A századforduló idején a lakosság számának
növekedésével arányosan nõtt az iparosok és kereskedõk
száma is.” 1910 körül megépült a szeszgyár (amely késõbb
gõzmalom lett) és Gubányi József téglagyára. A 20-as évek-
ben bevezették a villanyvilágítást és strandfürdõt építettek a
Beleznay-Nyáry kastély parkjában. Pilisen ezekben az évek-
ben látványos és kézzelfogható eredmények születtek, ame-
lyek mind-mind a község lakosságának jobb létét segítették.
Az 1920-as évektõl kezdõdõen mûködött pl. a Pilis Vidéke
Takarékpénztár, a Monor Ker Pilisi Fiókja, a Hitelszövetkezet
és a Hangyaszövetkezet.

Jól érzékelhetõen „beindult a polgárosodás”. Létrejöttek
az elsõ civil szervezetek, mint pl. az Ipartestület, a Nép- és
Gazdakör, a Sportkör, a Lövészegylet, az Úri Kaszinó, a
Cserkészcsapat, a Petõfi Vadásztársaság, a Tûzoltó
Testület, és a nagyhírû Széchenyi Népfõiskola. 1931-ben
megépült a 4-es sz. fõútvonal. Én magam úgy gondolom, ez
is nagyban segítette Pilis fejlõdését és jobb elérhetõségét,
amely mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy Pilis község
megismerését és hírnevét növelje…

Ebben az idõben Pilisen virágzott a kézmûipar. Sok pilisi
háznál fonó- és szövõmûhelyt alakítottak ki, és ott készítet-
ték a híres pilisi rongyszõnyegeket. Majd megépült a
sertéshizlalda, amely késõbb az ország második legnagyobb
kapacitású üzeme lett, 150-250 fõt foglalkoztatott. „Ezt a
lendületet törte meg a II. világháború világégése.

Pilis számára a háború 1944. november 10-én ért véget,
és gyors ütemben megindultak a helyreállítási munkálatok.
1945 májusában megtörtént a földosztás.

Az 1946-ban végrehajtott erõszakos lakosságcsere Pilist
is érintette. Felvidéki magyarokat telepítettek be, a szlovák
ajkúak egy része pedig szlovák területekre költözött.”

1948-ban megalakult a Községi Könyvtár, megépült a
szabadtéri színpad, megalakult az amatõr színjátszó társu-
lat. 1948-ban PAX néven megnyílt a Beleznay-Nyáry kastély-
ban a napjainkban is mûködõ gyermekotthon elõdje, a
Fõvárosi Leánynevelõ Intézet. 1950. május elsején pedig
átadták a sportpályát.

„A településen mindig is jelentõs mezõgazdasági ter-
melés a Termelõszövetkezetek idején élte fénykorát”, amely
sok embernek biztosította a jobb megélhetést a községben.

Az 1960-70-es években épült fel az orvosi rendelõ, a mai
Közösségi Ház, a Takarékszövetkezet, a Posta, és a 4-es sz.
fõúton a lámpás keresztezõdés. 1972-ben Pilis megkapta a
nagyközségi rangot, és közigazgatása alá rendelték Nyár-
egyházát. Ez a „kényszerházasság” 1990 októberében
szûnt meg, és a két település önállóan fejlõdött tovább.

A 90-es évek legfontosabb önkormányzati feladata az
infrastruktúra kiépítése volt. A telefon, a gáz, az ivóvíz, a
szennyvízcsatorna és a kábeltévérendszer fokozatosan
épült ki az önkormányzat és a lakosság összefogásával. Új
tornaterem épült, energiatakarékos közvilágítást építettek
ki, sõt, megépült a korszerû piac és vásártér is.

1995-ben megépült a 405-ös sz. út, amely a 4-es sz.
fõútvonalat köti össze az M5-ös autópályával, amely még
jobban segíti Pilis gyors elérhetõségét – ill. a Pilisrõl történõ
közlekedést – az ország különbözõ pontjai felé…

„A civil társadalom is egyre nagyobb szerepet kap és vál-
lal”, hiszen bekapcsolódtak a kulturális életbe, sõt, ren-
dezvényeikkel nagyban fellendítették a nagyközség kul-
turális életét… 1999-ben kopjafát állítottak az evangélikus
templom kertjében, az 1956-os forradalom tiszteletére,
majd megtörtént a Gerje és forrásvidékének rehabilitációja,
átadásra került a Petõfi emlékmû, a Szent István park és a
Balázs József mûvésztanárunk által készített Szent István
emlékmû. A történelmi egyházak szerepe és tevékenysége
az elmúlt években jelentõsen megerõsödött, templomaikat
felújították, sõt új templomot is építettek. A 20 éve mûködõ
Idõsek Napközi Otthona is megújult, amely nagy segítséget
jelent a település idõs lakóinak…

„A különbözõ összeírások adatai jól mutatják, hogy Pilis
lakosságának száma a XVIII. századtól már egyenletesen
emelkedett, és a 2002-es választások idejére már átlépte a
10.000 fõs lakosságszámot.”

A fent felsoroltak viszont azt igazolják – vagy azt
bizonyítják –, hogy milyen pozitív fejlõdésen ment át Pilis
község az elmúlt századokban napjainkig. Én személy
szerint örömmel olvastam el ezt a sok munkával összeállí-
tott nívós pályázati anyagot, hiszen ez az anyag egyben
összegzés, illetve visszatekintés a múltba, amely nélkül
nem tudnánk értékelni a jelent, és amely nélkül nem
tudnánk építeni a jövõt!

Pedig a pilisi embereknek, fõleg a Képviselõ-testület tag-
jainak most a jövõt kell építenie, hiszen a várossá váláshoz
még sok mindent kell infrastrukturálisan biztosítania és
kiépítenie!

A megyei tervekben, a „sugaras” úthálózat helyett a
„négyzethálós” úthálózat kiépítése szerepel, amely a
„pólusképzést” jobban biztosítaná. E terv alapján „2006-
2009 között kerül sor a Monor-Pilis-Abony településeket el-
kerülõ kétsávos autóút megépítésére, amely a település
középsõ részén áthaladó 4. sz. fõút forgalmát váltja majd
ki.” A tervek szerint Pilis belterületén, az új út mentén
környezetbarát ipari, kereskedelmi és szolgáltató cégek
megtelepedését szorgalmazza és támogatja a Képviselõ-
testület. „A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének jelen-
tõs eseménye lesz még a 2005-2006-2007-es évben meg-
valósuló elõvárosi vasút kiépítése, a vasútállomás rekonst-
rukciója és a gyalogos vasúti átjáró kiépítése.”

