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Városavató
Pilis Város Önkormányzat Képviselõ-testülete meghívja 

Önt és családját a
VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉGRE,

melyet 
2005. szeptember 18–án 16.00 órakor 
az Evangélikus Templomkertben rendez.

A települést várossá avatja és a város kulcsát átadja: 
Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter

Kriskó Jánosné                              Csikós János                    
jegyzõ                                                 polgármester

Ünnepi program

14.00 Gyülekezés a keresztnél a Gerje forrásvidéken, majd „Séta a
városért” az Evangélikus Templomig

14.30 Térzene
15.00 Ökumenikus istentisztelet az Evangélikus Templomban
16.00 VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉG az Evangélikus Templomkertben

Városavató beszédet mond és a város kulcsát átadja:
Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter

Az új várost köszönti:
Szabó Imre, a Pest megyei Közgyûlés elnöke,
Szûcs Lajos országgyûlési képviselõ,
Csikós János polgármester
A testvérvárosunk képviselõje

A Pilis Város kitüntetéseit átadja: 
Csikós János polgármester

Az ünnepi mûsorban közremûködik:
Szigeti Marika, Baranyi Ferenc, Tabányi Mihály

17.00 Térzene
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Tárgyaltak a silóról
A Képviselõ-testület módosította és egységes
szerkezetbe foglalta a Településrendezési Terv elfo-
gadásáig - várhatóan az és végéig hatályban lévõ - a vál-
toztatási tilalmakról szóló rendeletét. A megvitatott és
elfogadott módosítás hozzájárult ahhoz, hogy Erdõszöv
Rt. lehetõséget kapjon a területén pályázati forrással is
megtámogatott intervenciós raktár, terménytároló
megépítésére. A Képviselõ-testület a döntéshozatalkor
mérlegelte, hogy a vállalkozás a lakosok számára munka-
helyeket teremt és a megvalósítás során, a majdani
mûködésekor a közutakon történõ szállítás a kül-
területen keresztül történik. Fontos szempont volt az is,
hogy az eddigi és az új, elfogadás elõtt álló rendezési
tervben az említett terület ipari területként van kijelölve.
Határozatot hoztak továbbá az Erdõszöv Rt. közvetlen
megközelítésére szolgáló összes belterületi út súlykorlá-
tozásának elrendelésérõl is.

Véget ért a közbeszerzés
A Képviselõ-testület az ivóvíz-minõség javítását célzó
beruházás finanszírozásához szükséges hosszúlejáratú
hitel felvétele érdekében közbeszerzési eljárást folyta-
tott le. Az egyszerû közbeszerzési eljárás során benyúj-
tott ajánlatok közül a szakmai szempontok alapján az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
ajánlatát fogadta el.

Újra lesz iskolatej
A Képviselõ-testület – az oktatási és nevelési
intézményvezetõk javaslata alapján – úgy döntött, hogy
ebben a tanévben is részt kíván venni az iskolatej-
ellátási programban. Ennek érdekében az iskolatej- és
óvodatej-ellátással kapcsolatos közbeszerzési eljárást a
Gazdasági Bizottság lefolytatta, a szükséges pénzügyi
forrást a Képviselõ-testület biztosította.

Új helytörténeti könyv
A Pilis történetérõl szóló kiadványok sora új mûvel bõvül,
megjelenik Reis József: Pilis város évszázadai (I. rész)
címû könyve. A kiadvány szeptember 16-tól a városi
napokon már megvásárolható lesz 1500 Ft-os vételáron.
Ezeken az alkalmakon a szerzõ dedikálja is könyvét a
leendõ olvasóknak.

Harc a parlagfû ellen
Amint már hírt adtunk róla, a parlagfûirtásra pályázati
segítséggel közmunkásokat is foglalkoztat a Polgármes-
teri Hivatal. A hatalmas külterületek megtisztítása, a
hatékonyabb munkavégzés érdekében a közelmúltban
400.000,- Ft értékû, munkagépre szerelhetõ fûkaszát is
beszereztek. Számos hatósági intézkedésre is sor került
már, de az eddigi védekezés még így sem volt igazán
eredményes. Az eddigi tapasztalatok alapján a Képviselõ-

testület felkérte a Településfejlesztési és a Gazdasági
Bizottságot, hogy a Hivatal munkájának segítése
érdekében már most foglalkozzanak a parlagfûirtás
megoldásával, és a jövõ évre vonatkozóan tegyenek
javaslatot a Képviselõ-testületnek az anyagi és egyéb
erõforrások, akciók, stb. biztosítására.

Tapasztalatok a testvérvárosban
A Piazza al Serchiói önkormányzat meghívására, amely
egy 4 napos kulturális fesztiválra szólt, küldöttség uta-
zott az olaszországi testvérvárosunkba. A Képviselõ-
testület valamennyi tagjának és az intézményvezetõknek
is tolmácsolt meghívásra – amint már korábban is hírt
adtunk róla – 7 fõ utazott el. A résztvevõk az utazási költ-
ségeket magukra vállalták. A küldöttség a testvérvárosi
jövõrõl is tárgyalt és – fõképpen oktatási és kulturális
területen – nagyon gazdag tapasztalatokat szerzett a
testvérvárosban.

Államalapításunk ünnepén
A hagyományokhoz híven ismét a Szent István parkban
ünnepelt településünk. Az ünnepség szónoka Csikós

János polgármester volt, az ünnepi mûsorban a Vidám
Tavasz Klub és az Általános és Zeneiskola tanulói léptek
fel. A gazdálkodók nevében a jelképes új kenyeret
Szabóné Grúber Melánia adta át Csikós János pol-
gármesternek.

Változások a könyvtárban
A Városi Könyvtár szokatlanul hosszú ideig, egy hónapig
volt zárva a nyáron. Ennek oka, hogy a teljes könyvál-
lomány „számítógépre került” és így a jövõben az ország-
ban a legtöbb helyen mûködõ Szikla nevû könyvtári prog-
ram segítségével a régi kartotékokat teljesen felváltja
egy vonalkóddal segített elektronikus rendszer.
Az olvasókat, kölcsönzõket érintõ változás csupán annyi,
hogy a könyvkölcsönzéskor a vonalkóddal ellátott
könyvekrõl a könyvtáros leolvassa a kódot, így regisztrál-
ja a kiadott, illetve visszahozott könyveket. A könyvtári
olvasók igény szerint maguk is használhatják a rendszer-
ben való keresésre az olvasói gépet, így a célirányos
kölcsönzés könnyebbé és gyorsabbá válik.
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Városi napok
szeptember 16. péntek
16.00 Ünnepi Képviselõ-testületi ülés

Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme
18.00 az evangélikus IZSÓPKA gyermek-énekkar

lemezbemutató koncertje, „Barátság háza”
címmel

Helyszín: az Evangélikus Templomkert

szeptember 17. szombat
07.00 Zenés ébresztõ a város több pontján

Város születik… - fesztivál a Piactéren
10.00 Játszóház, bemutatók, filmvetítés, kirakodó-

vásár, fõzõfesztivál, civilek utcája, borkóstoló és
egyéb meglepetések

13.00 Pintér Tibor musical színész és táncos lányai 
mûsora

15.00 Ünnep a városban címmel mûsorkavalkád a 
nagyszínpadon.

