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K ö s z ö n t õ

Tisztelettel köszöntöm a város
valamennyi óvodapedagógusát,
tanítóját, tanárát, intézményeinkben
a nevelõmunkát segítõ dolgozókat, a
Pilisen élõ aktív és nyugdíjas pedagó-
gusokat.

Azokra az õszülõ vagy már eltávo-
zott nevelõkre is emlékezem, akik
többek között e sorok íróját itt taní-
tották meg a betûvetés
tudományára, készítették fel az élet-
re, a gyõzelemben és vereségben a
szüleimmel együtt féltõ szeretettel a
kezemet fogták. Hazánkban június
elsõ vasárnapja minden pedagó-
gusé. Azoké is, akik nagy ambícióval
most kezdik hivatásuk gyakorlását,
és azoké is, akik a sok gond és prob-
léma ellenére derekasan helytállnak,
akik több évtizedes, küzdelmes, si-
kerekben gazdag és eredményes
pályát tudhatnak maguk mögött.

Ezekben a napokban szerte az
országban ünneplik a pedagógu-
sokat. Pilis város önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2004-ben ren-
deletet alkotott a kiemelkedõen dol-
gozó tanítók, tanárok, óvodapedagó-
gusok munkájának elismerésérõl.

Ez alkalomból köszöntöm azokat
a városunkban dolgozó nevelõket,
akik tantestületük javaslatára a
Képviselõ-testület döntése alapján a
városi pedagógusnapon veszik át
kitüntetésüket.

Pilis város Kiváló Pedagógusa
kitüntetésben részesül:

Jánosa Istvánné, az Általános és
Zeneiskola tanára, Miklós Lászlóné,
a Széchenyi István Általános Iskola
és   Szakiskola tanítója, Vas Lajosné,
az Általános és Zeneiskola nyugal-
mazott tanítója.

Ezüst-Toll díj kitüntetettjei:

Némethné Kovács Sarolta, az
Általános és Zeneiskola tanítója,
Sáfrány Józsefné, az Általános és
Zeneiskola tanítója, Kurucz László,
az Általános és Zeneiskola tanítója,
Devecz Gyuláné, a Széchenyi István
Általános Iskola és Szakiskola
tanára.

Gratulálok a kitüntetetteknek,
kívánom, hogy munkájukban,
magánéletükben további sikereket
érjenek el!

A Képviselõ-testület nevében, a
városunkban nevelésben részesülõ
másfélezer kisóvodás, általános- és
szakiskolás nevében a megbe-
csülés, a köszönet virágait nyújtom
át minden nevelõnek!

Csikós János 
polgármester

Legközelebb azok állnak hozzánk, akik a leginkább

megértik, mit is jelent nekünk az élet, akikben a mi

érzéseink kapnak új erõre, akik gyõzelemben és

vereségben a kezünket fogják.

Heway Alonzó
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Közmeghallgatás
A Képviselõ-testület a soron következõ közmeghallgatás

idõpontját 2006. június 14. napján 18.00 órában
határozta meg. A Közmeghallgatás helyszíne: Pilis Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. A
Közmeghallgatás napirendjét a következõk szerepelnek:
- A vízberuházással kapcsolatos tájékoztatás.
- Az egészségügyi intézmény felújítási tervérõl tájékoz-
tatás.
- Pilis Város útjainak állapotáról szóló tájékoztatás.
- Tájékoztatás Pilis Városban bevezetendõ szelektív hul-
ladékgyûjtésrõl.
- Egyebek.

Szervezeti változás
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosításának részeként egy kisebb méretû
szervezeti átalakítást fogadott el a Képviselõ-testület. Az
eddigi Hatósági Iroda megbontásra került, és egy
klasszikus hatósági ügyeket ellátó szervezeti egység
(Hatósági Iroda), valamint egy egészségügyi, szociális és
gyámügyi igazgatási ügyeket ellátó szervezeti egység
(Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Iroda néven) került
kialakításra. 
A Hatósági Irodát a korábbi vezetõ, Gábrisch Lászlóné, az
Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Irodát pedig Jenei
Ivett vezeti.

A Sipitó Pihenõpark felajánlása
A településünkön mûködõ Sipitó Pihenõpark tulajdonosai
és vezetõsége segíteni szeretné a pilisi kisiskolások
egészségének megõrzését, testi és lelki fejlõdésük elõ-
mozdítását. E cél érdekében a Képviselõ-testületnek írás-
ban felajánlották, hogy a pihenõpark területén lévõ
mûfüves teniszpályáik ingyenes használatát biztosítják a
város 6-14 éves általános iskolás gyerekeinek részére. A
teniszpályákat 2006. április 1-tõl 2006. augusztus 31-ig,
minden vasárnap 9 órától 18 óráig használhatják a
gyerekek térítésmentesen. Ehhez csak a diákigazolvány
felmutatása szükséges. Jelentkezni, idõpontot egyeztetni
telefonon (Tel.: 29/419-680) vagy személyesen lehet.

Nyert az útpályázat
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által – a Pro Régió Kht. közremûködésével – a „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterület közutak burko-
lat-felújításának támogatására” kiír t KMRFT-BM-ÚT
2006. pályázatra a Dózsa György utca felújítása tár-
gyában pályázatot nyújtott be a Képviselõ-testület.
A pályázat sikeres volt, a település 6,5 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert, melybõl 4 millió forintot
ez évben, 2,5 millió forintot 2007-ben folyósítanak. A
Dózsa György utca teljeskörû felújításához mintegy továb-
bi 17,2 millió forint önkormányzati önrész szükséges.

Új bizottsági feladatok
A Képviselõ-testület az SZMSZ módosításának során úgy
döntött, hogy a Pénzügyi Bizottságot a továbbiakban fel-
ruházza az ügyrendi feladatokat ellátásával. Ennek
megfelelõen a Pénzügyi Bizottság új neve: Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság.
Az Európai Uniós, Regionális és Kommunikációs
Bizottság is kapott új feladatot, a közbiztonsági felada-
tokat delegálta hozzá a Képviselõ-testület, így a bizottság
új neve: Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és
Közbiztonsági Bizottság.

Új önkormányzati telekárak
A Képviselõ-testület az általa értékesítésre felajánlott
építési telekingatlanok árát a 2006. pénzügyi évre
vonatkozóan az alábbiak szerint állapította meg:
Gyóni Géza utcai telkek bruttó 2.500,- Ft/m2 + Áfa
Szegfû utcai telkek bruttó 2.500,- Ft/m2 + Áfa
Sándor utcai szociális célú telkek bruttó 400,- Ft/m2 +
Áfa

Szent Orbán-szobor avatása
A Rózsahegyi és Báróhegyi hegyközség
kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával
május 27-én, szombaton délelõtt 10 órai kezdettel a
hegyközség vezetõségének, tagjainak, a pincetulaj-
donosoknak és városunk lakóinak jelenlétében kedves
ünnepség keretében avatták fel Szent Orbán fából
készült szobrát a Hegyeki Pincesor lábánál.

Új intézményvezetõ 
Amint már hírt adtunk róla, a Széchenyi István Általános
Iskola és Szakiskola igazgatói posztjára pályázatot írt ki
a Képviselõ-testület. Az igazgatóválasztás törvényileg
szabályozott folyamata az elmúlt hónapokban zajlott le. A
Képviselõ-testület a május végi ülésén hallgatta meg azt
a két pályázót, aki beadta jelentkezését, és döntést
hozott arra vonatkozóan, hogy az intézmény vezetésével
a külsõ pályázót, Tóth Tamást bízza meg.

Döntés a Zeneiskoláról
A Képviselõ-testület 2005. õsze óta foglalkozott a
Zeneiskola önállósodásának kérdésével és egy ad-hoc
bizottság felállítását rendelte el a Kulturális Bizottságon
belül, amelynek a feladata a kérdés széleskörû vizsgála-
ta volt. Az elmúlt hónapokban az ad-hoc bizottság lefoly-
tatta az eljárást, megvizsgálta a szempontokat és
javaslatait márciusban a Képviselõ-testület elé tárta.  A
képviselõ-testület a bizottsági megállapítások, az
intézményi egyeztetések és pénzügyi lehetõségek mér-
legelése után a következõ álláspontot alakította ki és
döntéseket hozta:
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- Pilis város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy 2006. május 1. napjától az Általános és
Zeneiskola keretein belül mûködõ Zeneiskola önálló
tagozattá, tagintézménnyé történõ átalakítását határozza
el, a lehetõ legnagyobb szakmai, pénzügyi és humánpoli-
tikai önállóság figyelembe vételével, legalább egy
oktatási-nevelési tanévig.
- Pilis város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy az Általános és Zeneiskola keretein belül
mûködõ, a zeneoktatásban résztvevõk számát 120 fõben
állapítja meg.
- Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy az Általános és Zeneiskola jelenleg hatályos
alapító okirata 3. pontja – az intézmény feladatai tekin-
tetében – kiegészül az alábbiakkal: „Szolfézs oktatás
(TEAOR szám: 80.10), „Kamarazene oktatás (TEAOR
szám: 80.10)”
- Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat, a „Zene Mindenkié
Alapítvány”, valamint az Általános és Zeneiskola
használatában lévõ eszközök tulajdoni és használati vi-
szonyainak rendezését határozza el.

Átadták az intervenciós tárolót
Az Erdõszöv Rt. pilisi telephelyén az elmúlt hónapokban
jelentõs beruházás történt, mellyel kapcsolatban már

több írást olvashattak lapunkban. Az Európai Uniós támo-
gatás segítségével egy 15000 tonnás tárolókapacitású
modern terménytároló siló épült fel, mely egyike a ma-
gyarországi új intervenciós raktáraknak. Az új létesít-
ményt 2006. április 12-én a szakminisztériumok, a szak-
mai szervezetek, a város vezetésének,
intézményvezetõinek és számos vendég jelenlétében
megtartott ünnepség keretében adták át.

Új rendeletek
Pilis Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban a
következõ rendeleteket alkotta meg:
Pilis Város Önkormányzatának 4/2006. (III.09.) számú
rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl.
Pilis Város Önkormányzatának 5/2006. (III. 09.) számú
rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról.

Pilis Város Önkormányzatának 6/2006. (III. 09.) számú
rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi
alapról szóló, a 17/2005. (IX.01). számú önkormányzati
rendelettel módosított 30/2004. (XII. 09.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
Pilis Város Önkormányzatának 7/2006. (IV.14.) számú
rendelete a Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról.
Pilis Város Önkormányzatának 8/2006. (IV.14.) számú
rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló
10/2005. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról.
Pilis Város Önkormányzatának 9/2006. (IV.14.) számú
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szo-
ciális ellátásokról szóló, a 3/2006. (II.9.) számú önkor-
mányzati rendelettel módosított 21/2005. (IX.1.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.
Pilis Város Önkormányzatának 10/2006. (IV.14.) számú
rendelete a települési képviselõk tiszteletdíjáról, és ter-
mészetbeni juttatásairól.
A rendeletek szövege a Polgármesteri Hivatalban
tekinthetõ meg, illetve letölthetõ a www.pilis.hu önkor-
mányzati honlapról.