A tervezett úthálózatok segítségével megyénk decentrali-
záltabbá válik, a térségi – mikrotérségi – központok
fejlõdésének esélyei pedig nõnek, miközben a térség gyor-
san elérhetõ lesz, a téregységeket határoló „gyors zónák”
mögötti „lassú terekben” pedig biztosítottak maradnak a
lakhatást és pihenést biztosító feltételek…

A Polgármester, valamint a Képviselõ-testület
elképzelése az, hogy Pilis egy békés, befogadó, barátságos
településközponttal rendelkezõ, jó gazdasági és humán
infrastruktúrával, valamint közoktatási és közmûvelõdési
lehetõségekkel ellátott élhetõbb település legyen. Remél-
jük, a fenti tervek megvalósulása mindezeket hamarosan
elõsegíti és kézzelfoghatóvá teszi! Ámen. Így legyen.

J.-né Ölvedi Krisztina.
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Ó v o d a i  h í r e k
A tavaszi hónapok mindhárom óvodában az iskolába készülõdés jegyében telnek 

Attila úti óvoda
A Nevelési Tanácsadó az Attila úti óvodában is megvizs-

gálta azokat a 6 éves gyermekeket, akik az óvónõk vagy a
szülõk véleménye alapján még nem érték el az isko-
lakezdéshez szükséges készültséget. A vizsgáltak közül a
szakember néhányat az általános iskola megkezdésére
javasolt, néhányukat a kis létszámú elsõ osztályba irányí-
tott, illetve néhányuk esetében egy év óvodai fejlesztésre
tett javaslatot. Így a Széchenyi Általános Iskolában egy elsõ
osztály fog indulni tanévkezdéskor.

Az április 6-án megtartott szülõi értekezleten jelen volt
egy tanító néni is, aki sok hasznos iskolakezdési informá-
cióval látta el a leendõ iskolások szüleit. Április 12-én az
iskolába is ellátogattak a nagycsoportosok, ahol részt vet-
tek vendégként egy tanítási órán, ismerkedhettek az iskola
légkörével, és az iskolásoktól még ajándékot is kaptak.

A jobb idõ beköszönte a családos kirándulások
szervezését hozta magával. A Cica-mica és a Micimackó
csoport áprilisban a Budapesti Állatkertet látogatta meg, az
óvodások és családjainak részvételével. Az állatker ti
belépõt az óvoda alapítványa biztosította a gyermekeknek.
Az óvoda nevelési programjának megfelelõen az óvoda és a
család jó kapcsolattartása érdekében április 28-29-én nyílt
napok keretében a szülõk megismerkedhettek az óvodai
élettel, együtt játszhattak, rajzolhattak, barkácsolhattak
gyermekeikkel. A szülõk óvodai látogatása maradandó
élményt nyújt a gyermekek számára is. A közelmúltban
Anyák napja alkalmából az óvodába látogató szülõket min-
den kisgyermek maga készítette ajándékkal lepte meg.

Május 3-án a Csilló lovasiskolában próbálhatták ki az
óvodások a lovaglás örömeit, megpróbáltatásait. Napjaink-
ban szervezi az óvoda az 5-6 éves óvodások önköltséges
úszásoktatását és készülõdik a tanévzárást jelentõ Családi
napra – Gyermeknapra.

Kávai úti óvoda
Az iskolaérettségi vizsgálatok befejezése után a Kávai

úti óvodások is meglátogatták az iskolát, ahol az ügyeseb-
bek már a tanítási óra menetébe is bekapcsolódhattak és
kellemes élményekkel tértek vissza az óvodába.

Április közepén szervezték meg az óvoda Napsugár
Alapítványát támogató bábelõadást az óvónõk, nagy siker-
rel. A szülõk támogatását az óvoda dolgozói ezúton is
tisztelettel köszönik.

A Csilló lovasiskolába minden csoport ellátogatott és
tartalmas élményekben részesültek a gazdasági udvar és a
lótartás sajátosságainak megismerésével.

Rákóczi úti óvoda
A Rákóczi úti óvodában szervezett szülõi értekezleten a

Kávai úti óvodához hasonlóan meghívott vendégként a
tanító nénik voltak jelen és színes, jó hangulatú elõadások-
ban ismertették iskoláik jellegzetességeit, az iskolásélet
általános tudnivalóit a nagycsoportos óvodások szüleivel.

A két óvodából várhatóan iskolát kezdõ gyermekekbõl
három elsõ évfolyamú osztályt szervez az Általános és
Zeneiskola, illetve egy kis létszámú osztályt is indítanak.

Az iskolalátogatási programra nagy izgalommal és
várakozással készültek a gyermekek és a látogatás után
boldogan újságolták tapasztalataikat szüleiknek. 

A tavaszi lovasiskolai kirándulások immár hagyo-
mányosan szervezõdnek ebben az óvodában is. Öröm látni,
hogy még a háromévesek is bátran ülnek a nyeregben, és a
korábban félénkek már gátlások nélkül közelednek az álla-
tokhoz és boldogan vesznek részt azok etetésében. A
tavasszal megújuló természettel is ismerkedtek az óvodá-
sok a Gerje Természetvédelmi Területén.

Május elsõ hetében szervezte az óvoda nyílt napok
keretében az édesanyák köszöntését. Minden csoportban
szervezték az óvónõk a hagyományos, jó hangulatú csalá-
dos kirándulásokat, illetve folynak az elõkészületek az
Évzáró - Családi nap megrendezéséhez, amelyre június 5-én
kerül sor.

A dabasi uszodában ebben az évben is közel 50 gyermek
vehet részt az óvodások számára szervezett vízhez szoktató
„úszásoktatásban”. A tizenöt napos program után a
szülõknek is bemutatják „úszótudományukat” a gyermekek. 

B.P-né

A „Vidám Tavasz” hírei
A márciusi és áprilisi hónapban is sok programban

volt része klubunk tagjainak.
Március 7-én Nõnapi ünnepséget tartottunk, ahol az

MSZP Napsugár Nõi Tagozat is velünk töltötte a délutánt.
Két nappal késõbb, március 9-ére pedig meghívást kap-
tunk az RTL Klub „Legyen Ön is Milliomos” címû mûsorá-
nak felvételére. A nézõk soraiban kaptunk helyet és
együtt szurkoltunk a játékosokért.

Március 12-én Ceglédbercelre a Március Idusa elne-
vezésû ünnepségre voltunk hivatalosak számos más
nyugdíjas klubbal együtt.

Április 4-én Tóth Jánosné Annuska kedves klubta-
gunkkal együtt ünnepelhettük meg 80. születésnapját.
Ezúton is kívánunk neki még sok hosszú, boldog, együtt
töltött éveket!

Paulovicz Pálné klubvezetõ
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Esély és lehetõség a változásra
Avagy Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központ (TIOK) lesz a pilisi Általános és Zeneiskola!