16.30 Pilis - Pécel labdarúgó mérkõzés a Sport -
pályán

18.00 Buli hajnalig, zenél a Signal, Harap, Band’X

szeptember 18. vasárnap
14.00 Gyülekezés a keresztnél, „Séta a városért” az

evangélikus templomig
15.00 Ökumenikus istentisztelet

Helyszín: Evangélikus Templom
16.00 Városavató, a város kulcsainak átadása

Helyszín: Evangélikus Templomkert
19.00 Tabányi Szupergála

Helyszín: Piactér
21.00 Tûzijáték

A városi napok programjában érdekes színfolt lesz a
zenés ébresztõ.

Résztvevõk
Gál Károly (Kajla) – kisbíró,
Vidám Tavasz Klub – szlovák-magyar dalok,
Helyi zenészekbõl álló fúvósegyüttes 
Lovasok, hintók, lovaskocsik színesítik a menetet

Útvonal
Piactér,
Jókai utca, Bicskei utca, (Nádas kocsma - megálló),
Pándi út (buszforduló – megálló),
Szegfû u., Vágóhíd u., Kávai út (Csikós bolt - megál-
ló),
Rákóczi út (Posta – megálló),
Dánosi út (Eldorádó – megálló),
Harang utca (Táncsics utca megálló),
Széchenyi utca, Almáskert (Klein kocsma - megálló), 
Kölcsey u., Botond u. (Vörösmarty utca - megálló),
Bence út, (Nagy Sándor utcai trafó - megálló),
Újerdõ utca, Toldi utca, Erzsébet utca,
(Penny parkoló – megálló),
Piactér.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a Szervezõk!

Bemutatjuk 
Kisfaludi István 

ceglédi fotómûvészt
Szeptember 9-én 17 órakor nyílik meg a Beleznay-

Nyáry kastélyban – a „Pilisi Õsz” ünnepségsorozat

keretében – Kisfaludi István fotómûvész „Tájak,

városok” címû, Ecuadort bemutató kiállítása.

Kisfaludi István fotóriporter, fotómûvész 1948-ban

született Szolnokon.

Az érettségi után 1966-tól két évig fényképezést ta-

nult Budapesten. 1968-tól a „Hazáért” címû képes heti-

lapnál töltötte be katonai szolgálatát. 1971-tõl a filmes

pálya felé fordult, a Magyar Televízióban dolgozott. 1976-

ban visszaköltözött diákévei színhelyére, Ceglédre, azóta

is ott él. Munkatársa volt a Pest Megyei Hírlapnak, a

Ceglédi Híreknek és alapításától tíz éven át a Ceglédi

Kék Újságnak. Jelenleg szabadúszó riporterként képei

jelennek meg a Ceglédi Kék Újságban, a Tápió Menti

Kéthetesben, ezenkívül rendszeresen Cegléd város hon-

lapját látja el riportképekkel. 2000-ben könyv jelent meg

riporképeibõl, Félúton címmel. 2002-ben egy svédorszá-

gi csoport tagjaként egy hónapot töltött Ecuadorban a

kecsua indiánok között. Az ott készült képekbõl eddig

Cegléden és Szekszárdon volt kiállítása. A New York

hétköznapjait bemutató tárlat képei 2000-ben és 2001

novemberében, a terrortámadás után készültek. Az errõl

készült fotók eddig Cegléden (2002), Szolnokon (2003)

és Budapesten (2004) voltak kiállítva. A New York-ot

bemutató képek kiállítása most, szeptember elsõ nap-

jaiban nyílik Debrecenben. Cegléd városa eddigi fotóri-

porteri tevékenységét 2004-ben Gubody-díjjal ismerte el.

Az eddig nagy sikert aratott, Ecuadort bemutató

képek kiállításának megnyitójára nagy szeretettel várunk

minden mûvészet iránt érdeklõdõt.

Megtekinthetõ szeptember 16-ig naponta 16-20

óráig.

Puskásné Illanicz Dóra

Balázs József nyugdíjas tanár erdélyi metszeteibõl

rendezünk kiállítást és vásárt templomunkban

szeptember 22. és 25. között, melynek bevételét az

erdélyi árvízkárosultak javára ajánljuk fel.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket, vásárlókat és

adakozókat a kiállítás ünnepélyes megnyitójára a

Református templomba, szeptember 22-én, 19 órakor.

E r d é l y é r t
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Evangélikus nyári élménybeszámoló
2005 nyara eseményekben gazdag nyár volt a Pilisi

Evangélikus Gyülekezetben. Istennek adunk hálát,
hogy terveink szerint alakulhatott ez a nyár, és ilyen
sok áldásban lehetett részünk.

Legfontosabb feladatunk az IZSÓPKA gyer-
mekénekkar második CD lemezfelvételének elké-
szítése volt. A napokban jelent meg maga a lemez is,
aminek bemutatója a várossá avatási ünnepség-
sorozaton belül, szeptember 16-án 18 órakor lesz a
Templomkertben.

A lemez felvételét június végén, Balatonszárszón
készítette el az énekkar. Jansik Ildikó kántor és
énekkarvezetõ már hónapokkal korábban elkezdte a
gyermekek felkészítését, akik rendkívül nagy örömmel
és lelkesedéssel készültek a hanganyag felvételére.
Mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk figyelmébe a
Barátság Háza címû CD-t, amely gyermekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt nagyon kedves és gazdag mon-
danivalójú, igényes zenét nyújt.

Erre a nyárra kaptunk meghívást finnországi
testvérgyülekezetünktõl is, a kontiolahti evangélikus
testvérektõl. Egy 26 fõs csoport látogatott ki 10 napra
Finnországba, Jansik Ildikó kántor és Pintér Zsuzsan-
na presbiter és egyházmegyei felügyelõ vezetésével. A
látogatás során a pilisiek közelebbrõl megismerked-

hettek a finn evangélikus testvérek gyülekezeti életé-
vel, és sok szép kiránduláson és érdekes programon
vehettek részt gyönyörû, nyugalmat és felüdülést
jelentõ finn környezetben.

Hittanos gyermekeink sem maradtak program
nélkül. Számukra augusztusban rendeztünk hittan-
tábort Csákváron. A tábor vezetõje Keczkó Pál
segédlelkész és gyülekezetünk fiataljai voltak. A hit-
tanos gyermekek a Bibliával való ismerkedés mellett
nagyon érdekes és izgalmas szabadidõs programokon
is részt vehettek.

A nyár folyamán több olyan háttérmunkát is
elvégeztünk gyülekezetünkben, amelyek már régóta
esedékesek voltak. Ilyenek a temetõk rend-
betételének elkezdése, a sírhelymegváltások folya-
matos rendezése és egyéb adminisztratív ügyek.
Szeretettel kérjük a pilisi lakosokat, hogy akármilyen
ügyük vagy kérdésük van evangélikus gyüleke-
zetünkkel kapcsolatban, bátran keressenek bennün-
ket. A hivatali idõ hétfõn és csütörtökön délelõtt van,
8.15-tõl délig.

Õszi programjaink sorát az IZSÓPKA énekkar
lemezbemutató koncertje és a várossá avatási
eseménysorozat kezdi majd. De beindulnak szeptem-
ber folyamán a hittanórák és a konfirmációs oktatás
is, valamint a vasárnap délelõtti gyermek-bibliakör.
Folytatódnak az ifjúságnak és a felnõtteknek
szervezett gyülekezeti alkalmak is.

Az evangélikus gyülekezet szeretne lelki otthona
lenni mindazoknak, akik számára mindennapi kenyér
az Istenbe vetett hit, és azoknak is, akik életük során
küzdenek és viaskodnak a keresztyén hit kérdéseivel. 