A Tesco Zrt. beruházás ügyében
Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2006. január 25-i ülésen meghozott elvi határozatok bir-
tokában a 2006. március 9-i rendkívüli, részben nyil-
vános, részben zárt ülésén ismét napirendre vette a
Tesco Zrt., illetve jogi képviselõje által készített, a Pol-
gármesteri Hivatal által áttekintett ingatlan adásvételi
szerzõdés-tervezetét. Tekintettel arra, hogy a Képviselõ-
testület 2006. január 25-i ülésén meghozott egyik
határozatában hozzájárulását adta a Tesco Zrt. mint
beruházó, a település ún. Településrendezési terveit
korábban készített Pestterv Kft. mint tervezõ, valamint
Pilis Város Önkormányzata mint megrendelõ között a
Hírnök címû idõszaki lap 2006. március havi számában
is jelzett területre vonatkozó, jelenleg hatályos szabályo-
zási terv módosításáról, illetõleg – tervezési szerzõdés
keretein belül – felülvizsgálatáról, a Képviselõ-testület
március 9-i ülésén érdemben foglalt állást az adásvétel
feltételei tárgyában.
A Képviselõ-testület döntése alapján az Önkormányzat a
vételár meghatározására vonatkozó tárgyalások lebonyo-
lításával egy háromtagú, képviselõkbõl álló ad-hoc
bizottságot bízott meg. Tekintettel arra, hogy a Tesco Zrt.
képviselõivel az ingatlanok vételárának meghatározása
tárgyában folytatott tárgyalások eredményesen alakul-
tak, az Önkormányzat Képviselõi véglegesítették az
adásvételi szerzõdés tervezetét.
A felek által lefolytatott tárgyalások eredményeként a Pili-
si Tesco épülete és a hozzá tartozó, csatlakozó mûszaki
létesítmények elõreláthatólag az eredeti szándékhoz
képest kisebb fejlesztési területen valósulnak meg.
A háromoldalú tervezési szerzõdés megkötésére és az
ingatlan-adásvételi szerzõdés aláírására – a Tesco Zrt.
Londoni központja képviselõjének aláírását követõen –
elõreláthatólag 2006. június 20-ig sor kerül.
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Tájékoztató a beruházásokról
Ivóvízberuházás

A Magyar Köztársaság Ország-
gyûlése 2005. június 20-án megtar-
tott ülésen döntött arról, hogy Pilis
Város Önkormányzata részére
466.557.000,- Ft címzett támo-
gatást nyújt a város jelenleg meglévõ
ivóvízellátó rendszerének továbbfej-
lesztésére, valamint a település
Káva felõli részén egy víztorony és az
épülõ vízhálózat gerincvezeték-rend-
szerhez kapcsolódó mûszaki beren-
dezések kivitelezésére. A terv szerint
a nyertes fõvállalkozó feladata a
kiviteli tervek elkészíttetése és az
egyes közmûtársaságokkal történõ
leegyeztetése is.

Az állami támogatás odaítélését a
helyi önkormányzatok 2005. évi új
címzett támogatásáról és az egyes
címzett támogatással folyamatban
lévõ beruházások eredeti dönté-
seinek módosításáról, valamint a
helyi önkormányzatok címzett és
céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LX.
törvény 1. számú melléklete, vízel-
látás ágazatra vonatkozó 68. sora
tartalmazza.

Fentieken túlmenõen:
Az Önkormányzat saját forrása

85.197.000,- Ft.
A beruházás során nem támoga-

tott mûszaki tartalom: 16.221.000,-
Ft.

A beruházás kivitelezésének ter-
vezett fõösszege 567.965.000,- Ft.

Pilis Város Önkormányzata – a
Magyar Köztársaság Országgyûlése
által meghozott döntés kihirdetését
követõen – 2005. szeptember
hónapjában a címzett támogatás fel-
használására vonatkozó szerzõdést
megkötötte a folyósítást végzõ Ma-
gyar Államkincstárral.

Pilis Város Önkormányzata a Ma-
gyar Köztársaság Országgyûlésének
2005. június 28-án kihirdetett dön-
tését követõen közbeszerzési
eljárást folytatott le a bonyolító-
mûszaki ellenõr kiválasztása
érdekében. A bonyolító-mûszaki
ellenõr kiválasztása sikeres közbe-
szerzési eljárásban megtör tént
2005. III. negyedévben.

Az Önkormányzat a bonyolító-
mûszaki ellenõr bevonásával az aján-
lati felhívást és ajánlati dokumentá-
ciót elkészítette a kivitelezõ
kiválasztása érdekében kiírandó
közbeszerzési eljárás elõkészítése
kapcsán.

Az Önkormányzat az elsõ közbe-
szerzési eljárás megindítását 2005.
október 14-én kezdeményezte. A
hirdetmény a Közbeszerzési Értesítõ
2005. évi 128. számában jelent
meg. Az elsõ közbeszerzési eljárás-
ban jogorvoslati eljárás kezde-
ményezése miatt a Képviselõ-
testület az ajánlati felhívás vissza-
vonása és új nyílt közbeszerzési
eljárás lefolytatása mellett döntött.

Az Önkormányzat a második nyílt
közbeszerzési eljárásra vonatkozó
ajánlati felhívását a Közbeszerzési
Értesítõ részére 2005. december 30-
án küldte meg közzététel céljából. A
második közbeszerzési eljárás aján-
lati felhívása – annak a közbeszer-
zésekrõl szóló 2003. évi XCII.
törvényben bekövetkezett idõközbeni
változására tekintettel – a Közbeszer-
zési Ér tesítõ 2006. évi 18.
számában jelent meg. A második
nyílt közbeszerzési eljárás a közbe-
szerzésekrõl szóló, módosított
2003. évi XCII. törvény 92. § b) pont-
ja alapján eredménytelenül zárult,
mer t valamennyi ajánlattevõ ér-
vénytelen ajánlatot terjesztett elõ. A
közbeszerzési eljárás eredményhir-
detésére 2006. április 28-án került
sor. A Közbeszerzési Értesítõ részére
az eljárás lezárásaként a „Tájékoz-
tató az eljárás eredményérõl” hirdet-
mény megküldésre került.

Pilis Város Önkormányzata – a
szolgáltatás fenntartása, illetve a
település egyes részein még hiányzó
szolgáltatás biztosítása érdekében,
szolgáltatási csúcsidõszak
közeledtére figyelemmel – 2006.
április 26-i ülésén úgy döntött, hogy
a kivitelezési munka megkezdésére
nyitva álló határideig ún. hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytat le a
második nyílt közbeszerzési eljárás-
ban részt vett két gazdasági társaság
bevonásával.

Az eredményhirdetés tervezett
határnapja: 2006. június 16.

Szennyvízberuházás
A szennyvízberuházás befejezését

követõen 2005. január hónapjában
megtartott elsõ garanciális bejárás,
majd 2005. nyarán megtar tott
második garanciális bejárás során
feltárt meghibásodások, illetve hibák
kijavítása a DÉLÉPÍTÕ Építõ és
Szerelõ Rt. részérõl – az Önkor-
mányzat, illetve Polgármesteri
Hivatal, valamint a Gerje-Forrás Kht.
mint üzemeltetõ által tett valamennyi
lépés, tárgyalássorozat ellenére –
nem történt meg.

A DÉLÉPÍTÕ Építõ és Szerelõ Rt.-
nek az Önkormányzat, illetve a
kivitelezési munka ellenõrzésre
felkért M+T Kkt. mûszaki ellenõrei
által jelzett több, átfogó mûszaki
átadás-átvételi jegyzõkönyvben
rögzített hiányosság 2006. március
15. napjáig továbbra sem került
kijavításra. Mindezeket figyelembe
véve Pilis Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2006. április 26-
án megtartott ülésén úgy döntött,
hogy a beruházás során
bekövetkezett minõségromlásokkal
és meghibásodásokkal kapcsolatos
garanciális, illetve a nyer tes
kivitelezõ, fõvállalkozó által el nem
végzett feladatok elvégezésre egy-
szerû közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását rendeli el.

Egyúttal a Polgármesteri Hivatal –
a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
állami támogatások (címzett támo-
gatás, KAC illetve VICE elõirányzat)
igénybevételére, az állami támogatá-
sok igazolt lehívására vonatkozó
határidõk közelgõ lejártára (2006.
október 31.) tekintettel a for-
rásgazdákat tájékoztatta az ügyben
kialakult szerzõdésszegésrõl,
helyzetrõl.

A Polgármesteri Hivatal által bo-
nyolított egyszerû közbeszerzési
eljárás során az Önkormányzat há-
rom – jelentõs mûszaki referenciával
rendelkezõ – gazdasági társaságot
kért fel ajánlat tételére. Az egyszerû
közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõ eredményhirdetés tervezett
idõpontja 2006. június 9. napja.

Dr. Csiki Gábor
jegyzõ
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Az Önkormányzat 2006. évi költségvetése
B E V É T E L E K

Mûködési bevételek
• étkezési térítési díj 29.565 eFt
• lakásgazdálkodás bevételei 4.391 eFt
• bérleti díjak 13.114 eFt
• egyéb mûködési bevételek 7.146 eFt

összesen: 54.216 eFt

Felhalmozási bevételek
• telekértékesítés 40.000 eFt 
• lakossági közmû-hozzájárulás 1.000 eFt
• lakáshitel visszafizetés 100 eFt 

összesen: 41.100 eFt

Állami támogatások
• normatív állami támogatás 130.115 eFt 
• oktatási intézmények 385.301 eFt 
• szennyvízberuházásra 27.059 eFt
• vízberuházásra 199.615 eFt

összesen: 742.090 eFt

Átvett pénzeszközök
• Munkaerõpiaci Alaptól 7.020 eFt
• Egészségbiztosítási Pénztártól 12.379 eFt
• szociális feladatokra 42.851 eFt
• iskolaterv programra 2.860 eFt
• szennyvízberuházásra 17.073 eFt
• vízrekonstrukcióra 44.132 eFt 

összesen: 126.315 eFt

Átengedett központi adók
• személyi jövedelemadóból 395.522 eFt 
• gépjármû súlyadó 30.000 eFt 

összesen: 425.522 eFt

Helyi adók
• iparûzési adó 33.000 eFt 
• kommunális adó 18.000 eFt 
• talajterhelési díj 2.000 eFt
• adópótlék, adóbírság 2.000 eFt

összesen: 55.000 eFt

Hitelek
• víz-beruházásra célhitel 14.207 eFt
• likvid hitel (ktg.vet. egyensúlyhoz) 58.046 eFt

ÖSSZES BEVÉTEL: 1.516.496 eFt

K I A D Á S O K

Községgazdálkodás
• közvilágítás 9.810 eFt
• közhasznú, közcélú foglalkoztatás 24.536 eFt
• egyéb feladatok 4.080 eFt

összesen: 38.426 eFt

Egészségügyi ellátás
• ügyeleti szolgálat 13.502 eFt
• védõnõi szolgálat, iskola eü. 13.143 eFt
• fogorvosi szolgálat 576 eFt
• szakrendelések, vérvételi hely 8.955 eFt
• eü. épület üzemeltetése 6.590 eFt 

összesen: 42.766 eFt

Igazgatási és egyéb feladatok
• igazgatási tevékenység 183.279 eFt
• képviselõi tiszteletdíj 24.801 eFt
• intézményi étkeztetés 37.748 eFt
• szociális juttatások 64.634 eFt
• támogatások 4.514 eFt
• hiteltörlesztés (hosszú lejáratú) 10.000 eFt
• hitelkamat fizetés 17.666 eFt
• Gerje-Forrás Kht.-nak átadott 95.878 eFt
• Kistérségi tagdíjak 3.680 eFt

összesen: 442.200 eFt

Önkormányzati intézmények
• Általános és Zeneiskola 252.081 eFt 
• Széchenyi I. Ált. Isk. és Szakisk. 123.159 eFt 
• Óvodai Intézmény 156.316 eFt 
• Családsegítõ Központ 40.969 eFt 
• Városi Könyvtár 12.763 eFt
• Móricz Zs. Közösségi Ház 7.991 eFt
• Cigány Kisebbségi Önkormányzat 843 eFt