2004 tavaszán a Közoktatás-fejlesztés és a Nemzeti
Fejlesztési Terv keretében a Foglalkoztatáspolitikai és Mun-
kaügyi Minisztérium pályázatot írt ki „Térségi Iskola- és
Óvodafejlesztõ Központok” megalapítására a kompetencia-
alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében.
(Kompetencia-alapú oktatáson a készségek, képességek
fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba
helyezõ oktatást értjük). Ezen a pályázaton vett részt kon-
zorciális keretek közt nyolc másik oktatási intézménnyel
szövetkezve a pilisi Általános és Zeneiskola.

A pályázatírás, illetve elbírálás hosszú elõkészítõ sza-
kaszt vett igénybe. Mégis érdemes volt várni, hiszen a 2005
februárjában közzétett eredmény szerint Magyarországon a
12 nyertes konzorcium egyikében, a közép–magyarországi
régióban a pilisi iskola neve is ott szerepel. Nyertünk!
Örömet jelent ez diák, pedagógus, szülõ számára, hiszen
olyan programba kapcsolódhatunk be, amely kihívást jelent
az iskola számára és egyben lehetõvé teszi a szakmai
tapasztalatszerzést, az új, modern módszerekkel és

eszközökkel történõ tanítást, tanulást. A pályázaton elnyert
több mint 13 millió forintos összegbõl finanszírozhatjuk az
elektronikus tudásbázishoz szükséges eszközöket. A TIOK
programcsomagok olyan digitális tananyagcsomagokat tar-
talmaznak, amelyek lehetõvé teszik, hogy az informatikai
eszközöket a nem informatikát tanító pedagógusok is
széles körben alkalmazzák. A SULINET digitális tudásbázis
használata teszi majd lehetõvé a tananyag elsajátítását a
tanulók számára. A programban résztvevõ pedagógusok
felkészítése májusban kezdõdik, szeptembertõl pedig a
készségfejlesztésre hangsúlyt fektetõ tananyagot két 2.
osztályos és két 5. osztályos tanulócsoportban vezetjük be.

A program 5 készségfejlesztési területen valósul meg, a
szövegértési és -alkotási, a matematika-logikai, az élet-
pálya-építési, az idegennyelv-ismereti, valamint a szociális
és életviteli kompetenciák területén. A program elsõ sza-
kasza 28 hónapig tart. 2007-tõl további intézmények kap-
csolódhatnak majd be a projektbe.

Fehérné Skrada Éva

Széchenyi-híradó
Legutóbbi híradásunk óta nagy lelkesedéssel vetet-

tük bele magunkat az aprópénzgyûjtési akcióba leendõ
játszóterünkért, erre a célra 40.267 Ft-ot gyûjtöttünk
össze.

A tavaszi szünetre egy vidám suli-vetélkedõvel
melegítettünk be, amely minden osztály számára
közösségépítõ élményt jelentett, a pihenést pedig meg-
mérettetések sorozata követte. Tizenkét végzõs tanu-
lónk képviselte iskolánkat a monori katasztrófavédelmi
versenyen.

Csévharaszton is jó eredmények születtek a mezei
futóverseny egyéni kategóriájában, ahol a 2. osztályos
Hegedûs Brigittánk második, valamint az utolsó éves
Márton Ádámunk negyedik helyen végzett.

„Megasztár” címmel versmondó háziverseny indult.
Elsõ fordulóján Petõfi verseivel, majd Arany János köl-
teményeivel szerepeltek a tanulók, és a tehetségpróba
harmadik részében is szép számmal vettek részt József
Attila verseit szavaló általános és szakiskolás diákjaink.
Tíz tanulónk a községi könyvtárban megrendezett verse-
nyen is vállalta a szereplést, melyre Farkas Petra (3. o.)
1. helyezettként emlékezhet. A vasadi fordulóra is
felkészültek, ahol Kurucz Edit Nikolett 3. helyezést ért
el, Hegedûs Brigitta pedig különdíjat szerzett. Negyedi-
kes kisdiákjaink az alsós komplex megyei versenyen vet-
tek részt. Jól teljesítettek nyolcadikosaink is, bár némi-
leg más formában; nagy örömünkre mindegyiküknek si-
került középiskolai felvételije.

A Budakeszi Vadasparkban tettek látogatást az
érdeklõdõk április közepén. Szakiskolásaink számára
drogprevenciós elõadást tar tott Horváth Mariann
nyomozó. Hagyományainkhoz híven - már elmondhatjuk -
színvonalas mûsor keretében emlékeztünk meg a Holo-
caust áldozatairól.

A nevelõtestület

Gyermeknevelésrõl II.
Az egyik anyuka arról panaszkodott, hogy kisgyer-

meke összefirkálja a falat. Mit tegyen? Semmiképpen se
szoktassa le a firkálásról, inkább biztosítson neki egy
nagyobb felületet, ahol kiélheti rajzolási vágyát. A
gyereknek azért fontos rajzoláshoz a nagy hely, mert
nagy lendülettel lát a firkáláshoz. A nagy felület szinte
ösztönzi, hogy rajzoljon rá.(Ezt élvezik a „falfirkások” is.)

Sohasem szabad leszólni a gyermeki firkát. Inkább
kérdezzük meg, hogy mit rajzolt. A fejlõdés egyik sza-
kasza az, ha már címet ad az alkotásának. Nem az a
fontos, hogy hasonlítson a megnevezett címre. Vekerdi
Tamás szerint „az a lényeg, hogy a gyermek mit érzett
rajzolás közben.”

Hogyan lehet fejleszteni a gyermek ábrázolási
készségét? Sok és változatos eszközzel, s ami nagyon
fontos, hogy hagyjunk rá idõt. Az eszközök eleinte
legyenek színes ceruzák, kréták, filctollak, fehér és
színes papírok, gyurmák, tompa hegyû olló. Lehet, hogy
csodálkoznak azon, amit most fognak olvasni, de azt
tanácsolom, hogy próbálják ki a következõt 2-10 éves
korig:

Fessenek a gyerekek ujjal pöttyöket, egyenes és
görbe vonalakat. Készítsenek tenyérnyomatot, melyet ki
lehet ujjal, ecsettel, ceruzával egészíteni, a fantázia sem
tud határt szabni, hogy minek.

Különbözõ tárgyakat mártsunk a festékbe és figyeljék
meg a nyomát. Nyomdázzunk faragott dugóval, krump-
linyomdával, papír- vagy textilgombóccal, játékautó
kerekével, stb.

Tépkedjenek papír-csipetkét, papírcsíkokat, külön-
bözõ formákat – s ezekbõl alkossanak képet.

A legkisebb gyermek kezébe is merjünk adni ollót
(tompa hegyût) és tanuljon meg nyirkálni, minél elõbb,
annál jobb.

(folytatás a 15. oldalon)
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Felelõsségünk és feladataink temetõink ügyében
Winston Churchill mondta, hogy egy nemzet, egy kö-

zösség nagysága mutatkozik meg abban, ahogyan gon-
dozza temetõit, halottai nyugvóhelyét. Régóta foglal-
koztat már engem ez a gondolat: vajon pilisi teme-tõink
milyen nagyságról, milyen tiszteletrõl tanúskodnak?