Gyülekezeti programjaink között minden generáció
találhat megfelelõ programot! Zenei, énekkari
életünkbe is várjuk mindazokat, akiknek felüdülést és
örömet jelent a közös éneklés és közös zenélés!

Erõs Vár a mi Istenünk!

Pángyánszky Ágnes és Krámer György lelkészek

M e g h í v ó
Erdélybõl érkezõ barátainkat, református testvérein-

ket látjuk vendégül szeptember 22. és 25. között, akik
ezalatt betekinthetnek mindennapjainkba, ismerked-
hetnek életünkkel és azzal az országgal, amibõl a
történelem, annyi fájdalmat okozva, kiszakította õket.

A közösen eltöltött nap megkoronázásául, 18
órakor, a református templomban jövünk össze, ahol
lelkészük Adorján István gazdagít minket Istentõl
áldott, értékes gondolatokkal.

Az alkalmak elõtt és után lesz megtekinthetõ, a
mindenki által nagy tiszteletnek és szeretetnek
örvendõ Balázs József tanár úr, erdélyi képeibõl, met-

szeteibõl rendezett kiállítás és reményeink szerint más
programokkal is szolgálunk majd.

Ezeken a lélekemelõ estéken nem csak hívõ
testvéreinkre számítunk, hanem szeretettel hívunk és
várunk minden érdeklõdõt, aki a határunkon túl élõ
testvéreinkrõl és mindannyiunk Teremtõjérõl többet
szeretne megtudni.

Alkalmak idõpontja: 
Szeptember 22-24 (csütörtök-szombat) 18.00
Szeptember 25 (vasárnap) 10.30 

Morva Ákos
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Megkezdõdhetett az építkezés
Ezúton tájékoztatjuk Pilis város lakosságát, hogy a

Hírnökben megjelent Nyílt levelünk eredményre vezetett.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az építkezés befe-

jezéséig rendelkezésre álló idõ nagyon rövid, hathatós
segítséget kaptunk az Önkormányzat és különösen a
Mûszaki Iroda részérõl is. Ennek köszönhetõen a
kivitelezési munkálatok megkezdõdhettek. Jelenleg az
alapozási munkálatok folynak, ezt követi majd a siló épít-
mény szerelése. 

Az Erdõszöv Rt. ígéretéhez híven kellõ körültekintés-

sel jár el az építkezés ideje alatt is. A beton, valamint az

egyéb építési anyagok szállítása külterületrõl bonyolódik,

továbbá a kivitelezés során is igyekszünk a lehetõ

legkevesebb kellemetlenséget okozni a településnek.

Reméljük, hogy az október 31-i sikeres átadásról is

tájékoztathatjuk Önöket.

Erdõszöv Rt.

Gondolatok cikkek, levelek mentén
Sokan, sokféleképpen mondunk vélemény egy-egy

azonos dologról, eseményrõl, mert különbözõ értékren-
det vallunk, mások az érdekeink más-más útravalót kap-
tunk a szülõi házban, és azt hiszem, ez így is van rend-
jén, így kerek a világ.

E gondolat mentén az újság elõzõ számában megje-
lent néhány írást szeretnék most egy kicsit más aspek-
tusból is megközelíteni.

Azt gondolom, érthetõ azok tiltakozása, akik ellenzik
a volt sertéshizlaló ingatlanának ipari területté nyil-
vánítását, a gabonatároló megépítését, hisz még élénken
emlékszünk, az önkormányzat úgy propagálta és
ér tékesítette a körülötte lévõ telkeket, hogy egy
csendes, nyugodt helyen építhetjük fel otthonainkat,
élhetjük életünket, nevelhetjük gyermekeinket. Az
Erdõszöv Rt. megjelenésével, tevékenységével és gépeiv-
el ezt az ígéretet már átadta a múltnak és olyany-nyira
rátelepedett életünkre, hogy többször is panasszal for-
dultunk a hivatalhoz. A gabonatározó ciklusonként 2-
3000 kamion megfordulását jelentené, s hogy mi lenne
az engedélyezett útvonaluk, erre a kérdésre két hónap
elteltével sem kaptunk választ, így okkal feltételezhetjük,
hogy a pilisi Önkormányzatnak nincs megfelelõ
elképzelése erre a nézve.

Jogos az aggodalmunk, ha megvalósul ez a fél milliárd
forintos beruházás gazdasági okokra hivatkozva,
megfelelõ alternatíva hiányában már rákényszeríthetõ
bárkire, hogy viselje el az elviselhetetlent, szokja meg a
megszokhatatlant.

Már nincsenek illúziók az építési engedélyt kiadó
hivatallal szemben, mert emlékszünk arra is, ha néhány
lelkiismeretére hallgató képviselõ nem tájékoztatja
idõben a lakosságot (akiknek aztán megszégyenítéseket
kellett elviselniük és atrocitásokat kiállniuk a testületben
emiatt), ma már cementmû áll a szomszédságukban.
Diesel vontatású tehervonatok dübörögnek végig néhány
lakótársunk házától, ágyától 5-6 méterre, keresztezve
három utcát, köztük a gyermekeink óvodájába, iskolájá-
ba vezetõ útját, ukrajnai cementtel hintve be a
környezetüket, mert az önkormányzat erre is áldását
adta egykoron.

Persze érvel az Erdõszöv Rt. is, összemosva a saját
és az ország érdekeit, bár ha ez utóbbit is igazán
fontosnak érezné, a foglalkoztatási törvényt és az
értékesítésre vonatkozó szabályokat is szem elõtt tar-

taná, hogy ne csak ügyes vállalkozó, hanem tisztes
adózó és járulékfizetõ is legyen.

Errõl azonban sokunknak egészen más véleménye,
tapasztalata van.

És érvel a hivatal is, összemosva a település és
néhány hasznot remélõ, jó pozícióban lévõ egyén
érdekeivel, mert ha a munkalehetõség biztosítása
motiválná, akkor nem idegen vállalkozókat bízna meg
folyamatosan olyan munkákkal, amelyeket a helybéliek is
el tudnának végezni.

Számunkra így nem marad más, mint a bíróság dön-
tésére hagyatkozni, hiszen mi csak elõttük leszünk
egyenlõ felek.

Egy másik cikkre, a „Tájékoztatásra” reagálva,
aminek rövid (nem teljes) summázatta a következõ:

A Széchenyi Iskola igazgatónõjét – miután a bíróság
valamennyi keresetének helyt adott, mert a képviselõi
testület jogellenesen járt el – visszahelyezték intézmény
vezetõi státuszba.

Az ok-okozat összefüggésének megér téséhez
érdemes néhány évet visszalapozni.

Ma is emlékszem arra a késõ éjszakai órára, amikor
édesanyám kisírt szemekkel jött haza, az önkormányzati
testület meghozta döntését: Nem hosszabbítja meg az
akkori igazgatónõi kinevezését, aki kiválóan látta el fela-
datát.

Hogy mi volt a vétke?
Mércét állított az ott tanító pedagógusok elé az

oktatás színvonalának biztosítása érdekében, idõnként
kért az önkormányzattól az iskoláért, a gyerekekért és ez
néhány pedagógustársának és a testület kevéssel több,
mint a felének nem tetszett.

Másutt két kézzel kaptak a nagyszerû pedagógus
után és szakértelme, elhivatottsága ma már a gyöm-
rõieket gazdagítja. Ezzel kezdte meg az iskola a
mélyrepülést, és ma már sokan vállalják inkább, hogy
más településekre járatják gyermekeiket. Érthetõ ez,
hiszen az innen jó eredménnyel kikerülõk is felzárkózás-
sal, osztályismétléssel kezdik az évet új iskolájukban.
Félõ, hogy lassan körvonalazódik az intézmény-bezárás
terve is.