összesen: 594.122 eFt

Fejlesztési feladatok
• Önk. intézmények felújítása 14.986 eFt
• állatitetem-lerakóhely kialakítás 576 eFt
• zeneoktatás elhelyezése 932 eFt
• szelektív hulladéklerakók 2.000 eFt
• szennyvízberuházás 82.556 eFt
• vízrekonstrukció 242.980 eFt
• útépítés 39.540 eFt
• víz-érdekeltségi hozzájárulás 6.000 eFt
• csapadékvíz-elvezetés tervezés 4.500 eFt

összesen: 394.070 eFt

Tartalék
• Államháztartási tartalék 4.912 eFt

ÖSSZES KIADÁS: 1.516.496 eFt
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A Kulturális és Sport Alap 2006. évi felosztása a következõ:

Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) Támogatás célja

Pilisi Motoros Egyesület 490.000 Motoros Találkozó, Augusztus 20-i rendezvény
EPRES alapítvány 70.000 Bánhegyi Ferenc emléknap
Pilisi Labdarúgó Klub 1.300.000 Nevezések, sportorvosi igazolások, utazás, stb.
Gerje Horgász Egyesület 90.000 Juniális megrendezése
Nép- és Gazdakör 150.000 Szüreti felvonulás, ruhák kölcsönzése
Barátság Nyugdíjas Klub 100.000 Országos találkozón való részvétel
Góliát McDonald’s FC Pilisi Csoport 250.000 Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel
Vidám Tavasz Klub 250.000 Pilisi Regionális nyugdíjas találkozó, útiköltség, stb.
Postagalamb Egyesület 40.000 Versenyek díjazása
„Zene Mindenkié” alapítvány 60.000 A városi zenekar mûködési költségeire
„Boldog Gyermekkor” alapítvány 100.000 Városi gyermeknapi mûsor és vetélkedõ

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.

2006. 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 2006. évben a következõ támogatásokat nyújtják:

Támogatott szervezet Támogatás összege (Ft) Támogatás célja

Árvízzel veszélyeztetett települések  150.000 Védekezési, helyreállítási feladatokra
Pilisi Labdarúgó Klub 200.000 Felújítási feladatokra
Pilisi Polgárõr Egyesület 800.000 Bûnmegelõzési tevékenységéhez
Pilisi Rendõrõrs  350.000 Közrendvédelmi tevékenységéhez üzemanyagra

A 2005. évben a következõ összegû szociális juttatással támogatta az önkormányzat a rászorulókat:

Támogatás típusa Támogatottak száma Támogatás összege (Ft)

idõskorúak járadéka 1.548.690
lakásfenntartási támogatás 862.000
ápolási díj és járuléka 15.754.087
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 57.793.200
tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 13.330.920
rendszeres szociális segély 348.550
pénzbeni átmeneti segélyek 2.164.766
pénzbeni temetési segély 178.000
pénzbeni gyógyszersegély 115.796
közlekedési támogatás 1.432.951
köztemetés 819.108
közgyógyellátás 2.297.100
természetben nyújtott átmeneti segélyek 757.000
természetben nyújtott szemétdíj-mérséklés 226.584
természetben nyújtott szociális étkeztetés 508.916
természetben nyújtott normatív étkezésidíj-kedvezmény 9.748.347
beiskolázási támogatás 3.531.600
rendkívüli gyámügyi segély 1.418.769

Szociális segélyezésre fordított kiadások összesen 112.836.384

2005. évi önkormányzati segélyezések
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A Gerje-Forrás Kht. hírei
Ellenõrzés!
Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és
a Gerje-Forrás Kht. szakemberei a nyár elején folyamatos
ellenõrzéseket tartanak azoknál az ingatlanoknál, ahol a
szennyvízcsatornára még nem kötöttek rá. Az
ellenõrzések célja elsõsorban az illegális szennyvíz-
csatorna-használók kiszûrése. Mindannyiunk érdeke,
hogy a szennyvízelvezetés és tisztítás – mint nagyon
fontos környezetvédelmi szolgáltatás – megfelelõ
módon, biztonságosan és gazdaságosan mûködjön.
Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akik az elmúlt
idõszakban az ingatlanjuknál élõre kötötték a szennyvíz-
csatorna-hálózatot, azok jelentkezzenek a Gerje-Forrás
Kht. központjában (Pilis, Kossuth L. u. 47.), a szolgál-
tatási szerzõdés megkötése miatt.

Köszönet
A Gerje-Forrás Kht. köszönetet mond Pilis mindazon
lakóinak, akik az elégedettségi vizsgálat kérdõíveit
kitöltve visszajutatták a Kht. részére. Az eddig beérkezett
több mint 700 db kitöltött kérdõíven feltüntetett adatok,
információk jelentõs mértékben segítik a szolgáltató
munkáját. A kitöltött kérdõívek feldolgozását, értékelését
a Kht. az augusztusi nyílt képviselõ-testületi ülésen
ismerteti. Ezért a Kht. 2006. június 30-ig továbbra is
szívesen fogadja azoknak a Tisztelt Fogyasztóknak az
észrevételeit, akik még nem juttatták el a szolgáltató
részére a kitöltött kérdõíveket. Köszönjük!

Öregfiúk bajnokság
A Gerje-Forrás Kht. a Pilisi Öregfiúk csapatával közösen
2006. március 5-én Nagykõrösön kispályás labdarúgó
tornán vett részt. A 6 csapat részvételével, körmérkõzé-
ses formában lebonyolított tornán az alábbi eredmények
születtek:
Gerje-Forrás Kht. Pilis – Kocsér Öregfiúk 4-5
Gerje-Forrás Kht. Pilis – Kõrisfa SE Nagykõrös 2-4
Gerje-Forrás Kht. Pilis – MELCHIOR Kecskemét 5-5
Gerje-Forrás Kht. Pilis – Bonduelle Nagykõrös 2-2
Gerje-Forrás Kht. Pilis – Hoppá csoki Nagykõrös 7-3
A fenti eredmények alapján, a nagyon erõs mezõnyben
sikerült az ér tékes harmadik helyet megszerezni.
Végeredmény:
1. Bonduelle Nagykõrös
2. Kocsér Öregfiúk
3. Gerje-Forrás Kht. Pilis
4. MELCHIOR Kecskemét
5. Kõrisfa SE Nagykõrös
6. Hoppá csoki Nagykõrös
A résztvevõ pilisi csapat tagjai: Juhász Károly, Hegedûs
Sándor, Rizmájer János, Gyebnár János, Gáspár János,
Haluszka István, Opavszki Sándor, Patakfalvi György,
Mackó Pál, Végh Attila, Csapó Attila.
A Gerje-Forrás Kht. köszönetet mond a Pilisi Öregfiúk lab-
darúgóinak a tisztességes, sportszerû és eredményes
helytállásért.

Gerje-Forrás Kht.

Megalakult a Pilisi Összefogás Egyesület
Baszun Jerzy (Jurek) megfogalmazásában: „Bár Pilis

2005-ben város lett, attól még a mi falunk”.
Egyre inkább úgy tûnik, hogy a harmadik évezred sebe-

sen elhalad e falu mellett. A mi feladatunk, hogy segít-
sünk neki felvenni az új korszak ritmusát, ezáltal olyan
környezetet teremtsünk saját magunk és gyermekeink
számára, amelyben szeretünk élni, amelyre szívesen gon-
dolunk.

Ezeket a gondolatokat fogalmaztuk meg akkor, amikor
elindítottuk útjára azt a folyamatot, amelynek egyik
állomásaként 2005 április 1-jén, 20 alapító tag
részvételével alakuló ülést tartott a Pilisi Összefogás
Egyesület.

Elsõdleges célunk, hogy minden rendelkezésünkre álló
eszközzel elõsegítsük a település fejlõdését, támogassuk
a helyi oktatási intézményeket, kulturális programokat
szervezzünk.

Nyitott szemmel járunk, keressük azokat az
eszközöket, amelyek segítségével Pilis számára valami-
lyen hasznosat tehetünk. Rövid- és hosszútávú terveket
készítünk az elkövetkezõ idõszakban folytatandó
tevékenységeinkre vonatkozólag.

A vasútállomás, valamint a Széchenyi iskola környékét
igyekeztünk, igyekszünk szebbé tenni. Ezek a kis hétvégi,

társadalmi munka-jellegû elfoglaltságok megmutatták,
hogy az egyesület tagjai egy közös cél érdekében
ténylegesen össze tudnak fogni. Nagyon örültünk annak,
hogy az általunk elvégzett munkákat mindenki nagyra
értékelte, sõt többen voltak, akik látva, hogy mi történik,
csatlakoztak hozzánk és sokat segítettek nekünk.

A Bánhegyi Ferenc emléknap, melynek megszer-
vezésében kezdeményezõleg részt vettünk, segítettük a
Széchenyi iskolát, azt a jelzést közvetítette számunkra,
hogy a pilisi emberek igenis szeretnek közösségbe járni,
együtt eltölteni szabadidejüket és baráti kapcsolatokat
ápolni.

Az utóbbi hónapok történései megerõsítették azt a
nézetemet, hogy csak meg kell lökni kis településünk
szekerét és miután elindult, egyre többen és többen
fogjuk azt egy irányba tolni. Egyesületünkbe mega-
lakulása óta többen jelentkeztek, és mi szívesen látunk
mindenkit, aki késztetést érez arra, hogy amennyire ere-
jébõl telik, tolja ezt a szekeret.

Az egyesületrõl információk kaphatók a következõ
személyeknél: Domonyi István 06 20 237 5117, Kovács
Gábor 06 20 347 3055, Kertesi Tamás 06 30 383
4581.

Kertesi Tamás
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Pilis Városért Közalapítvány hírei
„Városi papírgyûjtés” 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a meghirdetett papírgyûjtésen részt vettek, és a
Családsegítõ Intézet udvarában elhelyezett konténerekbe
papírt juttattak el.

Köszönjük a Családsegítõ Intézet munkatársainak a
közremûködést és a segítséget.

Külön köszönet és dicséret illet három gyermeket:
Chudoba Tamást, Simó Bencét és Tatár Zoltán Zsoltot,
akik önzetlen és kitartó társadalmi munkát végeztek, 8-
18 óráig folyamatosan jártuk együtt a várost, gyûjtöttük
a papírt.

A Városi Gyermeknapon adjuk át a felhívásban ígért
jutalmakat és emléklapokat a legtöbb társadalmi munkát
végzõ gyermekeknek. A papírgyûjtésbõl 44.327,- Ft
bevételünk van, mely 11 db gömbszivarfa megvásár-
lására elegendõ.

A májusi Kuratóriumi ülésen a tagok megszavazták,
hogy a Pintér Mihály emlékére kiadott és az özvegy által
a Közalapítványnak adományozott könyvek árát is a
fásítási programban felhasználjuk fel.

A Kávai úton 50 db gömbszivarfát szeretnénk ültetni,
melyhez humuszra és karókra is szükség van, így ez év
õszéig még további gyûjtést szervezünk a fásítási prog-
ram megvalósításához. A jövõben szeretnénk a
Városközpont fásítását folytatni a Rákóczi úton.

Kérjük a lakosságot, adományaikkal segítsék Pilis
Város fásítását, szépítését! Felajánlásokat várunk a
11742238-20004628 számlaszámra „FÁSÍTÁS” meg-
jegyzéssel.