Mielõtt még tulajdonjogi kérdésekre térnék rá, hadd
vázoljam a temetõkben tapasztalható állapotokat. A
Vasúti temetõben, a „gödörben” több halomnyi szemét
gyûlt össze egy olyan területen, ahol sírok is találhatóak.
Erre – és még véletlenül sem a szemétlerakó helyre –
hordják igen sokan a sírokról lekerülõ koszorúkat és
egyéb kidobni való dolgokat. Egyre többen panaszkod-
nak, hogy lelopják szeretteik sírjáról a virágokat, a kiül-
tetett növényeket, szinte már nem mernek semmit kiten-
ni, mert szempillantás alatt nyoma vész. A sort még
sajnos folytathatnánk a panaszos bejelentésekkel!

Tudom, hogy az elsõ kérdés mindig ez: kinek a tulaj-
donában vannak a temetõk? Igen, a temetõk nagy része
az evangélikus gyülekezet tulajdonában van, õsi öröksé-
günk ez, az evangélikus õsök letelepedése óta van ez így.
De vajon a temetõben található sírok kinek a tulajdoná-
ban vannak? Kik vannak a sírokban eltemetve? Nem sze-
retteink, hozzátartozóink? Nem édesanyáink, édesapá-
ink, nagyszüleink, gyermekeink, rokonaink? Nem hozzánk
tartoznak-e õk, nem drága emléküket õrzik ezek a sírhe-
lyek?

A keresztyén (evangélikus, katolikus, református) fe-
lekezetek tulajdonában lévõ temetõk tulajdonképpen kö-
zös tulajdonai mindazoknak, akik ott szeretteik sírját õr-
zik és ápolják. Nem közös felelõsségünk és feladatunk
tehát a temetõk állapotának és jó rendjének a megõr-
zése?

Szeretnék kérni mindenkit, hogy együtt vigyázzunk a
temetõkre – mert ezzel vigyázunk az emlékekre, az örök-
ségbe kapott szeretetre, a múltunkra, a gyökereinkre.
Tegyük rendbe a sírokat, hogy rendben lehessen az
életünk és mindaz, ami fontos nekünk ebben az életben.

Mindennek elsõ gyakorlati teendõje, hogy közös
összefogással rendezzük a temetõket – elsõsorban a
Vasúti temetõben található gödröt. Ne azt nézzük, hogy
kinek van ott sírja, hanem azt vállaljuk fel, hogy közösen
kell megoldanunk azt, amit eddig elmulasztottunk.

Az evangélikus gyülekezetnek nincs arra anyagi ke-
rete, hogy önerõbõl, munkásokat megfizetve tegye ezt
rendbe. Ez csak úgy mûködne, ha olyan összegekbe ke-
rülne egy-egy sírhely, amibõl a folyamatos rendbetétel ki-
vitelezhetõ lenne. A gyülekezetnek nincs haszna a teme-
tõkbõl, ezért tudjuk a temetési költségeket más közsé-
gek temetõihez képest ilyen alacsonyan tartani. De sze-
retettel kérünk mindenkit, hogy ennek érdekében közös
munkával tartsuk rendben a temetõket.

Május 21-én és 28-án, szombati napokon, reggel 8
órától várunk mindenkit, aki szívesen segítene a Vasúti
temetõ kritikus pontjának rendbetételében. Teherautó
viszi majd el a kihordott szemetet, és reméljük, hogy a
megtisztított helyen egy kis pihenõparkot és új sírhe-
lyeket tudunk majd kialakítani.

A lopások ügye sajnos a rossz helyen való szeme-
telésnél még elkeserítõbb ügy. A másik ember érzése-
inek, gyászának a megcsúfolása, meglopása bûn.
Szomorú társadalmi probléma ez, amin sajnos nem
tudunk rövidtávon segíteni. Nincs anyagi keret egy
állandó temetõ-felügyelet finanszírozására – és elke-
serítõ belegondolni, hogy csak egy többmilliós
beruházást igénylõ tér figyelõ videó-kamera rendszer
tudna megoldást nyújtani erre a problémára.

A nemzet, a közösség nagysága mérhetõ a temetõk
állapotán – egyelõre még nagyon szomorú a pilisi
temetõk helyzete…

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Kereszténység és 
magyarság

Örömmel hirdetem az olvasóknak, hogy a Pilisi Refor-
mátus Egyház „Kereszténység és Magyarság” címmel
elõadássorozatot indít. Ahogy azt már a cím is mutatja,
a keresztény és nemzeti értékeinket kívánjuk elõadá-
saink középpontjába helyezni történelmünk, irodalmunk
és egyéb mûvészetek tükrében. Terveink szerint évente
2-4 alkalommal rendezünk elõadással egybekötött be-
szélgetést, ahol a résztvevõk nemcsak találkozhatnak
egy neves történésszel, irodalmárral vagy a zenei világ
képviselõjével, de feltehetik kérdéseiket is.

2005. június 4-én – sajnos – 85. évfordulója lesz a
trianoni békediktátumnak. A közelgõ évforduló alkalmá-
ból Koltay Gábor filmrendezõt látjuk vendégül. A részt-
vevõk megtekinthetik a Trianon címû dokumentumfilmet,
majd ezt követõen a rendezõ válaszol a hallgatóság
kérdéseire és dedikálja a helyszínen megvásárolható Tri-
anon címû könyvét.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt alkal-
mainkra és kérjük Isten áldását e kezdeményezésre.

Antalné Debreczi Imola

Programok
A Pilisi Református Gyülekezet tervezett nyári prog-

ramjai a következõk:

• Május 20. péntek 16.30 Trianon film vetítése és
beszélgetés Koltay Gábor rendezõvel

• június 5. vasárnap 10.30 Hittanos évzáró isten-
tisztelet

• Június 25. szombat du.3 óra Pusztatemplomi
istentisztelet

• Július 4-9. Hittanos tábor, Inárcs
• Július 19-23. Csillagpont, Országos Református

Ifjúsági Találkozó

Morva Ákos lelkész



HÍRNÖKHÍRNÖKHÍRNÖK12. oldal XI. évfolyam  2. szám

G e r s h w i n  
nemcsak gyertyafényben

Március 19-én, szombaton este a zsúfolásig megtelt
községházi díszteremben ritka zenei élményben volt része
a pilisi és a szép számú monori közönségnek.

Bevallom, miután a jazz-ismereteim közel sem teljes
körûek, nincs kötõdésem a monori gimnáziumhoz és az
1977-es évrõl, különösen a Ki Mit Tud-ról – amelyet akkor
megnyert Pleszkán Frigyes – is vajmi kevés emlékem van,
a mûvészrõl is csak felületesek voltak az információim.
Igazából a lapunkban Haluszka Klára „tollából” megjelent
meghívó fogott meg, így döntöttem el, hogy megnézem,
illetve hallgatomm nem túlzóak-e a dicsérõ szavak, vajon
szól-e Gershwin gyertyafényben?