Esterházy Péter, aki nemrégiben kapott kitüntetést
Németországban fogalmaz valahogy így egyik könyvében:

Vannak dolgok, mint a meztelenkedés, a trágárság, a 
(folytatás a 10. oldalon)
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„Mi játszóteret szeretnénk”
Lezárult a „Mi játszóteret szeretnénk” program-

sorozat, melynek eredeti célja a régi játszótér felújítása,
modernizálása volt. Annyival azonban még tartozunk,
hogy a sikeres programjaink során összegyûlt pénz
összegérõl és sorsáról tájékoztassunk mindenkit.

2004. okt. 9. Játék és sport délután 117434 Ft
2004.okt. 24. Kalandtúra 59750 Ft
2004. nov. 21. Játék és gyermekruha börze 69580 Ft
2004. dec. 10. 24 órás játszóház 56320 Ft
2004. dec. 19. Karácsonyi vásár 90649 Ft
2004. dec. 31-ig vállalkozóktól befolyt 205192 Ft
2005. febr. 1-ig vállalkozóktól befolyt 39000 Ft
2005. márc. 14. Iskolai aprópénzgyûjtés 129275 Ft
2005. ápr. 2. Blues koncert 215440 Ft
2005. ápr. 9. Móra könyvvásár 86584 Ft
2005. ápr. 16 Rigó Rikkantó 28666 Ft
2004-2005 Támogatói bélyegek 56500 Ft
2005. Pénzgyûjtõ dobozokból befolyt 73910 Ft

Összesen: 1228300 Ft

Reméljük, a fenti adatok alapján nyilvánvaló, hogy
érdemes összefogni, álmodni, újat akarni. Nem kell
hozzá „semmi”, csak néhány lelkes ember, aki képes az
idejébõl a köz ügyére is szánni valamennyit. Arra pedig
végképp nem számítottunk, hogy többet kapunk, mint
amennyit adunk: a gyerekek mosolya, a felnõttek lelkes

támogatása, érdeklõdése, jóindulata, és maga a közös
munka eredménye segített bennünket felülemelkedni a
hétköznapokon.

Ezt mindannyian mindenkinek most megköszönjük.
A játszótér, a továbbiakban Sportpark látványtervét

Kormos Eleonóra okleveles táj- és kertépítész készítette,
s ezt a több százezer forintot érõ tervet a pilisi
gyerekeknek ajándékozta. A látványtervet szeptember
17-én, a Városi Napok rendezvényein tekinthetik meg a
piactéren délelõtt, és a régi játszótéren délután. Egy-egy
információs sátorban kaphatnak tájékoztatást további
terveinkrõl, várjuk véleményüket és ötleteiket a meg-
valósításhoz. A mai sporteszközök árát ismerve tudjuk,
hogy ezt a tervet csak több lépésben, további össze-
fogással, esetleg közös munkával (betonozás, játékok
lerakása stb.) valósíthatjuk meg. Az általunk össze-
gyûjtött 1.228.300 Ft-ból elsõsorban a drótkötélpályát
vásároljuk meg, és helyezzük el szakszerûen még ezen
az õszön.

Október 8-ra, szombat délelõtt 9-tõl tervezzük utolsó
megmozdulásunkat, amelyen számítunk a Sportparkért
tenni akarók kétkezi munkájára.

A „Mi játszóteret szertnénk” szervezõi

Milyen mintát adunk?
Megismerheted egy ember jellemét abból,
ahogy azokkal bánik, akiktõl nem vár el semmit.

James Miles

Szeptember elsején tanévnyitóra indultam. Odafelé
menet mosolyogva hallgattam a viszontlátás örömét
bizonyító zsivajt, amely szellõk szárnyán eljutott a szom-
szédos utcákba is. Mikor azonban az ünnepség kezde-
tét jelzõ Himnusz megszólalt, ugyanez a szellõ vitte
nagyon messze addigi jó érzésemet.

A jelenlévõk külsõleg megadták a módját az
ünneplésnek: elegáns ruhákba, cipõkbe bújtak, a rakon-
cátlan tincsek zselézve, lazán vagy fonva, összefogva,
feldíszítve jelezték, ez egy különleges nap – lenne. A
lélek díszbe öltöztetése, az alkalomra való ráhango-
lódás sajnos nem volt maradéktalan. A közömbösség
folyamatos beszélgetésben öltött testet, amely el-
nyomta az iskolában elõször szereplõ elsõ osztályosok
versikéit, az igazgató asszony szavait. Közelebb
férkõztem a színpadhoz, hogy legalább néhány foszlányt
halljak a mûsorból, hogy erõt meríthessek a hétköz-
napokra az óvodából iskolába lépõ gyermekek nagyvilág-
ra csodálkozó szemeibõl, hogy mosolyommal biztatóan
visszajelezzem nekik: ügyesek, szépek vagytok, és hogy
idõben megtudhassam az iskolára és a gyermekemre
vonatkozó fontos információkat. Az alig félórás ünnep-

ség végét jelentõ Szózat elsõ akkordjai alatt néhány
szülõ elindult a kijárat felé...

Sokszor érezzük, hogy nem figyelnek ránk, nem
tisztelik a munkánkat, ugyanakkor sokszor mi sem
figyelünk másokra, nem tiszteljük mások munkáját,
fõleg akkor, ha semmilyen érdek nem fûz hozzá. A saját
magunk által készített és használt „életdaráló” így el-
kapja gyermekeinket is, akik ellesve tõlünk az élet írat-
lan szabályait, kamatostul adják majd vissza nekünk a
tõlünk tanultakat. „Mitõl lett ilyen udvariatlan, közöm-
bös, szemtelen, hazudós, stb. ez a gyerek?” – szoktuk
kérdezgetni tanácstalanul. A válasz egyszerû: tõlünk. A
viselkedés elsajátítása nem könyvbõl történik, hanem
gyakorlatban, amelynek elsõ és elsõdleges színtere a
család. E legkisebb közösségben meglévõ viselkedés-
formák észrevétlenül, tudattalanul válnak belsõvé,
szokásokká. Az iskola már nem képes felülírni az
otthoni játékszabályokat, értékeket, normákat.

E tanévnyitón is kaptak szülõi mintát a gyerekek
empátiából, türelembõl, tiszteletbõl, megér tésbõl,
fegyelmezettségbõl, egymás iránti odafigyelésbõl, ünne-
pelni tudásból, de érdektelenségbõl, közömbösségbõl
és fegyelmezetlenségbõl is. Vajon melyik úton indulnak
el?

Törökné Nagy Tímea
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II. Pilisi Motoros és Veteránautós Fesztivál

Nyári - Nyáry muzsika
Ismét eltelt egy év, ismét megrendeztük 2005. augusz-

tus 7-én az immár hagyománnyá váló Nyári-Nyáry
Muzsikát.

Idõközben, ez év július 1-je óta város lettünk, stílusos
kezdés, kisvárosunk elsõ koncertje volt.

Igaz, hogy nem azon a helyszínen, ahol eredetileg ter-
veztük – a Beleznay-Nyáry kastélyban –, hanem a rossz és
bizonytalan idõ miatt a piactéri iskola tornatermében.

Éppen ezért szerettük volna kárpótolni kedves közön-
ségünket azzal, hogy még nagyobb lelkesedéssel, szívünk
minden melegével muzsikáltunk.