Információs táblák
A Közalapítvány 2006. évi vállalása a városi „Infor-

mációs táblák” elkészíttetése. Ennek szellemében
júniusban 2 db tábla kerül kihelyezésre: a vasútállomás-
nál a Rákóczi út Szent István park felõli oldalán, valamint
a Szabadság téren a Városkapunál. Reményeink szerint
a lakosságnak és a Pilisre látogatóknak is hasznos segít-
ség lesz a tájékozódásban.

„Szállj szabadon – tisztán”
A Pilis Városért Közalapítvány 2006. június 24-én

Pilisen „Szállj szabadon – tisztán” drogprevenciós napot
szervez, mely egészséges életmódra nevelés és
kábítószer-prevenciós célt kitûzõ rendezvény. Progra-
munkkal csatlakozunk az Országos Drogellenes Héthez.

Nem csak a részvételben, hanem az elõkészítésben
és a lebonyolításban is számítunk az ifjúság aktív
részvételére. Kikérjük véleményüket, tanácsaikat az
érkezõ fiatalok szabadidõs tevékenységének összeál-
lításánál, lehetõséget adunk az önszervezõdésre, a
különbözõ ifjúsági egyesületek, csoportok résztvevõinek
idõt biztosítunk a színpadon való bemutatkozásra, közös
elõadásra.

A drog terjedése országos jelenség, sajnos nem
kerülte el városunkat sem. A kábítószerek mellett sajnos

az alkoholfogyasztás, dohányzás is igen nagy mértékû.
Miután az egészséges életmód alapvetõ fontosságú,
ezért a rendezvényen belül hangsúlyt kap a drogpreven-
ció mellett a kóros alkoholfogyasztás-ellenesség,
valamint az antinikotin-életre, egészséges táplálkozásra
bíztatás is.

A város iskoláiban rajzpályázatot hirdetünk, s ezekbõl
kiállítást rendezünk. A kiállítás anyagát szintén fiatalok
válogatják és értékelik, mellyel a közalapítvány kurá-
torainak munkáját segítik.

Elõadásokat tar tanak a fiatalok egymásnak az
egészséges életmód megõrzésérõl, a különbözõ káros
szokások legyõzésérõl, illetve elkerülésérõl, hogyan tölt-
hetik el hasznosan szabadidejüket.

Hangsúlyozzuk a nyelvtanulás fontosságát, hiszen
egymás megértése egy soknyelvû közösségben nem
egyszerû. Lehetõséget kapnak a fiatalok nyelvi kuckóban
a nyelvgyakorlásra, mellyel életterüket kiterjeszthetik,
kihasználhatják késõbb az EU-ban rejlõ lehetõségeket,
kiaknázhatják a külföldi tanulási és munkavállalási
lehetõségeket.

A Monori Rendõrkapitányság munkatársai –
Közlekedési- és Bûnmegelõzési Osztály – oktatóprog-
ramokkal, vetélkedõkkel, közlekedési oktatópályával,
prevenciós programokkal vesznek részt a rendezvényen.

Prevenciós nap
Az ÉLETMÓD SZIGET „Prevenciós nap” 2005. évi ren-

dezvény volt az alapja egy hosszútávú egészségvédõ
programnak városunkban, melyet a Pilis Városért Köza-
lapítvány feladatául tûzött ki. Ebben az évben a Drogpre-
venciós napon kívül lesz ismét „Prevenciós nap” is,
melyen az aktívan dolgozó lakosságnak szeretnénk az
egészségi állapotát felmérni, a megelõzõ szûrõvizsgála-
tokat elvégezni, valamint véradást is szervezünk. Igény
van a lakosság részérõl a szûrõvizsgálatokra, ezért
2006. szeptember 9-én ismét megszervezzük.

Rendezvényeink belépõdíjmentesek, a sok-sok
vetélkedõ nyerteseit ajándékcsomagokkal jutalmazzuk.
Ezúton is köszönjük rendezvényeink eddigi támogatóinak
a segítséget, szívesen fogadunk további szponzorációt a
Pilis Városér t Közalapítvány számlájára „ÉLETMÓD
SZIGET” megjegyzéssel.

A rendezvények részletes programjait a pilisi hon-
lapokon, a hirdetõtáblákon, kábel TV-ben tekinthetik meg
az érdeklõdõk.

Még kapható
Pintér Mihályné: Gondolatok… (Egy polgármester

felesége voltam) címû könyve még korlátozott számban
megvásárolható a Papír-nyomtatvány üzletben Tóthné
Mikus Ildikónál, a Polgármesteri Hivatal Iktatójában,
valamint az alapítvány elnökénél.

Simó Gáborné
Pilis Városért Közalapítvány Kuratórium Elnöke
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Egy nap a gyermekekért
2006. május 27-én, szombaton a piactéren megren-

deztük a „Városi Gyermeknapot”, melyen érdekes prog-
ramokkal, játékokkal és sok-sok szeretettel vártuk a gyer-
mekeket.

A rendezvény megszervezése, a programok, az ötletek
egy jó csapatmunka eredménye, amit a gyermekekért tet-
tünk, nekik és róluk szólt mindaz, amivel ezen a napon
találkozhattak: a görkorcsolyaverseny, a vetélkedõk, a kéz-
mûves foglalkozások, az aszfaltrajz-verseny, a kincs-
vadászat, a lufiborbély, amire szép számmal jelent-keztek
és neveztek a gyermekek, vagy épp a TÁRHÁZ, ahol ked-

ves, zenés mûsorukkal ajándékozták meg a közönséget a
Diákotthon, a Széchenyi István Általános Iskola és Szak-
iskola, valamint az Általános és Zeneiskola növendékei.
Nagy sikere volt a Flashdance tánccsoportnak, a Miamanó

gyermekszínháznak, a bûvésznek, a lufihajtogató bohóc-
nak és az óriás nyuszinak. A „Mini Vidámparknak” is sok
lelkes kis látogatója volt. A nap végét labdaesõvel zártuk,
ahol a nyereménylabdák kis gazdáit megajándékoztuk.

Szeretnénk köszönetet mondani az óvoda, iskola
pedagógusainak és mindazoknak, akik önzetlenül segítet-
tek abban és gondoskodtak arról, hogy a gyermekek
alkothassanak, vetélkedhessenek, játszhassanak és
szerepelhessenek, jól érezzék magukat!

Köszönetet mondunk továbbá a rendezvény támogatói-
nak: az Óvoda „Boldog Gyermekkor Alapítványának”, Ku-
csera Péternek – a Vidámpark tulajdonosának –,
Kerepeszkiné Németh Erzsébetnek a gyermekek jutal-
mazásában felajánlott ajándékokért, és azoknak, akik
süteménnyel járultak hozzá a szereplõk
megvendégeléséhez. Köszönet Haluszka Péternek a dísz-
let elkészítéséért, a Gerje-Forrás Kht.-nek a beren-
dezésért, a Polgárõröknek a felügyeletért, Polgár Tibornak
a mûsorok egész napos hangosításáért.

A szülõknek pedig külön köszönjük, hogy elhozták gyer-
mekeiket a rendezvényre!

Errõl a csodálatos szombati gyermeknapról halhatatlan
költõnk, Kölcsey Ferenc következõ mondata jutott az
eszembe:

„ Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet
teljesít.”

Szeretnénk, ha ezt követõen minden évben megren-
dezhetnénk a Városi Gyermeknapot ezzel a kis emblémá-
val, ami olyan mosolygós és színes, mint amilyenek a gyer-
mekek.

Puskásné Illanicz Dóra

Ezzel a címmel jelent meg a „Monor és Vidéke
Alapítvány” hetedik antológiája, melynek bemutatása ver-
ses, zenés mûsor keretében történt 2006. május 18-án,
a monori József Attila Gimnáziumban.

Az alapítványt Darázsi Erzsébet újságíró hozta létre
2000 februárjában. Két célt tûzött ki. Egyik a Monor és
Vidéke újság patronálása. (Ezt az élet másképp alakítot-
ta!) A másik, hogy a most élõ emberek által létrehozott
értékeket felkutassa, bemutassa. Az Alapítvány két évig
kereste helyét a célok megvalósításának érdekében. Ered-
ményként született meg az elsõ kiadás: a „periFÉRIA”
címû antológia. Ez inkább csak füzetecske volt, mint
könyv, de fogadtatása sikeresnek mondható. Senki sem
gondolta, hogy folytatódni fog, hogy lesz még több kiadás
is.

Az Alapítvány elnökét viszont felkeresték, érdeklõdtek
tõle, hogy mikor lesz a következõ, igény mutatkozott a foly-
tatásra. Darázsi Erzsébet közvetlen beszélgetésekkel,
újsághirdetéssel bátorította a Monor környékén élõ elis-
mert és ismeretlen alkotókat, hogy küldjék el mûveiket
megjelentetésre. Fokozatosan kezdett könyvvé vastagodni
az antológia. A kezdeti visszahúzódások lassan feloldód-

tak. Olyan emberekrõl derült ki, hogy tehetségesek,
akikrõl eddig ezt nem is sejtettük. Érdemes kézbe venni,
verseket, elbeszéléseket, festmények, szobrok képeit
találjuk benne.

Itt az alkalom, pilisi lakosok! Aki egy kis tehetséget
érez magában, s kell egy kevés biztatás a további
munkálkodáshoz, ne szégyellje, használja ki ezt a
lehetõséget! Fiatalok és kevésbé fiatalok egy olyan
közegbe léphetnek be, ahol feltöltõdhetnek, és erõt merí-
thetnek. Minden évben egy tavaszi, egy õszi szám jelenik
meg. Az Alapítvány anyagilag még nem elég erõs, ezért a
megjelentetéséért fizetni kell egy csekély összeget. Az
adó 1%-át is szíves fogadják.

Menet közben egy újabb céllal bõvült az Alapítvány: a
magánkönyvgyûjtemények felkutatása, megóvása a maj-
dani könyvtár létesítésére. Ha valaki úgy gondolja, hogy
könyveit szívesen hagyatékolja e célra, szerzõdést köthet
elõre, s gyûjteménye nem kerül avatatlan kezekbe. Az
Alapítvány foglalkozik mások könyveinek kiadatásával is.

Cím: Monor és Vidéke Alapítvány, 2000. Monor, Kos-
suth L. út 154. Tel/fax: 06-29-412-629.

Hadas Jánosné

M á j u s i  s z i v á r v á n y …
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Hírek a Széchenyibõl
A tanév második felét a tanulmányi munka mellett

mozgalmas programokkal tettük emlékezetessé.
Örömünkre a március 15-i városi ünnepség mûsorát a mi
diákjaink adták, melyet Huszák Andrásné szervezett.

Eközben zajlott nyolcadikosaink pályaválasztása,
felvételije. Az eredményesen felvételt nyert tanulók
száma 23 fõ. Tízen szakképzõ iskolában folytatják tanul-
mányaikat, tizenhárman pedig szakközépiskolába men-
nek tovább.

Áprilisban újra Magyarország vetélkedõt tartottunk,
melyet az 5/a osztály csapata nyert meg. A 6., 7. és 8.
osztályos tanulók közül Kiss Laura Csilla, Iványi Ivett,
Horváth Tímea és Lajtner Mónika a tápiószecsõiek által
szervezett anyák napi vers- és prózaíró pályázaton indult:
munkájukat megjelentették egy kiadványban is.

Alsó tagozatos diákjaink jelenleg is végzik a levelezõs
versenyek feladatsorait, a 4. osztályból Pintér Alexandra,
Sziráki Natália, Farkas Petra, Fellegi Franciska és
Fazekas Szilvia. Ugyanitt a 3. osztályosok közül ketten
90 %-os eredményt értek el: Hegedûs Brigitta olvasásból
és matematikából, Gengeliczki Tímea matematikából,
sõt környezetbõl nyújtott 98 %-os teljesítménye alapján
megyei versenyen tovább képviseli iskolánkat.