Szólt, de még hogy! Ez a világutazó, édesapja Pleszkán
tanár úr, majd Gonda János tanítványa, varázsolt egyet ne-
künk. Zenei stílusokat, remekeket ötvözött azonnali imp-
rovizációval kérésünk szerint, majd két zongorája közt vál-
togatva játszott egy kis boogie-woogit, aztán a hasonlóan
tehetséges unokaöccsével rögtönzött egy négykezest…

Nem folytatom, azt a hangulatot, mûvészi elhivatottsá-
got, ami ebben a jazz koncertben benne volt, nem lehet
visszaadni. Azokat a pillanatokat, amikor a majd három-
órás est végén „elfogytak”, leszereltek a kitûnõ kísérõ ze-
nészek – a basszusgitáron játszó ceglédi dr. Lénárt Béla
doktor úr, valamint a neves kitûnõ dobos Kármán Sándor
és a szólógitáros Szalai Gábor – és a nagytermekhez,
világhírességekhez szokott Pleszkán Frigyes még alázattal
ült a zongorájánál és csak játszott és játszott nekünk…

M.E.

Bocsáss meg!
„Ha az emberek meg tudnának bocsátani 
egymásnak, eljönne a világra a béke.”

Teréz anya

A gyûlölet mérgezi a szervezetet. Kutatás bizonyította,
hogy a gyûlölködõ ember lehelete olyan méreganyagokat
tartalmaz, amely elpusztítja a kísérleti állatot, így az ilyen
ember önmaga megbetegedéséhez nagyban hozzájárul. A
sértõdés, a bosszú napjainkban szinte közhellyé vált, a
bûntudat fellazult. Türelmetlenek vagyunk egymáshoz, iri-
gykedünk más sikerére, házastársunkat tesszük felelõssé
tönkrement életünkért, azaz egyfolytában stresszben
élünk. Ennek következményeként pedig emelkedik a vérny-
omásunk, szapora lesz a pulzusunk, fokozódik izmunk
tónusa, idegrendszerünk „riadó” állapotban van, és meg-
jelennek a betegségek szervezetünkben. Mára már felis-
merték azt is a tudósok, hogy szinte minden betegség lelki
eredetû, és a betegség kialakulásában, lefolyásában nagy
szerepe van a stressznek.

Jó néhány ismerõsöm hosszú ideje él ilyen felfokozott
indulatban: évek óta nem beszél gyerekével, volt háza-
stársával, kollegájával, szomszédjával. Pedig mérgük nem
árt gyûlöletük tárgyának, a másik embernek, csak saját
maguknak, ráadásul ez az érzés nem engedi, hogy boldo-
gok legyenek, hogy szeretni tudjanak. Sokan elutasítják a
megbocsátást, mert gyengeségnek látják, holott épp az
erõsek erénye, azoké, akik felül tudnak kerekedni ego-
jukon és akikben van alázat. „A szemet szemért, fogat
fogért” elv – úgy gondolom – a gyöngék érve. Nem akarják
meglátni, hogy ebbõl nincs kiszállás. Soha nem tapasz-
talják meg az igazi megbocsátás lényegét, a visszafo-
gadást. Ilyenkor pontosan abba a helyzetbe kerül vissza az
illetõ, ahonnan a vétke miatt számûztük a szívünkbõl.  

A magunknak való megbocsátás is nagyon nehéz fela-
dat. Vajon el tudjuk-e fogadni, hogy mi sem vagyunk
tökéletesek, mi is hibázhatunk? Amíg mi nem szeretjük
magunkat, addig másokat sem tudunk szeretni, illetve
mások sem tudnak szeretni minket. A megbocsátás így
teszi próbára szeretetünket, és segít hozzá a
boldogsághoz, amelyre annyira vágyunk, de anyagi, tárgyi
eszközökkel nem érhetjük el, mint ahogy az alábbi tan-
mese is mutatja: 

„Egy kalifának megbetegedett egyetlen leánya. Orvosai
azt mondták, hogy akkor gyógyul meg a lány, ha felveszi
egy boldog ember ingét. A kalifa szétküldte futárait a biro-
dalom leggazdagabb embereihez. Ezek az emberek így
válaszoltak arra a kérdésre, hogy boldogok-e: Van szép
vagyonom, jó feleségem, egészséges gyermekeim,
temérdek szolgám, de boldog az nem vagyok. A futárok
már-már feladták a keresést, amikor egy nádfedeles kuny-
hóból énekszót hallottak. Betérve a házba a lócán ott ült
egy ember és énekelt.

- Boldog vagy? – förmedtek rá a katonák.
- Igen - hangzott a nagyon hihetõ válasz.
- Add ide azonnal az inged! - parancsoltak rá.
- Nincsen nekem ingem - válaszolt a szegény ember.”
Az, hogy elérjük-e a boldogságot, csak rajtunk múlik.

Kívánom, hogy mindenki találja meg a hozzá vezetõ útját.

Törökné Nagy Tímea
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Költészet napi barangolás 
B a r a n y i  F e r e n c  k ö l t õ v e l

Már a 2004. novemberi jótékonysági esten elhatároz-
tuk, hogy ez évben a Költészet Napja tájékán irodalmi
találkozóra hívjuk Baranyi Ferenc József Attila-díjas
költõnket, községünk szülöttjét. Ezen eseményre 2005.
április 10-én vasárnap délután 16 órakor került sor.

Baranyi Ferenc nagy örömmel tett eleget e meghívás-
nak, mert ahogy mondta, mindig szívesen jön haza,
szülõfalujába, Pilisre. Nagy öröm és megtiszteltetés volt
nekünk, hogy elfogadta még meghívásunkat Keres Emil
Kossuth-díjas színmûvész, Csák József, a Magyar Állami
Operaház magánénekese, valamint Neumark Zoltán zon-
goramûvész, akik mûvészi elõadásukkal emelték irodalmi
délutánunk fényét.

A borongós, esõs nap ellenére Polgármesteri
Hivatalunk díszterme zsúfoltságig megtelt. Most itt ismét
megköszönöm a résztvevõknek, hogy a mi rendezvényün-
ket választották, hiszen ezen a napon országszerte szá-
mos író-olvasótalálkozóra, ankétokra, fesztiválokra,
szavalóversenyekre hívták, várták az érdeklõdõket, ezzel
tisztelegve a száz éve született nagy költõ, József Attila
emléke elõtt.

Reá emlékezve, õt idézve ünnepeltünk együtt Baranyi
Ferenccel, akirõl el kell mondanom, hogy költõi, író
tevékenységéért 2005. március 11-én a „Magyar Köztár-
sasági Érdemrend tiszti keresztjét”, és mint librettista,
mûfordító, a Nádasdy Kálmán-díjat vehette át Bozóki
András kulturális minisztertõl.