A mûsor mottója a szerelem és a tánc volt, ennek
szellemében szólaltak meg a zenemûvek.

Elsõként Erkel Ferenc: Hunyadi László címû operájából
a Palotást láttuk, melyet Pénzes Brigitta és Sziládi István
táncolt. Ezután Mozart-operákból hallhattunk részleteket,
Ardó Mária, Clementis Tamás, Kiss Péter, a Magyar Állami
Operaház szólistáinak avatott, nagyszerû elõadásában.
Majd a zene könnyedebb világa következett, Huszka Jenõ,
Kálmán Imre, Johann Strauss és a csodálatos Lehár Fe-
renc operettjeibõl. Az elsõ részt Gershwin-dallamok
zárták, melyet kamarazenekarunk adott elõ, gitáron
közremûködött Oláh Csaba, akinek muzikalitását külön
meg kell említeni. Tánccal kezdõdött és tánccal fejezõdött
be az elsõ rész, J. Strauss: Denevér címû mûvébõl Adél
dala és a Keringõ, melyet két tehetséges táncosunk,
Pénzes Brigitta és Sziládi István adott elõ.

A második részt operarészletekkel folytattuk. Verdi,
Massenet, Donizetti és Gounod operáiból hallhattunk cso-

daszép áriákat az Operaház mûvészeitõl, akik méltán arat-
tak óriási sikert. Ezután ismét a könnyebbnek nevezett –
ami nem is olyan könnyû – mûfaj következett, Scott Joplin,
Gershwin-dallamok a Quartett elõadásában, melynek tag-
jai:

Bondor Erika: hegedû – a Szolnoki Szimfonikus
Zenekar koncertmestere

Solymosi Sebestyén: klarinét – a Pest megyei Szim-
fonikus Zenekar fúvósa

Oláh Csaba: a zeneiskola fiatal tanára
Zongorán közremûködött az est lelke és motorja,

Hacheleva Ludmilla.
Befejezésül mûsorunk végén minden szereplõ búcsút

intett kedves közönségünknek a híres Gyertyafény keringõ
dallamával, melyet Solymosi Sebestyén hangszerelt, majd
ráadásként Hoffmann meséibõl a Barcarola hagzott fel,
Ardó Mária, Clementis Tamás és Kiss Péter avatott
tolmácsolásában. Ezután a huszonegyedik század zenéjét
is megszólaltattuk, a Vaya con Dios együttes zenéjét,
melyre Pénzes Brigitta és Sziládi István táncolt, Oláh
Csaba gitárszólójával.

Igazán hangulatos szép estét töltöttünk együtt, amit
köszönhetünk a Beleznay kastély vezetõjének, Kröpfl
Mihálynénak és dolgozóinak, valamint a piactéri iskola
tanárainak és vezetõjének. Köszönjük áldozatos
munkájukat, és végül, de nem utolsó sorban a pilisi közön-
ségnek, akik jelenlétükkel megtisztelték és emelték az est
fényét.

Verebné Richter Erika

Amikor tavaly ilyentájt a nagysikerû I. Pilisi Motoros és
Veteránautós Találkozóról adtunk hír t, még csak a
szervezõk ígéreteirõl számolhattunk be: „folytatni
fogjuk…”

Ma már megállapíthatjuk, becsülettel beváltották sza-
vukat, és augusztus 19-21. között ismét nálunk rande-
vúzhattak „a gépek” szerelmesei.

Mint minden rendezvény, így ez is kezdte kinõni gyer-
mekbetegségeit, kezdte megtalálni egyéni arculatát. Amíg
tavaly inkább az érdeklõdõ helyiek és környékbeliek alkot-
ták a tömeget, addig idén a többnapos találkozón a
továbbra is szép számmal érkezõ kíváncsiak mellett már

600 motoros vett részt. Ismét számos érdekes gép-
matuzsálem mutatkozott be a veterán felvonuláson és a
motoros vetélkedõk is nem kis izgalmat okoztak. A jó nevû
és színvonalas együttesek koncertjei, a katonai bemu-
tatók, tûzijáték és egyebek mind stílusosan egészítették ki
a veteránautós és motoros programokat.

A szervezõkhöz kegyes idõjárás is hozzájárult ahhoz,
hogy az immár önállóan mûködõ Pilisi Motoros Egyesület
tagjai és a hozzájuk csatlakozó segítõk – mindössze 25-
30 ember – kitartó munkájának eredményeként, valamint
a támogatók, az önkormányzat és szervezeti segít-
ségének köszönhetõen ismét sikeres programot zárhat-
tak.

M.E.

Köszönjük a II. Pilisi Motoros és Veteránautós Fesz-
tiválhoz nyújtott segítséget a következõknek:
Szponzorok: Pilis Város Önkormányzata, Club Petrol, Autó
Tudós, Gerje Forrás Kht., Petro Aqua Group Kft., Petro
Canada, Volksbank, Pilisi Sütõ Kft., Gerje Kastély
Étterem, Erdõszöv Rt.
Támogatók: PLATÁN SZÍNKER Kft., Dolina Szövetkezet,
Bútorterv Kft., Helyet Integrátor Kft., Monor Telefon Tár-
saság, Hoffer Antal, Mala János, Rávágyi János, Gál
Károly, Burján László, Kulik Ádám, Tímár Gyula, Weisz
József, Debreceni István, Boldoczki Pál, Csikós Jánosné,
Pilisi Hírközlési Egyesület, Yamaha Zakar, Total Oil Kft.
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Véradás - 9-15 óráig
Helyszín a Vasúti óvoda, bejárat a Vatyai út felõl. Az
elsõ 60 véradónak plusz ajándék!

Szûrõvizsgálatok 9-15 óráig
• vérnyomásmérés
• vércukormérés (étkezés után 2 órával)
• koleszterin
• triglicerid
• microalbuminuria (reggeli elsõ vizelet szükséges)
• csontritkulás vizsgálat
• computeres szemvizsgálat, hályogszûrés
• bõrvizsgálat, gombabetegségek
• hallásvizsgálat
• nõgyógyász - menses- és fogamzásgátlás tanácsok
• állapotfelmérés

Egyéb programok - egész nap:
- ÁNTSZ kihelyezett ügyfélszolgálata, ahol lehetõség

van kullancsok által terjesztett betegségek,
veszettség, tetû és egyéb témákban konzultálni a
munkatársaikkal. Ezen kívül a kihelyezett ügyfélszol-
gálaton kérelmet adhatnak be, közérdekû panaszt
tehetnek, felvilágosítást kérhetnek, tájékozódhat-
nak az ügyintézés menetérõl. A rendezvény ideje
alatt ingyenes ismeretterjesztõ kiadványok be-
szerzésére is lehetõség van!