Urbán Alexandra, Lakatos Bence, Kenyó Bálint,
Halász Henrik még csak 2. osztályosok, de már õk is
versenyeznek matematika, magyar és környezetismeret
tantárgyakból a „levelezõben”.

Tanulóink a sport területén szintén aktívak, az alsó-
sok több alkalommal voltak a területi szintû megméret-
tetéseken. Az elsõ korcsoportosoknak 40 m futás,
kislabdahajítás és váltófutás volt a versenyfeladat, itt
harmadikos tanulónk, Körmendi Melinda 2. helyezést ért
el. Erdõs Melinda (7. osztály) pedig a Monoron megren-
dezett 4-próba területi versenyen aranyérmet szerzett,
és kivívta a jogot, hogy nem csak iskolánkat és váro-
sunkat, de a monori körzetet is képviselje az UTE
pályáján rendezett Pest megyei döntõben. Itt a megye 57
legjobbja küzdött egymással, a szembe fújó széllel és
elsõsorban a stopperórával. Melinda 12. helyezettként
térhetett haza. Két felsõs csapatunk 4. és 9. helyezés-
sel zárta a monorierdei ifjúsági katasztrófavédelmi
versenyt, dr. Fehér-Polgár Pálné felkészítésével.

Iskolánk vendége volt áprilisban dr. Csernus Imre.
Gondolatébresztõ elõadás-beszélgetései mind a felnõtt,
mind a diák látogatók körében nagy sikert arattak. Szin-
tén a nagyobbaknak szóló témában fotókiállítást, illetve
dokumentumfilm-válogatást láthattunk a Holocaust
áldozataira emlékezve.

Április egyik legnagyszerûbb programja a Bánhegyi
Ferenc Emléknap volt, ahol néptánccal, népdalokkal,
kézimunka-kiállítással, kézmûves foglalkozásokkal, fõzõ-
versennyel és asztalitenisz-, illetve asztalifoci bajnok-
sággal adtunk lehetõséget a város lakosságának, hogy
összefogva igazán emlékezetessé s egyben hagyomány-
nyá tegye a Bánhegyi napot. Ezzel a rendezvénnyel
tisztelegtünk Bánhegyi Feri bácsi emléke elõtt.

(folytatás a 13. oldalon)

Kell-e nekünk...
önálló zeneiskola

Tavaly, úgy október táján néhány zeneszeretõ
embernek és hivatását szeretõ zenetanárnak eszébe
jutott, hogy a várossá válás kapcsán jó lenne, ha Pilis
városában is mûködne önálló zeneiskola. Jelenleg az
általános iskola tagintézményeként funkcionál.

A zeneiskola úgy jött létre, hogy a monori önálló
zeneiskola megszüntette és leadta kihelyezett tagozatait,
ezután a pilisi önkormányzat úgy döntött, hogy a zenei
tagozatot az általános iskolába integrálja. Így született
meg az Általános és Zeneiskola 1997-ben. Bölcs döntés
volt, hála az akkori testületnek.

A zeneoktatás az önkormányzat önként vállalt felada-
ta, az egészségügyi szolgáltatásokkal együtt. Igaz, hogy
az állam is kiveszi részét a finanszírozásból, de a
település is melléteszi a kiegészítést, ami jelen esetben
nem is kevés. A zeneiskola fenntar tásának és
mûködtetésének éves költsége 16,6 millió Ft, ebbõl Pilis
város önkormányzata 4,8 millió forintot vállalt.

Örvendetes az a tény, hogy mára már 108 tanulója van
az iskolának. Ezzel együtt jelentkezett az a probléma,
hogy az iskolának megalakulása óta nem volt stabil helye,
az oktatás a Közösségi Házban és a piactéri iskolában is
zajlott. A Városi Könyvtár és a Közösségi Ház szétválása
után a Közösségi Ház is szeretett volna profiljának
megfelelõen mûködni, azonban a különbözõ termekben
folyó zeneoktatás – érthetõ módon – útban volt. Ekkor a
Kulturális, Ifjúsági, Sport és Oktatási Bizottság vizsgálata
és javaslata alapján a Liebner kúriába települt át a
zeneoktatás. Ez szintén tetemes költséggel járt, a
Képviselõ-testület 980 ezer Ft-ot rendelt a tantermek áta-
lakításához, az oktatásra alkalmassá tételéhez. Így meg-
nyugtató módon rendezõdött az iskola helyzete, megszûn-
tek a helyhiánnyal járó anomáliák. Ezzel megteremtõdött
az önállóvá válás egyik feltétele, az önálló telephely,
részben eleget téve a jogszabályban elõírtaknak.

Ez volt a múlt, és ez a jelen. Úgy gondoltuk, tovább kel-
lene lépni, a fejlõdés megkívánja, hogy a zeneiskola
részben önálló gazdálkodású intézménnyé váljon, szak-
mai autonómiát kapjon, és munkáltatói jogokkal ren-
delkezzen. Nyilván való, hogy ez a formáció többletkölt-
séggel jár, és aki figyelemmel kíséri Pilis város önkor-
mányzatának mûködését, az tudja, hogy a 2006-os költ-
ségvetésünk mennyire feszített. Városi státuszunkból és
a tízezer feletti lélekszámból adódóan vannak bizonyos
kötelezõen ellátandó feladatok, amiket szûkös anyagi
helyzetünk miatt nem tudunk ellátni. Ilyen a bölcsõde
építése, vagy a középületek akadálymentesítése és akkor
az utakról még nem is beszéltem. Tudom, hogy nagyon
sok és nehezen megoldható feladat halmaz tornyosul az
önkormányzat elõtt, ennek ellenére is a már meglévõ
zeneiskola fejlesztése kívánatos volna. Nem csak azért,
mert a pilisi gyerekek az országos átlagnál tehetsége-
sebbek, hanem azért is, mert a zene egész életünkre
olyan szellemi és mentális útravalót ad, amit nem pótol-
hat semmi sem. Javítani kellene a hangszerellátottságon,
hiányzik 2 db fuvola, 4 db gitár, nagyjavításra szorul az

(folytatás a 12. oldalon)
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A Beleznay-Nyáry kastélyban mûködõ Óvoda,
Általános Iskola és Gyermekotthonban már hagyománya
van az egész napos, nagy lélegzetû, tematikus gyermek-
napoknak. Volt már itt a régi esküvõi hagyományokat
felelevenítõ program, tavaly az Európai Unió nemzeteinek
kultúráját bemutató nap, az idén pedig egy történelmi
kaland jutott a gyerekeknek osztályrészül.

A „kalandban” ezúttal azonban – köszönhetõen, hogy
a Fõvárosi Önkormányzat és Fõvárosi Pedagógiai Intézet
is támogatta a rendezvényt – nemcsak a Gyermekotthon
lakói és dolgozói vettek részt, hanem a belsõ iskola, a
város iskoláinak és a Budapesten mûködõ több mint
harminc sajátos nevelési igényû gyermekeket tanító,
nevelõ intézmény tanulóinak képviselõi is.

A zord nyárelõ hideg napjainak sorát megszakítva
csodálatos szép idõ köszöntött a résztvevõkre június
elsején reggel. A történelmi kalandnak nem volt hát
akadálya, így – miután Arató Gergely, az Oktatási Minisz-
térium államtitkára, Janza Károlyné, az FPI igazgatónõje
és Kröpfl Mihályné, az intézmény igazgatója megnyitotta
a rendezvényt – a színhelyt adó kastély, valamint Pilis
történelmi múltját felelevenítve a résztvevõk 1806-ba
repültek vissza a Beleznay-család és a mezõváros
fénykorába, megismerkedhettek az akkori élettel,
eseményekkel.

A délelõtt a foglalatosságokkal telt, a legkisebbek – a
kisinasok és mestertanoncok – a szövés, agyagozás,
ékszerkészítés, „csuhézás” és számos más mesterség
fortélyait tanulhatták meg. A nagyobbak – az ifjak és hon-
leányok – a Csilló lovasiskola területén, a másik Belez-
nay kastély maradványainál kalandtúrán vettek részt,
ahol lovaglás, íjászat és számos más feladat szórakoz-
tatta õket.

Délután, miután a „Beleznay-család” díszebéden látta
vendégül a több mint 300 vendéget és résztvevõt, a régi
hagyományt felelevenítve játékos vetélkedéssel válasz-
tották meg a Pünkösdi királyt, majd megkezdõdött a kora-
beli mezõvárosi vásár, ahol sok finomság várta az érdek-
lõdõket, mûremekek, mutatványosok és vándorkomédiá-
sok szórakoztatták a nagyérdemût…

A nap nagy szakmai sikerrel zárult, felejthetetlen
élményt nyújtva valamennyi résztvevõnek. A Magyar
Televízió regionális mûsorában is bemutatott
eseményeket a www.ikerfenyõ.hu hírportálon látható
képekkel eleleveníthetik fel az érdeklõdõk.

Történelmi kaland Pilisen
a v a g y  g y e r m e k n a p  m á s k é n t

Az immár hagyománnyá váló Május 1. Kispályás Lab-
darúgó Bajnokság a kiírás szerint két korcsoportban –
ifjúsági és felnõtt – került megrendezésre.

A rossz idõjárás ellenére 18 csapat jelentkezett a
versenyre, ebbõl 6 ifjúsági és 12 felnõtt. Az ifjúsági
korúak két 3 csapatos csoportot alkottak, míg a felnõt-
tek két 6 csapatos csoportban körmérkõzést játszottak.
Az így kialakult elsõ és második helyezettek vívták az
elõdöntõt. A döntõt ezen két mérkõzés gyõztesei játszot-
ták.

A csapatok minden dicséretet megérdemelnek,
hiszen sportszerûen vetélkedtek, és küzdöttek az „ele-
mekkel” is. Végig esõben, lucskosan, de jókedvûen ját-
szottak.

Eredmények:

Ifjúsági korcsoport
1. JOGA FC, 2. FC PIRMO, 3. Hálószaggatók

Felnõtt korcsoport
1. Sördög FC, 2. Joga Bonitor, 3. Domboldali Levonulás

Gratulálunk a helyezetteknek!
A szervezõk

Május 1. kupa 2006.
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Ta v a s z i  
versenyeredmények 

az Általános és Zeneiskolában

Tanulóink évek óta kimagasló eredményeket érnek el
megyei, körzeti illetve országos tanulmányi és sport-
versenyeken. Az idei tanévben a következõ sikereket
érték el szorgalmas diákjaink:

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Ver-
seny megyei döntõ: II. helyezett Jankula Noémi 7.d, III.
helyezett: Jákfalvi Ágnes 8.b, IV. helyezett Reigl Angéla
8.c osztályos tanulók.

A „Szép Magyar Beszéd” verseny országos dön-
tõjében Pap Bettina 8.b osztályos tanuló bronzérmes
lett.

A vasadi vers- és prózamondó versenyen 1-2. osztá-
lyos kategóriában Pálinkás Petra II. helyezést ért el. A 3-
4. osztályos kategóriában Gilányi Fanni I., Kapás Gyõzõ
II. helyezett lett.

A 5-6. osztályos kategóriában is szép eredmény
született: Kiss-Juhász Vivien I. helyezést, Turcsán Anita
II. helyezést szerzett. A 7-8. osztályos kategóriában
Sedró Áron II. helyezett lett, Bátori Barbara pedig
különdíjat kapott.

A monori gimnáziumban rendezett József Attila
emlékversenyen és pályázaton vettek részt tanulóink.