2004-ben jelent meg Lajtainé Dudás Margit nagyvára-
di születésû mûvész „Visszhang” címû kötete a Jelenlét
2000. Könyvkiadó gondozásában, amelyben az arra
érdemes írók, költõk, szobrászok, mûvészek stb. négy
soros ismertetõit szedte egy csokorba, az alábbi mottó
alapján: „Legalább ennyit Róluk: örökítõk, gyarapítók!”

Az említett mûben így ír községünk szülöttjérõl,
Baranyi Ferenc költõ-mûfordítóról:

„Világunkat játszva szívesen költi,
Mily’ változatosak költeményei.
Más nyelvekbõl fordít elegánsan,
Jubilál igen szerényen díjakkal.”

Kedves Olvasó, engedtessék meg nekem, hogy egy
Baranyi Ferenchez fûzõdõ személyes emlékemet meg-
osszam Önökkel! Annó, fiatal könyvtáros koromban, több
mint 40 évvel ezelõtt mint elsõ antológiás költõvel,
Baranyi Ferenccel rendeztem író-olvasó találkozót. A fia-
talok valószínû már nem, de az idõsebb korosztály em-
lékszik még a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
szárnyépületére, ahol akkor mûködött a könyvtár. Az ott
rende-zett találkozón az ajtókat, ablakokat ki kellett nyit-
ni, mert a zsúfoltságig megtelt könyvtár már több szemé-
lyt nem tudott befogadni, az érdeklõdés viszont olyan
óriási volt, mint most. A mi Baranyink népszerûsége hát
töretlen!

Április 10-én, ezen a közvetlen, családias hangulatú
találkozón – a vendégek megállapítása szerint – olyan

élményt nyújtó elõadás részesei lehettünk, ahol a domi-
náló költészetet kellemesen csengõ, magas színvonalú
zenei elõadás kísérte, illetve egészítette ki.

Többek között felcsendült Csák József elõadásában
Erkel Ferenc operájából Bánk dala: „Hazám, hazám”, ezt
követõen Keres Emil többek között József Attila „Hazám”
címû versét és sok Baranyi Ferenc-költeményt adott elõ
magával ragadó átéléssel.

Baranyi Ferenc röviden és lényegre törõen méltatta a
nagy költõ, József Attila munkásságát, a kegyetlen sor-
sot, melyet osztályrészül kapott. „Már fiatal korában
nagy költõ volt, csak most, ennyi idõ távlatából látjuk,
hogy ÓRIÁS, nagyot, példaértékût és gyönyörût alkotott.”
Ezt követõen saját, hamarosan megjelenõ új verses-
kötetébõl olvasott fel verseket: „Lasszó”, „Ceglédi
emlék”, „Zsákutca”, „Csupasz nász a pázsiton” címmel,
melyekben pilisi és ceglédi barátait üdvözli.

Az Általános és Zeneiskola mûvésztanárai és
növendékei is kedveskedtek az irodalmi délután
résztvevõinek és az ismét itthon lévõ költõnknek. Fel-
csendült József Attila „Medvetánc”címû mûve Bartók
Béla feldolgozásában Hacheleva Ludmilla elõadásában,
majd mindenki nagy örömére József Attila „Tél” címû ver-
sét Udvardi József megzenésítésében a Kamarakórus ad-
ta elõ. Ezután a télbõl a tavaszba mentünk, és meg-
szólalt Vivaldi „Négy évszak” címû mûvének Tavasz
tételébõl egy részlet Huszák Szonja fuvoláján, majd Tarti-
ni „Szaraban” címû mûvét Illanicz Klára furulyája szólal-
tatta meg.

Sorolhatnám még tovább a sok szép vers és zene
elõadóit, de talán fontos megemlítenem a találkozót
megelõzõ József Attila szavalóverseny helyezettjeit:

Alsó tagozatban: Farkas Petra I., Kapás Gyõzõ II.,
Gilányi Fanni III., Owaimer Adrián III.

Felsõ tagozatban: Bernhardt Adrienn I., Kurucz Lili
Anna II., Sedró Áron II., Papp Bettina III.,
Nász Máté III.

A zsûrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen nagyon jól
felkészült tanulók jeleskedtek. Az oklevelet és a szerény
ajándékot Baranyi Ferenc többszörösen kitüntetetett köl-
tõ adta át meleg kézfogás (és puszi a lányoknak) kísé-
retében.

Az esti órákba hajló találkozó második felében Csák
József Neumark Zoltán zongorakíséretében a költõ által
magyarra fordított népszerû operákból adott elõ rész-
leteket magyarul, majd olaszul.

Terveirõl kérdezve tudtam meg és tudatom a Hírnök
kedves olvasóival, hogy az idei júniusi könyvhéten jelenik
meg Baranyi Ferenc új verseskötete, amelynek címe: „A
hiány kalodája”. De, miután a fordításban sem tétlen-
kedett, így õsszel kerül az olvasók kezébe a halhatatlan
Puskin: „Angelo” címû elbeszélõ költeménye, majd Fran-
co Cajani neves olasz költõ válogatott verseinek Baranyi
Ferenc általi fordítása. Ez év karácsonyára „Daloskönyv”

(folytatás a 14. oldalon)
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D u c i  a  g y e r m e k e m !
Hogyan fogyjon fogyókúra nélkül?

Képzeljünk el egy normális testsúlyú gyermeket, akinek
hátára kötünk egy 10-15 kg-os hátitáskát, és azt éjjel-nap-
pal hordania kell! Iskolába menet, az összes tanórán,
szünetben, fára mászáskor, ugrókötelezéskor. Bizony min-
denütt „nehéz dolga van”. Hogy milyen fontos segíteni, és
hogyan kezdhetünk neki, arról szólnak e sorok.

A táplálkozási szokások kialakulásában a családnak és
a gyermek közvetlen környezetének döntõ szerepe van.
Már a köldökzsinóron keresztül közvetlenül hat a gyer-
mekre mindaz, amit a várandós anya megél. A szülés után
a szopás, egyik komplex és legõsibb reflexünk biztosítja az
ösztönös táplálékfelvételt. A kisgyermek mindent a szájá-
ba dug. Joggal mondhatjuk, hogy a száján keresztül ismeri
meg a világot a legintenzívebben. Nem mindegy tehát, hogy
a gyerek szopik-e, vagy szintetikusan elõállított, tehéntej-
bõl készült tejport kap. A túlsúlyosságot tekintve fontos
tényezõ, hogy milyen gyakran kap a gyermek táplálékot.
Fontos, hogy kialakulhasson az éhség és a teltség termé-
szetes érzete. Nem mindig fontos az ideálisnak tartott 5
étkezést szigorúan betartani.

Óvakodjunk a leggyakoribb hibáktól! 