- Országos Mentõszolgálat mentéstechnikai bemutató
- Közlekedésrendészet kerékpáros oktatópálya,

rendõrmotor, helyszínelõ-autó, radar bemutatása
- Bûnmegelõzés, prevenció, fiatalkorú bûnözés, drog-

plakett
- Biztonságtechnika
- Kriminalisztikai írásszakértõ
- Táplálkozás- és életmód tanácsadás
- Dietetikus tanácsadás
- Gyógytornász tanácsadás
- Gyógyászati segédeszközök bemutatása
- Babavíz- és babaitalok bemutatása, kóstolója
- Természetgyógyászat, gyógynövény bemutató
- Bioételek és különféle mézek bemutatása
- Biokertészet
- Környezetvédelem – levegõtisztító berendezés, házi

vízszûrõ-berendezés
- Használt elemek begyûjtése, szelektív hulladék-

gyûjtés tartályainak felállítása
- Gyermekmegõrzõ (játszóház, pelenkázósátor)
- Rajzverseny (a bohócdoktorok választják ki és jutal-

mazzák a legjobb mûveket)

Színpadon - egész nap:
09.00 Megnyitó
09.15 Jelzõrendszer bemutatása
09.30 Állapotfelmérés általános ismertetõ
10.00 Agro Vita Term Holding Rt. bemutatkozó

elõadása
10.30 Jazz-balett bemutató
10.45 ÖKO-NET EUROPA cégképviselõ elõadása
11.00 Malik Jánosné óvodavezetõ elõadása
11.15 Karate bemutató
11.30 Rózsavölgyi László táplálkozás- és életmód

tanácsadás
12.00-13.00 „Jó ebédhez szól a nóta!”
13.00 Jazz-balett
13.20 Önvédelmi bemutató
13.40 Thai – chi bemutató
14.00 Ki Mit Tud? vetélkedõ
15.00 Shella&Andreas (repertoárjuk: latin zenétõl

egészen a swing-ig, a boszanovákon át a jazz-
standardekig terjed)

15.30-17.30 Bohócdoktorok elõadása, bohóckötél
pantomim, majd arcfestés és lufihajtogatás 

17.30 Mirtill-Pintér duó (jazz)
19.00 Johnny Biglip Band (blues)
20.00 Auth Csilla
20.40 tombolasorsolás
21.00 Pflum Orsi (Megasztárból) és zenekara
22.30 Subadub

Szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt!

Simó Gáborné 
szervezõ

Szeretettel meghívom Pilis Város minden lakosát a 2005. szeptember 17-én tartandó

„Életmód Sziget” 
rendezvényre, mely a Vatyai úti parkban kerül 

megrendezésre



A Beleznay-Nyáry kastély történelmi múltja az egykor
ott zajló élénk kulturális életrõl tanúskodik. A rend-
szerváltás utáni években, néhány évtizedes távollét után
ismét visszalopóztak a múzsák a kastélyba... Így a Nyári-
Nyáry Muzsika méltó otthonra lelt a kitûnõ akusztikájú
belsõ udvaron, felhangzottak itt az Izsóp és Izsópka
dalai is, sõt rockopera taktusai is felverték már a csend-
jét. Az emeleti díszterem és a Herkules pannós elõ-
csarnok falai között ideiglenes otthonra leltek Török
Endre képei, dr. Illanicz György és barátainak kitûnõ
muzsikája, valamint Baranyi Ferenc költõ lírai sorai is
megszólaltak itt.

A múlt évi felújítások és az idei õszies nyár esõs nap-
jai miatt az utolsó két évben az Általános és Zeneiskola
adott otthont a hagyományos augusztusi koncertnek, de
aki mindenképp e történelmi falak között szeretette
volna élvezni a muzsikát, az most – a talán új hagyo-
mányt teremtõ – Kastély-koncerttel vigasztalódhatott.

Bevallom, hogy a kastély zsúfolásig megtelt, szerény
méretû dísztermében augusztus 28-án este megren-
dezett hangverseny bensõséges hangulata engem kicsit
az egykori házi muzsikákra emlékeztetett.

A kamaraszínházi helyzet, a kézzel fogható közelség
a nézõkkel, a Pilisen már többször fellépett neves opera-
házi szólistáknak – Ardó Mária, Clementis Tamás, Kiss
Péter – is kihívást jelentett, amit óriási lelkesedéssel és
jókedvvel oldottak meg. Új fellépõként elsõ ízben
üdvözölhette és fogadhatta szívébe a „hazai közönség”
Nagyidai Gergõt, a nyíregyházi színház fiatal mûvészét és
Kiss Zsoltot. Vereb Sándorné énekét és Bondor Erika
hegedû-, Solymosi Sebestyén klarinét-, Oláh Csaba gi-

tár-, valamint Hacheleva Ludmilla zongorajátékát már jól
ismerjük, de õk, mint mindig, ismét megújulva tudtak
elénk lépni.

A közel három órás – Pénzes Brigitta és Sziládi István
táncaival színesített – program elsõ részében az
operairodalom gyöngyszemei mellett operettrészletek
szerepeltek, majd musical-melódiák, ragtime, blues és
Gershwin örök dallamai tették felejthetetlenné az estét.

M.E.
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A Vidám tavasz hírei
A nyár is eseménydús volt klubunk életében. Július 6-

án pilisvörösvári vendégeink voltak. A városházán
gyülekeztünk, ahol Tóth Tibor alpolgármester úr bemu-
tatta Pilis várost vendégeinknek. Meglátogattuk a Refor-
mátus Templomot, ahol Varjú Zoltán gondnok úr tartott
idegenvezetést. Ezután a Katolikus Templomba, majd azt
követõen a Beleznay-Nyáry kastélyba vezetett az utunk,
itt Durjancz Józsefné kalauzolt bennünket. Onnan az
Evangélikus templomhoz mentünk, ahol Krámer György
lelkész úr ismertette a pilisi gyülekezet történetét.

Elvittük vendégeinket a hegyeki pincékbe is, és ter-
mészetesen a hagyományoknak megfelelõen kapusz-
nyikával és pilisi borral kedveskedtünk. A napot a
nagykátai fürdõben fejeztük be. Vendégeink elégedetten
távoztak, és szívesen visszalátogatnának kisvárosunk-
ba.

Július 9-én az Ikerfest találkozón kapusznyikával és
kapros túróst készítve képviseltetettük magunkat.

Július 18-án Tihanyba szerveztünk programot, elõször
hajókiránduláson vettünk részt, majd a napot fürdõzés-
sel zártuk. Július 28-án Szolnokra, a ligeti strandon
megrendezett Országos Nyugdíjas Találkozóra utaztunk
és cigánymûsorral léptünk fel.

Augusztus 7-én a Nyári-Nyáry Muzsikán számos
résztvevõvel képviseltettük magunkat, majd az augusz-
tus 20-i rendezvényen mûsorral léptünk fel.

Paulovicz Pálné

Friss kedvvel
Az idei szeptemberi feladatok ellátását tan-

testületünk valóban friss kedvvel kezdte meg. Innovatív
ötletek, energiával teli új munkatársaink, két ismét
munkába álló „anyuka –tanárnénink” is biztosítják, hogy
egy dinamikus tanévet indítsunk a Széchenyiben.

A nyár folyamán néhány teremben falfestés történt,
így a tornateremben is. Ennek galériáját a közeljövõben
szeretnénk jobban hasznosítani, ami további fejlesztést
igényelne. Földszinti folyosónkat frissen készült vidám
évszak-festmények díszítik. Ezúton is köszönetet mon-
dunk közremûködõ kollégáinknak. Szintén korszerûsítet-
tük az informatika-terem számítógépeit. 2005/2006 vál-
tozása: a nõiruha-készítõ tanáraink és diákjaink áttérnek
a 2+3 éves képzési programra. Kereskedõink valószínû-
leg jövõre veszik fel ezt a módosítást.

Amire máris lázasan készülõdünk: a Városi napok
rendezvénysorozat.

A tanulást idén is változatos szabadidõs, közösségi,
családi programok egészítik majd ki.

Sikerekkel teli tanévet kívánunk minden kollégánknak
és diákunknak!

tzs

Kastély koncert



A szeptemberi tanévkezdés minden család életében
változást jelent, de a legnagyobbat azoknál, akiknek ez az
elsõ.