Egyéni eredmények:
I. Jankula Noémi, I. Kiss Viktória, Pálvölgyi Katalin, II.

Nagy Gergely, Sedró Áron, Jagyugya Erik, II. Gavalecz
Petra, III. Balogh Norbert.

Csapateredmény:
III. Jankula Noémi, Kiss Viktória, Stefkovics Zsolt,

Balogh Norbert, Horváth Tünde.
IV. Nagy Gergely, Sedró Áron, Jagyugya Erik, Gavalecz

Petra, Földvárszki Ferenc.
Magyar irodalmi megyei versenyen Ubrankovics Fanni

3.b osztályos tanuló 1. helyezett, László Ádám 4.e 8.
helyezett, Ubrankovics Dóra 4.e 9. helyezett.

Iskolánk felsõ tagozatos tanulói Moosburgban
(München) vettek részt Nemzetközi Gyermeklabdarúgó
Tornán. 12 csapat közül iskolánk csapata III. helyezett
lett.

A csapat tagjai: Szepesi Szilárd, Danka Márk, Gaál
Dániel, Hugyecz Gergõ, Sáran Tamás, Kacsics Balázs,
Gengeliczki Gergõ, Mezei Dávid, Mladoniczki István,
Krsnyák Dávid, Borgulya Balázs, Sárán Gábor, Margi-
nean Christián.

A sajátos nevelési igényû tagozat tanulói Cegléden a
Megyei Kispályás Focibajnokságon 2. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Balogh Zoltán, Berki Richárd, Rácz
József, Makrai Attila, Ignácz Mihály.

Gratulálunk a tanulóknak az elért eredményekhez,
köszönjük a felkészítõ tanárok munkáját.

Iskolavezetés

A tavasz is eseménydúsan telt szervezetüknél. Már-
cius 6-án a Nõnapot a Kiskõrösi Szlovák Dalkör tagjaival
ünnepeltük együtt. Március 20-án a Papp László
Sportarénában Korda György és Barátai koncertjét nézte
meg 50 fõs csapatunk. Április 10-én pedig az Operett
színházban voltunk, ahol „A menyasszonyi tánc” címû
elõadást néztük meg.

Április 29-én a Bánhegyi Ferenc emlékünnepségen
léptünk fel, citerazenével és népdalokkal szórakoztattuk
a közönséget. Május 8-án megrendeztük az anyák napi
ünnepségünket is, ahol pesterzsébeti és soroksári
vendégeink voltak. Óvodások és kisiskolások mûsorai
tették színesebbé ezt a szép napot, amelyet mind a
gyerekeknek, mind a felkészítõ óvó- és tanító néniknek
köszönünk!

Május 21-én a már hagyománnyá vált Kiskõrösi
Rétes Fesztiválra látogattunk el. Kétféle rétest készítet-
tünk, „hagyományosat” és „hétlevelût”. Délután pedig
szlovák dalokkal léptünk fel a nagyközönség elõtt.

Paulovicz Pálné klubvezetõ

Vidám Tavasz klub hírei

(folytatás a 11. oldalról)

angolmechanikás zongoránk és a pianínó is, ez több
százezer forint kiadást jelent. Érdemes egy kis kitérõt
tenni az angol mechanikás zongoránál. Ez a hangszer
ismert márkájú és nagyjavítás után körülbelül kétmillió
forint lenne az értéke.

Ha javítani tudnánk a személyi és tárgyi feltételeken,
úgy esetleg új hangszeres tanszakokat létrehozva nem
kellene a zenét tanulni vágyó tanulóknak Budapestre vagy
a környékbeli városokba utazni, igen súlyos pénzeket
tandíj gyanánt kifizetni. Megvalósulhatna a „zenei óvoda”!
Már kicsi korban is észrevehetõ a gyermekeknél a jó zenei
hallás és ritmusérzék, ezér t elõképzõ oktatásban
részesülhetnének.

Végül, de nem utolsó sorban szólni kell a nemrégiben
megalakult Pilisi Zenészegyletrõl is. Szép, régi hagyo-
mányt elevenítettek fel a zenekar tagjai, akik nem kis
áldozatot vállaltak azzal, hogy hétrõl hétre próbákra jár-
nak a saját idejükbõl, munka után, fáradtan, családjuktól
vonva el az idõt, azért, hogy Pilis város büszkélkedjen
saját zenekarral, azért, hogy nemzeti és egyéb ünnep-
ségeinket színessé tegyék. Ezért gondoltunk arra, hogy
jótékonysági hangversenyt rendezünk és kérjük a kedves
pilisi emberek segítségét, hogy közös erõvel meg tudjuk
teremteni mindannyiunk zeneiskoláját. Ez csak közös
összefogással sikerülhet. Örömmel mondhatom, hogy
neves operaénekeseink is felkarolták ügyünket és ingyen
vállalták a fellépést.

Megragadom az alkalmat, hogy szeretettel meghívjuk
Pilis város zenét szeretõ és a zeneoktatásért tenni akaró
minden polgárát június 15-én megtartandó jótékonysági
koncertünkre!

Verebné Richter Erika

Kell-e nekünk...
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Az elmúlt évszázad tör ténelmének vérzivataros
eseményei a pilisi embereket sem kímélték. Nem volt
elég a II. világháború lakosságot sújtó és pusztító idõsza-
ka, a nagypolitika újabb kényszerítõ eseményeket és fáj-
dalmakat indított be 1946-ban, mely lakosságcsere
néven híresült el.

Ebben az idõszakban Pilisen is hangzatos ígéretekkel
csábították a magukat szlováknak valló családokat,
személyeket Csehszlovákiába. A Csehszlovákiából
Sztyehlik és Tatár vezetésével érkezõ, minisztériumi meg-
bízottakból és a helyi emberekbõl álló agitátor csoport
sok-sok családot keresett fel.

Az ún. báró-kastély udvarán gyûlést is rendeztek, ahol
több száz ember jelent meg. A szlovákiai fõszónok mel-
lett Szõregi ismertette azt a kitelepítési programot,
melynek a lénye az a mézesmadzag volt, hogy jobb gaz-
dasági körülmények közé kerülhetnek.

A végül is a távozást választó családok zömében a
viszonylag szegénysorban lévõ gazdálkodókból kerültek
ki. Ilyenek voltak többek között Darida, Borgula,
Kiskovec, Tatár, Zahorec, Sztyehlik, (Szõregi) családok. A
Pilisrõl eltávozókat és ingóságaikat azok a teherautók
szállították az állomásra, amik részt vettek a hozzánk
költözõk szállításában is.

Az Õ esetükben azonban – mert magyarnak vallották
magukat – kényszerítõ kitelepítés történt, nem önszán-
tukból jöttek ide. Ez a „lakosságcsere” a csalóközi
területekre, nevezetesen Somorja, Nemesoroszi
környékére, helységeire terjedt ki, ezek az emberek
innen kerültek Pilisre.

Évtizedekig szomorúan emlegették régi szülõhe-
lyeiket, mondván, hogy „nehéz a felnõtt fát átültetni”.

Sok éven keresztül – fõleg az idõsebb korosztály nõtagjai
– az ottani szokás szerinti népviseletükben jártak – zöm-
mel a római katolikus templomba – vasár- és ünnep-
napokon. Mélységesen hitbuzgó vallásos emberek lévén
az együvé tartozás emlékét, tényét is jelentette szá-
mukra a templomba járás. Ezekkel a szorgos, igyekvõ
emberekkel jól járt lakóhelyünk. Kedves színfolt volt jel-
legzetes beszédük is, közülük Puksa bácsi érdekes ly-os
szavai – például amikor az olyant „oljan” formában
ejtette ki – sokszor csaltak kedves mosolyt a helyiek
arcára.

A feljegyzések szerint Pilisre a következõ családokat
és személyeket telepítették: Lenthár Kálmán, Török
Károly, Csóka Kálmán, Bazsó Terézia (tanítónõ), Megyeri
Miklós (tanár), Böszörményi András és neje, idõs Böször-
ményi András és neje, Biácsi Ferenc, Hanula Mihály,
Begya András (tanító), Leskó Sándor és neje (tanárok),
Kemenczei Károly, Puksa Károly, Maczkó Pál, Karkó
János, Csehfalvi Sándor (darálós), Tóth Kálmán, Maracs
József, Mészáros József, Mészáros János, Répás István,
Bogdán Vince, Bencze Kálmán, Fazekas Jánosné, Vida
János.

A Szlovákiából való szomorú kitelepítés 60. évfor-
dulója alkalmából Pilis város Önkormányzata megem-
lékezést, koszorúzási ünnepséget rendez június 23-án
(pénteken) 16 órakor a Városházán.

Sajnos nem minden családot, illetve leszármazottat
sikerült felkutatni, eljuttatni számukra a meghívót, ezért
ezúton is tisztelettel meghívják az érintetteket a
szervezõk!

Reis József

A lakosságcsere 60. évfordulójára

(folytatás a 11. oldalról)
Most már elmondhatjuk, hogy intézményünkben az

idei tavasz-nyár a tevékeny környezetvédelem jegyében
telik. Elsõként a Pilisi Motoros Egyesület szervezésében
vettünk részt a városi szemétszedésen. Ezt követõen az
iskolai környezetvédelmi napot városunk polgármestere
is megtisztelte látogatásával, ahol kisfilmeket feldolgoz-
va sajátíthatták el a diákok elsõtõl tizedikig a tudatos hul-
ladékgazdálkodás alapjait, és az újrahasznosítás
lehetõségeit egy játékos vetélkedõ formájában. Május
22-én pedig egy tablón örökítjük meg az illegális
szemétlerakó felszámolását 35 diák és lelkes pedagógu-
sok segítségével.

A szakiskola végzõseinek ballagására – Veres Lász-
lóné osztályfõnökük vezetésével – május 6-án került sor.
A megható ünnepség után vizsga várja a végzõs
kereskedõ, nõiruha-készítõ és asztalos tanulókat, akiket
ebben az évben Huszák Andrásné, Takács Zsuzsanna,
Földvárszki Ferencné, Hornyik Erika, Polgárné Pintér
Erzsébet, Veres Lászlóné és Bökös János szaktanárok
készítettek fel.

Ebben a hónapban édesanyjukról sem feledkeztek
meg a diákok: az alsó tagozatosok színes, ugyanakkor
megható mûsorral várták õket az anyák napi ünnep-
ségeken. A 2/b osztály Kovács Károlyné vezetésével
anyáknapi pikniket is szervezett ez alkalomból. A gyer-
meknap pedig újabb közösségi élménnyel is gazdagított
minket, hiszen a tanulók vidám produkciókkal készültek
a Városi Gyermeknap közönsége számára. Örömünkre
diákjaink szívesen vállalják a szereplést, amint azt a
nemrégiben megrendezett iskolai Ki Mit Tud?, valamint
karaoke-show is megmutatta.

A magyar nyelv hete keretében megrendezett
anyanyelvi délutánon iskolánk – Devecz Zsuzsa néni
vezetésével – 6 fõvel képviseltette magát május 16-án a
Jászai Mari Általános Iskolában Monoron, ahol is a 6.
osztályos Kiss Laura Csilla, Szemõk Rebeka és a 7.
osztályos Mezei Tibor csapatban a 3. helyezést érték el.
A magyar nyelv használatával kapcsolatosan dr. Koltói
Tamás, az ELTE professzora tartott elõadást. Ennyi
esemény közepette a várva várt nyári szünetig azonban
még nálunk is sok munka vár tanárokra és diákokra
egyaránt.