• A táplálékfelvétel nem nyugtatószer. A csecsemõ
sírásának az éhségen kívül még számtalan más oka
lehet. 

• Az étel nem arra való, hogy elûzze unalmunkat. 
• Az édesség és a rágcsálnivaló nem jó „gyógyszer”

rosszkedv és depresszió ellen. 
• A legtöbb gyerek elé túl nagy adag kerül étkezéskor

(napi fél banánnak megfelelõ plusz kalória (50 kcal)
egy év alatt 4 kg súlytöbbletet okoz!). 

• Ne jutalmazzuk, vagy zsaroljuk a gyereket evéssel,
csokival vagy cukorral!

A gyermekkori elhízás okai:

• GENETIKAI ÖRÖKLÕDÉS 
Ha mindkét szülõ érintett, akkor a gyerek 80%-os

valószínûséggel maga is kövér lesz. Sovány szülõknél csak
minden 5. gyerek túlsúlyos. Ám a genetikai adottságok
magukban nem vezetnek elhízáshoz, csak ha kedvezõtlen
környezeti befolyások társulnak hozzájuk. 

• TÚLTÁPLÁLTSÁG 
Minden gyerek már csecsemõkortól kezdve megkapja

azt a táplálkozási mintát, mely meghatározza késõbbi
táplálkozási szokásait. Az öröklésnek tehát vannak szo-
ciális elemei: ki, hogyan, mikor szerzi be a táplálékot;
hogyan és kivel készíti el az ételeket; ki kivel és hogyan
fogyasztja el azt… Rossz minta az elkapkodott vagy elha-
gyott reggeli, a rendszertelen, „fast-food” ebéd valahol és
a kései, kiadós vacsora.

A gyermekkori elhízás következményei a magas vérnyo-
más, cukorbetegség; a felnõttkori szív- és érrendszeri meg-
betegedések kialakulásának veszélye.

Az energiafelhasználás elemei: 

• 70%-nyi energiát az alapanyagcserére (nyugalmi
energiafelhasználás az életfolyamatok fenntar-

tására: testhõmérséklet, izmok, más szervek
mûködése, emésztés) fordítunk

• 10-15%-nyi energiát a táplálkozás mennyiségétõl
függõ hõtermelésre és

• 15-50%-nyi energiát a mozgás okozta hõtermelésre
használ el szervezetünk.

Energiaszükséglet az egyes életszakaszokban: 

• 1–3 évesen: 1300 kcal/nap 
• 4–6 évesen: 1800 kcal/nap 
• 7–9 évesen: 2000 kcal/nap 
• 10–12 évesen: 2150–2250 kcal/nap 

Mit tegyünk az ideális súly eléréséért:

• Megfelelõ minõségû és mennyiségû táplálék adása
• Édességek, nassolás kerülése
• Naponta rendszeres testmozgás!
• Ne ételmegvonásos fogyókúrával fogyasszuk le a

gyermeket, hanem az egészséges táplálkozás
kialakításával!

• A mozgás, testedzés fokozatos bevezetése (kü-
lönösen nagy túlsúly esetén). Hétrõl hétre foko-
zatosan növeljük a mozgás idõtartamát és intenzi-
tását. Öröm legyen a mozgás, ne kínzás!

• A szülõ példamutatása! Ha a családban másnak is
van „felesleges kilója”, közös programként is meg
lehet szervezni a testedzést, pl. kirándulás, bicikli-
túra, kocogás, konditorna, stb.

Reforméletmód magazin nyomán összeállította:

Simó Gáborné 
körzeti-közösségi ápoló

(folytatás a 13. oldalról)
címmel, CD melléklettel együtt jelenik meg azoknak a
song-oknak, sanzonoknak, nápolyi daloknak, opera- és
operettáriáknak a fordítása, amelyek költõnk számára a
legkedvesebbek.

Ahogyan az a Ceglédi Kék Újság hasábjain a kitün-
tetés alkalmából dr. Illanicz György tollából is megjelent
– Baranyi Ferenc elmondta, hogy nagyon örül, hiszen
elismerik a munkáját, de hozzátette, hogy fõleg a Nádas-
dy-díjnak örül, mert ez zenei tevékenységének elisme-
rése, és aki ismeri, az tudja:mit jelent neki a ZENE! Így
természetesen az ünnepi esten mi is zenével búcsúz-
tunk, Jansik Alexandra, Sedró Áron, valamint Solymosi
Sebestyén mûvésztanár közremûködésével nagyszerû
élményben volt részünk.

Megköszönöm a szép környezetet biztosító házi-
gazdák gondoskodó segítségét, az önkormányzattal való
együttmûködést, és köszönetet szeretnék mondani min-
dazoknak, akik a szervezésben és a lebonyolításban
közremûködtek.

Kottász Árpádné

Költészet napi...
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Újra motoros fesztivál
A Pilisi Motoros Egyesület 2005. augusztus 19-20-21-

én megrendezi Pilisen második nagyszabású ren-
dezvényét, melynek neve „Pilisi Motoros Egyesület és
Veterán autósok II. fesztiválja”. Helyszín a Pilisi Gerje
patak forrásvidéke, mely a 4-es fõút szomszédos része,
könnyen megközelíthetõ kiépített parkos terület, kisebb
tavakkal, kulturált sátorozási lehetõséggel.

A tavalyi rendezvényünk sikerén felbuzdulva újra
otthont adunk a jármûvek szerelmeseinek, Pilis és
környéke fiatalságának, a színvonalas kikapcsolódásra
vágyó családoknak és az élõ koncertek kedvelõinek. Elsõ
fesztiválunkat csaknem 3000 résztvevõ látogatta meg,
zárt, körbekerített részén pedig körülbelül 500 motoros
sátorozott. A hosszú hétvége hangulatát olyan neves
elõadók garantálták, mint a Beatrice, Fõnix és a Rock in
Rock Cats.

Sokan megfordultak a veterán autóknak szervezett
rendezvényünkön is. Ez egy mindenki számára megte-
kinthetõ bemutató és kiállítás volt. Az Old Timer tulaj-
donosai a Pilisi piactéren mutathatták be kincseiket. Az
amerikai és európai autógyártás old-timerei mellett talál-
kozhattunk stabil motorokkal, valamint gõzgépekkel is. A

vállalkozó kedvûek 150-km-es „Pilis rallyn” is részt vet-
tek. Egészen Tóalmásig és Zsámbékig jutva, majd a má-
sik irányba Nyáregyházára és Hernádra autóztak, hogy ott
is bemutassák autóikat.

Mind a motorosok, mind a veterán autósok külön-
külön felvonulással köszöntötték Pilist.

A tavalyi évben a programok között szerepelt a Truck
Trial bemutató is, mely a nagy teherautók erejét tette
próbára a Pilisi Homokbányában. Idén május 1-jén egy
külön Truck Trial versenyt rendeztünk, a Pilisi Önkor-
mányzat támogatásával, melyrõl elmondhatjuk, nagyon
jól sikerült.