Megtörténtek a bevásárlások, túl vagyunk a tanév-
nyitón, az elsõ szülõi értekezleten, ahol az óvónénik,
tanítónénik elmondták a beszoktatás módját.

Az óvodásoknak, fõleg a három éveseknek az óvodába
járás nagyon nagy változást jelent. Várják, de félnek is. Az
alkalmazkodás képessége még ennél a korosztálynál
kialakulatlan. Éppen ezért van lehetõség a „beszoktatási
idõszakra”, amely nem egy-két nap, hanem egy-két hét,
sõt némely gyereknél még több is lehet.

Minden gyermek más és más, ezért az elsõ, leg-
fontosabb dolog, hogy az óvónõvel beszélje meg a szülõ a
saját gyermekének legjobb módot. Az óvónénik is jobban
megismerik a kisóvodást, és mindent megtesznek azért,
hogy jól érezze magát az új környezetben.

Tapasztalatom azt mutatja, hogy a fokozatosság a
legcélravezetõbb:

- Elsõ két nap csak ismerkedjenek a felnõttekkel,
gyerekekkel, a hellyel. Ez ne tartson két óránál tovább. A
szülõ semmi esetre se hagyja ott a gyermeket. Hazaérve
beszéljék meg a látottakat.

- A következõ napokban már fél-egy óra hosszára
maradjon az óvodában, de csak délelõtt, úgy, hogy a szülõ
ezt a gyermekkel megbeszéli. Pl. azt mondja, hogy elmegy
a postára, vagy a patikába, és siet érte.

- Késõbb már lehet kérni, hogy az étkezésben is ve-
gyen részt a kisgyermek.

- A beszoktatást megkönnyíti, ha a gyermek ismeri az
ott dolgozó óvónéniket, dadusnénit, ha abba a csoportba
jár a testvére vagy a barátja. Ha elviheti kedvenc játékát,
alvórongyát vagy akár a cumiját.

Az óvodába lépõ gyermeket igen sok hatás éri, külön-
bözõen reagálnak rá:

- Van, aki feltalálja magát, zökkenõmentesen szokik
be.

- Van, aki szemléli anyukája kezét, szorongatja,
nehezen oldódik. Ilyenkor az anyuka is kapcsolódjon be a
játékba.

- Van olyan gyermek is, aki az elsõ napokban jól érzi
magát, majd rájön arra, hogy meg kell osztani a játékokat,
rajta kívül mások is vannak, nem õ középpont, mégiscsak
jobb otthon. Megmakacsolja magát, sír, toporzékol, ne
vigyék óvodába.

Ekkor követi el a szülõ az elsõ hibát, ha otthon marasz-
talja a gyereket a meggyõzés helyett. Azt javaslom, gon-
doljon arra: kell-e óvodába járnia, vagy sem? Ha igen,
akkor bármennyire fáj, vinni kell. Ha nem, akkor lehet
engedni, de ötéves kortól már kötelezõ az óvodába járás.

A legtöbb gyerek a délutáni alvástól tart. Ezt is mér-
legelni kell, fõleg, ha a gyerek kevesebbet, vagy többet
szokott délutánonként aludni kettõ óránál. A beszoktatás
idõszakában nem szerencsés késõ délutánig az óvodában
hagyni a gyermeket, de az altatási idõben se zavarjuk meg
õket.

Azok a gyermekek pedig, akik már jártak óvodába,
könnyen visszaszoknak, de elõfordul náluk is, hogy szük-
ség van a fokozatos „visszaszoktatásra”.

Az elsõosztályos tanítónénik nagy tapasztalattal,
mesével és játékosan oldják meg az elsõ napokban az
iskola megkedveltetését, építve a gyermekek ter-
mészetes kíváncsiságára.

A szülõknek a kellõ tájékoztatásra is lehetõséget nyúj-
tanak.

Néhány gyakorlati tanáccsal szeretném megkönnyíteni
az „átállást”.

- A család olyan napirendet alakítson ki, melyet be is
tud tartani. A felkelés idõben történjen, reggeli nélkül a
gyermek sose induljon el az iskolába.

- A tízórai olyan legyen, amitõl nem lesz maszatos,
nem fog rá szomjazni. Inni ásványvizet, vagy citromos
gyümölcsteát vigyen.

- Mivel az iskolában többet ülnek, ezért legyen idõ
arra, hogy hazaérve mozogjon a szabad levegõn.

- A leckeírást is mindennap ugyanabban az idõpontban
végezzék, a szülõ mindig nézze át, de nem kell a gyerek
felett állni.

- Lefeküdni korán menjen, hogy másnap felfrissülve
ébredjen.

Mindenki szeretné, ha gyermeke napról napra önállób-
bá válna.  Ebben is segíthet a szülõ, pl. a gyerek még este
készítse ki a ruháját, amibe reggel hamar felöltözhet.

Készítsen a szülõ rajzos órarendet, mely szerint a gyer-
mek egyedül pakolhat a táskába, s a szülõ úgy ellenõrizze
le, hogy a kicsi ne vegye észre. A rajzos órarend úgy
készüljön, hogy az órákat rajz jelzi: olvasás = könyv, írás =
ceruza, torna = pálcikababa, rajz = ecset, kézimunka =
olló, számtan = egy szám, stb.

Az önállósághoz tartozik az is, hogy egyedül járjon
iskolába. Nagyon fontos, hogy megmutassuk a
legrövidebb utat, a közlekedési szabályokra felhívjuk a
figyelmet. Nem árt bizonyos idõközönként leellenõrizni,
fõleg amikor hazafelé tartanak, vagy idõjárás-változáskor.

Hadas Jánosné
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Gyermeknevelésrõl III.

(folytatás az 5. oldalról)
másokra telepedõ kapzsiság, amik megbotránkoztatóak,
az igazság az, ami botrányos!

Ha a tisztelt olvasó úgy érzi, hogy véleményem, az
általam leírtak megbotránkoztatják – minden bizonnyal
bennem és a hozzám hasonlóan gondolkodókkal van a
baj, ha botrányosnak találják –, akkor nem az
otthonukat, környezetüket, megélhetésüket féltõ, gyer-
mekeikért aggódó egyszerû emberekben van a hiba,
másutt kell kutakodni…

Végül már csak nagyon röviden a „Fogadd el” címû
írásról. Minden gondolatával, minden szavával egyet
lehet ér teni, bárcsak beépülne maradandóan az
életünkbe! Nagy áldás lenne!

Köszönjük az írást, Tímea!
Bretka Ferenc

Gondolatok cikkek...
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Köszönetnyilvánítás a támogatóknak
Az Általános és Zeneiskola „Segítünk Alapítványa” ezú-
ton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik 2003. évi
adójuk 1 %-át 2004-ben felajánlották az alapítvány cél-
jaira. A felajánlásokból 389.000,- Ft folyt be. A Kuratóri-
um döntése alapján ezt az összeget az év végi tanul-
mányi kirándulások támogatására és jutalomtáboroz-
tatásra használtuk fel.

A Boldog Gyermekkor Pilis Rákóczi úti Óvodai Intézmény
Alapítványa és Közhasznú Szervezete ezúton fejezi ki
köszönetét mindazoknak, akik 2003. évi adójuk 1 %-át
2004-ben felajánlották az alapítvány céljaira. A felajánlá-
sokból 542.511,- Ft folyt be. A Kuratórium döntése
alapján ezt az összeget lekötött betétben helyeztük el és
kamatoztatjuk, mert nagyobb értékû eszközök vásárlása
(a játszóudvarok balesetmegelõzését segítõ eszközök) a
célunk.