Takács Zsuzsanna

Hírek a Széchenyibõl
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A  t á n c  v i l á g n a p j á n
Április 29-én kora reggel szokatlan nyüzsgés vette

kezdetét a Széchenyi István Általános és Szakiskola tor-
natermében, udvarán. Szorgos kezek állították össze a
pingpongasztalokat, csocsókat. Színes szõttesek,
hímzések kerültek a bordásfalakra, melyeket a kalocsai
ruhába öltöztetett próbababa vigyázta. Az udvaron
sorakoztak a sátrak, alatta asztalok szolgáltak szín-
helyéül a kézmûves foglalkozásoknak.

10 órakor vette kezdetét a „Bánhegyi Ferenc” Asztali-
tenisz Kupa”, melyrõl beszámolót olvashatnak e lapban.
Ugyanekkor kezdõdött el a gyerekek és kíváncsi felnõttek
részére az a tevékenység, amibõl bõven lehetett válogat-
ni: papírsapka készítése, képalkotás természetes
anyagokkal, fonalmunkák, papírhajtogatások, bõr- és tex-
tilvirágok, gyöngyözés, kosárfonás, homokfestés, stb.
Olyan nagy sikere volt ennek, hogy a gyerekek alig
akarták abbahagyni, mikor 14 órakor elfoglalták a
sátrakat a fõzésre jelentkezõ társaságok. A teremben
zajló eseményekre is ugyanezt mondható el. Ezért rövid
idõ állt rendelkezésre, hogy a rendezõk kialakítsák a
nézõteret.

A nap díszvendégei Bánhegyi Ferenc felesége és
leánya voltak, akiket virágcsokorral köszöntöttek. Az
ünnepséget Bernula Istvánné, az „Epres Alapítvány”
elnöke nyitotta meg, méltatta Bánhegyi Ferenc
munkásságát, aki az Erkel Táncegyüttes tagjaként
Európát bejárta, pingpongozóként pedig bajnok lett. Élete
során önzetlenül adta át tudását az ifjúságnak.
Felkészítette a táncosokat a hagyománnyá vált szüreti
felvonulásokra, több évig önkormányzati képviselõként is
tette a dolgát szülõhelye érdekében.

A délelõtti versenyek eredményeit Járai Beatrix
ismertette, s kiosztotta a díjakat, okleveleket.

A mûsor népi gyermekjáték, népdal, népzene, néptánc
jegyében folytatódott. Üdítõ volt látni a telepi óvoda ma-
gyaros ruhába öltözött gyermekeit, akik dalos játékokat,
gyermektáncokat és népi mondókákat mutattak be. Nagy
tapsot arattak az Általános és Zeneiskola tanulói hang-
szerrel kísért dalokkal, táncokkal, valamint a szépen
elõadott népdalcsokorral. Az alsósok orosz táncát a
közönség visszatapsolta. A Ceglédi Zeneiskola diákja

fuvolán bemutatott dalai is igen tetszettek. A Széchenyi
Iskola diákjai sem maradtak taps nélkül dalaikkal, a
tánccsoportot pedig a közönség alig engedte le a „szín-
padról”. A Barátság Klub zongorával kísért népdalait is
szívesen fogadták a nézõk. Papp Albert citerajátékkal szí-
nesítette a mûsort, majd szlovák dallal emlékeztettek
múltunkra a Vidám Tavasz Klub tagjai. A népzenei prog-
ramot palotással zárta a Diákotthon tanulóinak tánccso-
portja, mely nagy tetszést aratott. Szívesen néztük volna
õket még tovább...

Ezután került sor a fõzõverseny eredményhirdetésére.
Aranyfakanál díjat kapott Danka István és Mezei Tibor
„Muflon erdei gombával” ételkölteménye, Ezüst fakanál
díjat nyert Polgár János és Vári Sándor „Marhapörkölt
tarhonyával” fogása, Bronz fakanál díjra méltatta a zsûri
a Kiss Antal Baráti Társasága által készített „Nyúlpörköl-
tet”, Fa-fakanál díjban részesült a Csipet-csapat
„Tarhonos palóc levese”.

A tánc világnapja mulatsággal fejezõdött be, a talpalá-
valót Domonyi István zenekara szolgáltatta.

A „Bánhegyi Ferenc Emléknap” nem jöhetett volna
létre, ha Önök nem segítenek! A kezdeményezõ „Össze-
fogás Egyesület” nevében köszönetet mondunk az Önkor-
mányzati Kulturális Alap támogatásáér t, az Epres
Alapítvány segítségéért; a Széchenyi Iskola pedagógu-
sainak, minden oktatási, mûvelõdési intézménynek,
szülõknek, kluboknak, a Horgász Egyesületnek, a kézi-
munkák kiállítóinak, Lengyel Zoltánnak, Mala Jánosné-
nak, Kovács Ferencné mézeskalácsárusnak, az asztali-
tenisz kupa rendezõinek és minden ismerõs és
ismeretlen személynek, aki támogatta a rendezvényt!

Befejezésül szeretném idézni Papp Albert bácsi
szavait, melyet az ünnepségen mondott: „Nagy boldogság
együtt látni ötévestõl nyolcvanévesig az embereket egy
ilyen szép napon!”

Hadas Jánosné

Végre eljött a jó idõ, a „BARÁTSÁG” Klub tagjai biza-
kodva néznek az elkövetkezendõ napok elé. Szeretném
megemlíteni a nagyon jól sikerült Bánhegyi Ferenc Emlék-
napot, mely a Széchenyi István Általános Iskola és Sza-
kiskola vezetõinek segítségével került megrendezésre.
Köszönet érte a szervezõknek!

Mûsorral készülünk az Erdõkertesi Nyugdíjas Klub-
találkozóra, amelyen számos megye képviseli magát.
Köszönjük a Képviselõ-testület Kulturális Bizottságának
ez évi támogatását, igyekszünk jól, mások örömére is fel-
használni.

Sajnos sok szomorúságot is hozott számunkra az
elmúlt idõszak: három klubtagunktól búcsúztunk el
örökre. Közös fájdalmunk rányomta bélyegét az anyák
napi ünnepségünkre, melyet visszafogottan, emlékezve
ünnepeltünk.

Bretka Pálné

Fény és árnyék…
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Horgász Juniális
„Azért az Isten szeret minket” – mondja nekem

Kerepeszki Erzsike a juniálison úgy délután valamikor.
Ekkor már nagyobb összegben lefogadtam volna, hogy
megússzuk esõ nélkül. De nézzük, hogy mi is történt
ezen a – valljuk be – szerencsés napon!

A Gerje Horgász Egyesület immáron ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Juniálist. Harmadik éve annak, hogy
a Barátság Klub kedves tagsága és aranyos, lelkes,
örökifjú vezetõje, Bretka Erzsike ötlete alapján a prog-
ram kiteljesedett a fõzõversennyel. Bátran kijelent-
hetem, hogy ez is óriási sikert arat minden évben! Van-
nak visszatérõ csapatok és eddig még mindig volt
kizárólag erre az egy eseményre összeállt társulat! A
versenyzõk kreativitására jellemzõ, hogy ugyanolyan étel
szinte alig fordul elõ. Kivétel a Horgász Egyesület, mert
tõlünk mindenki elvárja a halászlét. Viszont a fõzõmester
mindig ugyanaz, Hrobár Pali.

A nap felnõtt horgász versennyel kezdõdött, kora
reggel hét órakor 68-an dobták be készségeiket a végsõ
gyõzelem reményében. Nagy küzdelemben voltak a
halakkal és egymással is a horgászok, amely végered-
ménye a következõ lett: elsõ helyezett Borgula István
közel 12 kg, második Kresjak Zoltán 11 kg, harmadik
Várfalvi István 9 kg súlyú hallal.

Tíz órakor kezdõdött a gyermek és ifjúsági horgászok
versenye, erre közel húszan jelentkeztek, de csupán
öten fogtak halat, õk értékes díjakat vehettek át.

Tíz órától a gyermekek részére különbözõ kézü-
gyesség-fejlesztõ és kézmûves foglalkozások voltak,
amiket a Móricz Zsigmond Közösségi Ház, a Család-
segítõ vezetõi és munkatársai, valamint Kerepeszki
Erzsike az Oriflame csapatával vezetett. Mondhatom,
hogy akik kijöttek gyermekeikkel, nem bánták meg,
hiszen a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Nagy
siker volt az arcfestésen kívül a tombola és a számtalan
játéklehetõség.

Végül a köszöneté a szó! Köszönjük az önkormányzat
támogatását és külön Csiki Gábor jegyzõ úr és Soltész
Józsefné segítségét a zsûrizésben. Köszönjük odaadó
tevékenységét a Barátság Nyugdíjas Klub tagságának,
külön Bretka Erzsikének, aki még betegen is elvégezte
munkáját, az MSZP Napsugár Nõtagozatának és a „Tuti”
fagyizó csapatának, külön Editkének a munkáját.

Mala Jánosnak a padokat, asztalokat, az üzem-
anyagkút CAFE MED presszó vezetõjének, Tóth Zsoltnak
a felajánlott díjat köszönjük. Köszönjük a Közösségi Ház
és a családsegítõ munkatársainak az elvégzett
foglalkozásokat, az ORIFLAME-nek a bemutatóját, és
külön köszönjük Kerepeszki Erzsikének a játékok
vezetését és szervezését, valamint a Gerje Forrás Kht.
nélkülözhetetlen segítségét.

Azért az Isten szeret minket… Neki külön köszönjük
az idõjárást!

Misi József

„Így szólt az Úr: Nem jó az embernek egyedül,
szerzek néki segítõtársat, hozzá illõt. (…)

S azért elhagyja a férfiú az õ anyját és apját,
ragaszkodik az õ feleségéhez, és ketten lesznek egy testté.”

Genezis 2, 18.24.

Igaz szövetség

Kedvesem néhány napja egy saját készítésû,
gyönyörû fadobozkával lepett meg, benne illatos forgács-
ba csomagolt saját készítésû fagyûrûkkel. Mivel már
mindketten túl vagyunk életünk felén, és a világ csip-
kelõdései nyomot hagytak testünkben, lelkünkben, az az
elhatározás, hogy ezentúl egy testté leszünk, lábujjhe-
gyen lopakodott be a szívünkbe.

Minden egészséges ember természetes igénye, hogy
házasságban éljen. A házasság a legszorosabb, legmé-
lyebb és legcsodálatosabb szeretetkapcsolat két ember
között. Az egymásért vállalt és kimondott felelõsség adja
azt a biztonságot, azt a védõhálót, ami mindentõl megóv.
A másik szeme tükrében ismerhetjük meg legjobban
önmagunkat, és az õ szemén keresztül színesebb,
érthetõbb és ezáltal élhetõbb a világ.

Mégis egyre kevesebben házasodunk. Pedig az élet-
társi kapcsolat mind érzelmileg, mind anyagilag (még
akkor is, ha egyedülállóként több juttatás jár a gyerek
után) bizonytalanabb szövetség. Hiányzik belõle a
bizonyosság, a bizalom, a hit. Az igazi összetartozás
tudata. Az élettársi kapcsolatok hamarabb és jóval na-
gyobb arányban szûnnek meg. Csak egy bõröndöt kell
telepakolni, és már jöhet is az új kapcsolat, nincs idõ és
kedv a kudarc boncolgatásához, megbeszéléséhez.
Egyszerûbb szõnyeg alá söpörni a konfliktusokat, nem
beszélni róla, mert még kiderül valami saját magunkról,
amivel mi magunk sem akarunk szembenézni. Aztán a
problémák újra és újra elõjönnek a következõ kapcsola-
tokban, amit azzal próbálunk megmagyarázni, hogy nincs
már a világon „normális” fiú vagy lány, aki van, az meg
foglalt.