Az idei évben is szeretnénk a tavalyihoz hasonló, vagy
színvonalasabb rendezvényt szervezni. Célunk, hogy akik
részt vesznek idei programjainkon, jól érezzék magukat
és maradandó, emlékezetes élményeket kapjanak és
jövõre is ellátogassanak Pilisre.

A tavalyi évben mint a Pilisi Labdarúgó Klub Motoros
Szakosztálya rendeztük meg a fesztivált. Az idei évben
önállóak lettünk és mi motorosok Egyesületet alapítot-
tunk. A programok megvalósításához kérjük támogatók
szíves felajánlásait!

Az augusztusi rendezvényünk tervezett prog-
ramjai:

augusztus 19. péntek 
• vendégvárás, 
• késõ délutántól koncertek (Bubbles, Harap, Deák

Bill, Scorpions Tribute Band, Stuff)

augusztus 20. szombat
• veterán autók kiállítása, felvonulása, ügyességi

versenye
• motoros felvonulás, ügyességi versenyek
• katonai bemutatók
• késõ délutántól koncertek (Rockin’ Rockets, P-

Boksz, Blues Company, Zoral, Fõnix)
• tûzijáték

Info vonal: 06-30/652-7577 – Gilányi Roland
Postacím: 2721 Pilis, Bárószöllõ Hrsz.: 637.

Gilányi Roland, Lukács László

Gyermeknevelésrõl II.
(folytatás a 10. oldalról)

Készítsünk sógyurmát (1 bögre liszt, 1 bögre só,
kevés víz jó keményre összegyúrva. Nylonzacskóba
rakva a hûtõben több napig is eláll). Az ebbõl készült
alkotásokat szárítsuk meg, és be lehet festeni.

Merjünk adni a gyereknek tût, de csak felügyelet mel-
lett. Keménypapíron lyuggassunk ki valamilyen formát,
és azt le-felöltögetéssel lehet kivarrni.

Színes pálcikákból, gombokból képet lehet alkotni.
Fûzzenek gyöngyöt, megadott ritmus szerint.
A gyermek manuális fejlesztése nagyon fontos, hogy

képessé váljon arra, hogy az iskolában könnyedén vegye
a betûírást. Az óvoda maximális lehetõségeket biztosít
ennek a korosztálynak.

Ha a szülõ ezt fejleszteni szeretné, ne a betûírásra
tanítsa gyermekét, hanem a betûelemekre.

Pl. sormintákat „írjanak” (cikk-cakk, hullámvonal, álló
és fekvõ egyenes, kereszt, kör, háromszög, csillag, stb.).
Mire a gyermek iskoláskorú lesz, kialakul a jobb vagy
balkezesség. Sohasem szabad a gyereket kényszeríteni
arra, hogy csak a jobb kezét használja, mert ennek
súlyos pszichikai következményei lehetnek.

Mi van akkor, ha mindkettõvel rajzol, játszik felváltva
még 6 évesen is? Meg kell bizonyosodni arról, hogy
melyik fele a „domináns”! Pl. melyik lábával lép fel a
lépcsõn, vagy rúg a labdába, melyik kezével akarja meg-
fogni a neki nyújtott játékot. Ha mindig ugyanazzal, akkor
az a domináns. Ha egyszer így, máskor úgy, akkor sza-
kemberhez kell fordulni, mert a gyermeknek segítségre
van szüksége.

Remélem, hogy az iskola megkezdésére minden
rendben lesz.

Hadas Jánosné
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M E G H Í V Ó
Ezúton értesítjük Pilis nagyközség lakosságát,
hogy a Képviselõ-testület 2005. június 8-án,
szerdán 18 órától Közmeghallgatást tar t a
Községháza (Pilis, Kossuth L. u. 47. sz.) nagyter-
mében.

Csikós János polgármester 

A jelenleg még ideiglenes pilisi honlap különféle fóru-
main olvasható levelek és észrevételek egyelõre válasz
nélkül maradtak, mert az Önkormányzat hivatalának
jelenleg még nincs személyi háttere arra, hogy honlap
fórumán a felmerülõ témákra azonnal és tisztességgel
reflektálni tudjon.

Minden pilisinek lehetõsége van viszont részt venni a
nyilvános bizottsági és testületi üléseken és a
közmeghallgatásokon, ahol kérdéseikre – ott helyben
vagy a törvényi határidõn belül írásban – választ kapnak.

Természetesen lehetõség van az Önkormányzathoz
címmel és névvel ellátott kérdéseket, felvetéseket, prob-
lémákat levél útján is eljuttatni, illetve az illetékeseket
fogadónapjaikon személyesen megkeresni.

Addig is türelmüket kérjük, és bízva az építõ
párbeszéd kialakulásában, továbbra is várjuk mindany-
nyiuk a község érdekében tett javaslatait, észrevételeit.

Tisztelettel:
Csikós János polgármester 

P.Mobil koncert
„Aki azt állítja, a rock-and-roll múló divat,

annak kõ van a fejében!”

Június 4-én este a pilisi Piactéren a rockrajongókra
régen várt felejthetetlen élmény vár!

• 18.00 Kapunyitás
• 20.00 Elõzenekar a Harap
• 21.30 P.Mobil együttes lép a színpadra

A belépõ 1500 forint, jegyek csak a helyszínen
válthatók. Parkolási lehetõség (fizetõ parkoló) a 
Piactér mögötti vásártéren áll az autóval érkezõk
rendelkezésére. 

Pilisi Motoros Egyesület

T i s z t e l t  w w w . p i l i s . h u  l á t o g a t ó k !

A Pilisi Református Gyülekezet szeretettel meghívja
az érdeklõdõket 2005. május 27-én, pénteken
16.30 órától a Közösségi Házba

Koltay Gábor 

Trianon 
címû filmjének vetítésére, majd ezt követõen az
alkotóval történõ beszélgetésre. Belépõ: 300 Ft

Ikerfest 2005
Óriási szabadtéri buli 2005. május 21-
én, szombaton a pilisi Ikerfenyõnél!

Tervezett programok:
• 15.00 Megnyitó
• 15.20 J.C.Superstar (részlet)
• 15.40 Latin jazz-quartett
• 16.30 Az „arénában” a gladiátorok harca
• 18.00 HARAP együttes koncertje
• 20.30 Band’X koncert és tánc hajnalig

A jó hangulatról a helyszínen felállított sörsá-
tor, büfé és a kiváló zenekarok gondoskodnak.
Kora délután helyben fõzött meleg ételek  várják
a kiéhezett közönséget.

A rendezvény helyszínére partybuszok indul-
nak óránként Albertirsáról a Garden Café elõl,
érintve a pilisi Penny Market parkolót!

További részletek, információk:
www.netudki.hu

www.ikerfenyo.hu