Köszönjük mindazoknak, akik a 2004-es évben befizetett
adójuk 1%-ával a Pilisi Református Templom Építési
Alapítványt támogatták, összesen: 136.818,- forinttal.
Ezt az összeget a harangra költjük, amit reményeink
szerint 2006-ban tudunk majd megszólaltatni.

A pilisi Attila úti óvoda „Szivárvány Alapítványa” ezúton
megköszöni mindazoknak, akik a 2003. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át 2004-ben részünkre felajánlot-
ták. A 150.676,- Ft-ot játékok vásárlására, óvodás gyer-
mekeink állatkerti kirándulásának költségeire fordítot-
tuk, valamint hozzájárultunk Pilis új játszóterének
megépítéséhez.

A Kávai úti óvoda „Napsugár Alapítványa” (Adószám:
18681347-1-13) ezúton köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik a 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával
2004-ben Alapítványunkat támogatták. A felajánlott
80.327,- Ft összeget fejlesztõ eszközök vásárlására
fordítottuk.

A Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola „Epres
Alapítványa”ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak,
akik 2003. évi adójuk 1 %-át 2004-ben felajánlották az
alapítvány céljaira. A felajánlásokból 126.360,- Ft folyt
be. A Kuratórium döntése alapján ezt az összeget szám-
lánkon kamatoztatjuk, mert a hátrányos helyzetû tanu-
lóink táboroztatására és jutalomkönyvek vásárlására
kívánjuk fordítani a jövõben.

A Pilisi Polgárõr Egyesület ezúton nyilvánosan köszöni
meg mindenkinek, aki jövedelemadójának 1%-ával támo-
gatta. Ebbõl a pénzbõl több üzemanyagot tudtunk
vásárolni és többször tudtunk szolgálatot teljesíteni.
Ugyancsak itt köszönjük meg minden pilisi vállalkozónak,
magánszemélynek, aki hozzájárult a rendszám-figyelõ
rendszer megvásárlásához. Köszönjük mindenki
bizalmát és a támogatását.

A Pilisi Hírközlési Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik 2003. évi adójuk 1 %-át 2004-ben
felajánlották az egyesület céljaira. A felajánlásokból
34.910,- Ft folyt be. Ebbõl az összegbõl tartalékot
képeztünk, melyet az Egyesület archív anyagainak digi-
talizálására kívánunk fordítani a jövõben.

Az Általános és Zeneiskolában mûködõ alapítvány a
2004-2005-ös tanévben kirándulási hozzájárulás for-
májában 116 tanulónak tette lehetõvé, hogy megis-
merkedjen hazánk szép tájaival. A támogatásra
kifizetett összeg 363.000,- Ft volt.

Balatonszemesen versmondóknak meghirdetett
táborban vett részt Pap Bettina és Gavalecz Petra.
Részvételüket 26.000,- Ft-tal támogatta az alapítvány. A
Kánban szervezett drámatábor részére – a táborvezetõ
által benyújtott pályázat értékelése után – 40.000,- Ft-
ot szavaztak meg a kuratórium tagjai anyag- és
eszközvásárlásra.

Az Alapítvány alapító okiratában a segítségnyújtáson
kívül az elismerés, a jutalmazás is szerepel. Ennek
szellemében évente megjutalmazzuk azokat a 4. és 8.
osztályos tanulókat, akik tanulmányi és közösségi
munkájukkal öregbítik iskolánk hírnevét. Ebben a
tanévben az évzáró ünnepségeken Turcsán Anita és
Simó András negyedik évfolyamos, valamint Sedró
Annamária nyolcadik évfolyamos tanuló vehette át az
„Év tanulója” címet. Gratulálunk nekik!

Részletes beszámoló a „Segítünk Alapítvány”
gazdálkodásáról

Bevételek:
Elõzõ évi pénzmaradvány: 75800 Ft
2004-ben átutalt 1%: 389000 Ft
Vállalkozói befizetések a labdarúgók támogatására:
50000 Ft
Egyéb: 20450 Ft
Összesen: 535250 Ft

Kiadások:
„Az év tanulója pályázat” költségei (3 fõ): 56250 Ft
Év végi tanulmányi kirándulások támogatása (111 ta-
nuló): 363000 Ft
Alkotó táborhoz hozzájárulás: 40000 Ft
Jutalomtáborozáshoz hozzájárulás (2 fõ): 26000 Ft
Labdarúgók támogatása: 50000 Ft
Összesen: 535.250,- Ft

Az alapítvány kuratóriuma

A „Segítünk Alapítvány” hírei
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1. A pályázati felhívásban nem szereplõ adatokat,
információkat a 19/2005. (09.02.) Pm. sz. rendelet
tartalmazza.

2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó
lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezõ azon gyermekek/tanulók számára
ösztöndíjat biztosítson, akik sajátos nevelési igényû,
óvoda-, vagy képzési kötelezettségüket nem önkor-
mányzati intézményben teljesítik.

3. Az elbírálás során elõnyben részesül az a gyer-
mek/tanuló, aki:

- a szakértõi és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, hal-
mozottan fogyatékos, a pszichés fejlõdés zavara
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott

- az Ösztöndíjra szociálisan rászorult az ellátó közok-
tatási/szociális intézmény által kiállított, és a szo-
ciális juttatásra való jogosultság igazolása alapján

4. A pályázat keretében odaítélendõ ösztöndíj:
- Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat

alapján a szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet
elnyerni.

5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése:
- Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságá-

nak döntése alapján a szerzõdéskötést követõen
kerül sor a kifizetésre két egyenlõ részben.

- A második részlet kifizetésének feltétele: az ere-
deti intézményi igazolás a közoktatási/szociális
intézményi jogviszony fennállásáról.

6. Az ösztöndíj mértéke:
- A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális

intézményi díj, de maximum a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyezõ
mértékû ösztöndíj.

- Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérõl a ren-
delkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai
bizottság dönt.

- Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem
jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait,
valamint jogviszonya megszûnik.

- A támogatás formája: vissza nem térítendõ támo-
gatás.

- Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést
követõ 5 munkanapon belül olvasható lesz a
www.pestmegye.hu honlapon.

7. A pályázók értesítése a döntésrõl:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság dön-
tésérõl írásban értesül. A pályázat elnyerése
esetén a Támogató ösztöndíj-szerzõdést (4.
számú melléklet) köt.

8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban
közzétett szempontok alapján történik.

9. A pályázat formai elõírásai:
- A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett

Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a
Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített
formanyomtatványon lehet benyújtani.

- A pályázati szabályzat, a felhívás és az ûrlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmaz-
zák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje:

A pályázatokat hiánytalanul, az elõírt mellék-
letekkel együtt egy aláírt eredeti példányban,
lehetõség szerint tér tivevényes postai
küldeményként vagy személyesen lehet benyúj-
tani.

A pályázati anyag beszerezhetõ:
- Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

Oktatási, Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztály
Oktatási Osztályán,
1052 Budapest, Városház u. 7.

- az adatlap letölthetõ a www.pestmegye.hu hon-
lapról

A pályázat beadási határideje:
tárgyév október elseje

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztálya
Budapest
Városház u. 7.
1052

A pályázat elbírálásának határideje:
tárgyév november 2.

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet a Pest Megyei Esély Közoktatási

Ösztöndíj elnyerésére a 2005/2006-os tanévre.