Elfelejtettünk vágyakozni arra, ami már a miénk.
Ahogy a szólás is mondja: a másik füvét mindig zöldebb-
nek látjuk. Pedig kutatás igazolta, hogy ha a krízisben
lévõ házaspárok szakemberhez fordulnak, öt év múlva
már boldogságról számolnak be.

Véleményem szerint az elsõ lépés az annyira vágyott
boldogságunk felé az, hogy más(oka)t boldoggá teszünk.
Ha ezen munkálkodunk, egyszer csak azt vesszük észre,
hogy kevesebbszer keressük fel háziorvosunkat kisebb-
nagyobb, szervi elváltozás nélküli rosszullétek miatt,
kevesebb nyugtatót és pótszereket kezdünk használni
közérzetünk javításáért, nem menekülünk munkába és
egyéb szenvedélybe. Érdemes lenne elgondolkodnunk,
hogy mikor, kit tettünk legutoljára boldoggá?

Törökné Nagy Tímea

H á z a s s á g
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Evangélikus választások
A 2006. év tavasza gyülekezeti és közegyházi szinten

is az egyházi választások ideje volt. Egyházunkban 6
évente esedékesek a választások – gyülekezeti, egy-
házmegyei, egyházkerületi és országos egyházi szinten.

Természetesen életünket leginkább a gyülekezeti
választások és az egyházmegyei választások érintik
legközvetlenebbül. A gyülekezetben történõ választá-
sokról elmondható, hogy a 6 évvel ezelõtt történt
választásokhoz képest sok új változás nem történt – a
mostani választások leginkább a megüresedett helyek
betöltését jelentették, mert az aktív megválasztott tagok
mindenki megelégedésére lelkesen és örömmel
végezték szolgálatukat. Gyülekezetünk felügyelõje to-
vábbra is Pintér Miklós. A másodfelügyelõi tisztséget
egyrõl kettõre bõvítettük – így választotta meg a
gyülekezet Bathó Gézánét és Illaniczné Keveházi Klárát
másodfelügyelõnek. Gyülekezetünkben a vezetõséget a
megválasztott presbitérium és a képviselõ-testület alkot-
ja. Egy ilyen nagy gyülekezetben a törvény lehetõvé teszi,
hogy képviselõ-testület is mûködjön, sok esetben
helyettesítve a gyülekezeti közgyûlést. Az újonnan
megválasztott presbitérium és képviselõ-testület
ünnepélyes beiktatására 2006. június 4-én délelõtt, a
pünkösdi istentisztelet keretein belül került sor.

Az elmúlt évekhez képest újdonság, hogy az újonnan
megválasztott testületek húsvét után két héttel egy
hétvégi csendesnapon vettek részt Balatonszárszón.
Ezen a hétvégi alkalmon lehetõsége volt mindenkinek
részletesen megismerkedni a gyülekezet minden
munkaágával, és fórumbeszélgetéseken kielemezni a
legfontosabb kérdéseket.

Egyházmegyei szinten nem tör tént változás az
esperes személyét illetõen – továbbra is Koczor Tamás
dabas-gyóni lelkész maradt az egyházmegye esperese.
Mellette Bak Péter inárcsi gyülekezeti tag lett az egy-
házmegye világi vezetõje, egyházmegyei felügyelõként.
Egyházkerületünk új püspököt kapott. D. Szebik Imre
püspök nyugdíjba ment, helyére az egyházkerület Dr.
Fabiny Tamás lelkész-professzor t választotta meg
püspöknek. Püspöki iktatására Miskolcon került sor,
melyen gyülekezetünk delegációja is részt vett.

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Vele vagy nélküle?
Három példát írok le, hogyan voltak a tanítványok

Jézussal, aztán nélküle, hátha lesz olyan, amelyik ráillik
az olvasóra, vagy reménységére.

1/ Nagypéntek után
A tanítványok összeroppantak. Vége az egésznek. Aki

eddig a vezetõjük volt, biztonságot jelentett, most
megfeszítették és meghalt. Vége a tanítványságnak,
mindaz, amiért feladták az életüket, hiábavaló volt.
Péterék visszamennek halászni, Jézus-követésük
tévedés volt, csalódtak. (Nem tudhatták, hogy a Mennyei
Atya 3 nap múlva minden elképzelésüket felülmúlja.)

Nem egy emberrel találkoztam, akik átéltek hasonlót,
és ma is ebben a reménytelen, csalódott állapotban van-
nak.

2/ Áldozócsütörtök után
Jézus, feltámadását követõen 40 napig van

tanítványaival, majd eljön a nap, mikor Péter és a többi
tanítvány szeme láttára, Jézus felemelkedik a mennybe.
Szomorkodnak egy kicsit, de tudják, hogy így kell lennie,
hát hazamennek, és egyre csak imádkoznak, hogy ne
maradjanak magukra. Várják, hogy történjen valami.

Sok olyan keresztyén embert ismerek, aki várja, hogy
változzon, amiben van, még imádkozik is, de nem tudja,
mit várjon, és így telik el egész hátralévõ élete.

3/ Pünkösd után
A tanítványok olyan Lelket, erõt kapnak, melynek

lendülete semmihez sem fogható. Péter prédikálni kezd,
hatására 3000 ember keresztelkedik meg. Pár nap
múlva Jézus nevében meggyógyít egy születésétõl fogva
sánta embert a templomnál és az apostolok kirajzanak
Jeruzsálembõl a világ minden pontjára, hogy a feltámadt
és mennybe ment Jézusról, annak élõ Erejérõl bizonysá-
got tegyenek.

Aki betöltekezik Szentlélekkel, annak élete, hite nem
gyengül, hanem napról napra erõsödik. A Lelke által
ugyanis maga Jézus jelenik meg életében. Talán az
olvasó is ismer ilyen embereket, akiben Istentõl jövõ erõ
van.

Ezt az erõt lehet kérni Tõle, és Jézusért meg is adja.
A választás lehetõsége és döntése viszont csak a

tiéd.

Morva Ákos

Református programok júniusban:

június 26. - július 1. Inárcs - Hittanos tábor
június 18. vasárnap 10.30 - Hittanos évzáró
június 24. 15.00 - Istentisztelet a Puszta-templomnál
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Pilisi Motoros Egyesület – Jó úton haladunk… 
2006. április 1-re megszerveztünk egy szemétszedési

akciót Pilis „legfertõzöttebb” területeire koncentrálva.
Célunk, hogy megpróbáljuk a külterületeket egy kicsit
tisztábbá tenni. Erre vártunk minden önkéntest, aki
valamilyen formában tudott vagy akart segíteni. Nem volt
hiába a hírverés; jöttek is kicsik, nagyok, nõk és férfiak
egyaránt. Ki puszta kézzel, ki pedig autóval segített.

Külön kiemelném a Széchenyi István Általános Iskola
és Szakiskolát, ahonnan több osztály jelentkezett
munkára. Lelkes kis csapatunkhoz mintegy 70 önkéntes
csatlakozott még. Munka elõtt lecsúszott egy-két zsíros
kenyér ásványvízzel, ezután elindult a „nagy csapat”. A
lelkesedés délutánig is kitartott, aminek eredményekép-
pen nem kevesebb, mint 168 m3 hulladékot hordtunk
össze. Ezek után sikeresnek vélhetjük a szervezõdést!

2006. április 29-30-án a majális keretében ismét min-
ket látogattak meg a hatalmas gépszörnyek a III. Truck
Trial bemutatón, nem kis látványt nyújtva a homokbányá-

ba kilátogatók számára. Pár nappal elõtte lógott az esõ
lába, de a hétvégét kibírta csapadék nélkül. Ezt sokan
kihasználták. Szombaton 11 órakor felvonulással

kezdõdött a program. Napközben a versenyszellemûek
edzhettek, majd délután élesben próbálhatták ki
gépeiket a motoros-, és az autóspályán is. Akiknek nem
volt jármûve, az bérelhetett quadokat (4 kerekû motor)! A
legkisebbek pedig elfoglalták magukat légvárakban,
illetve a picike quadokkal. Napközben sült kolbásszal és
egy pohár hideg itallal oltottuk szomjunkat. Ezek után
este élõzene múlatta az idõt, míg el nem fáradtunk telje-
sen.

Nem utolsó sorban szeretnék beszámolni a május 6-
án történt BIKINI koncertrõl is. Délután már a fizika
törvényeit meghazudtoló „aszfaltbetyárok” várták a
nézõket a különleges motoros kaszkadõr és ügyességi
bemutatókkal.

Akiket letaglózott a látvány, azok egy itallal magukhoz
térhettek a koncert kezdetéig. Elõzenekarként a Surprice
együttes játszott, akit a Truck Trial vasárnap estéjérõl
ismerhetett a nagyérdemû. Majd 21 órától Pilis
történetében elõször színpadra lépett a Bikini együttes a
közönség legnagyobb örömére. D. Nagy Lajos több mint
két órán keresztül szórakoztatta a pilisieket. Több százan
együtt énekelhettük vele a „Fagyi”, a „Nehéz a dolga a
katonának” és még sok más slágert. A frontember
szerint a közönség kitett magáért. Reméljük, hogy egy
nagy élménnyel gazdagodott, aki ott volt!

Ezúton szeretnék minden kedves érdeklõdõt tájékoz-
tatni, hogy megnyílt a Pilisi Motoros Egyesület saját inter-
netes oldala, a www.pilismotor.hu, ahol elõbb-utóbb
szinte minden információt, valamint kedvcsinálóként
fotókat is megtalálhattok a rendezvényeinkrõl és rólunk.
Olvashattok többek közt a 2006. augusztus 18-20.
között megrendezésre kerülõ III. Pilisi Motoros Hétvége
zenei repertoárjáról is.

Nem lesz semmi, szerintem ne hagyd ki!

Ifj. Haluszka Zoltán
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III. Pilisi Motoros
és Veterán Autós Fesztivál

2006. 08. 18-20.
Péntek: 09.00 - Vendégvárás 19.00 - Rómeó Vérzik

(Szlovákia) 21.00 – DEÁK BILL BB 23.00 - ZORALL
01.00 - Tequila

Szombat: 08.00 - Pálinkás ébresztõ 10.00 - Vetélkedõk
15.00 - Motoros Felvonulás 16.00 - Vizespóló ver-
seny 18.00 - Tûzkerék XT 20.00 – ROCK IN ROCK
CAT’S 22.00 BEATRICE 23.30 - Erotic Show 24.00 -
Hard

Vasárnap: 18.40 - István a király (Rockopera), majd Tûzi-
játék

Rendezvények helyszínei: Pilis, Gerje Pihenõ Park

Elérhetõségek: 06-30/466-04-28, 06-70/561-37-76, 06-
70/247-88-47, www.pilismotor.hu

Rajzpályázat
A Pilis Városért Közalapítvány az általa szervezett ÉLET-
MÓD SZIGET „Szállj szabadon – tisztán!” Drogpreven-
ciós nap szellemében a rendezvény céljait kifejezõ
rajzpályázatot hirdet.

Téma: Drog- és füstmentes életért
Méret: A/3 lapon

Technika: szabadon választható
Kategóriák: 5-6. osztály, 7-8. osztály, Szakiskola
Beadási határidõ: 2006. június 15. (Szabadidõ

szervezõnek)

A pályázati munkák június 24-én a pilisi Piactéren, a ren-
dezvényen tekinthetõk meg.
A legötletesebb, - esztétikus munkákat a Pilis Városért
Közalapítvány jutalmazza a helyszínen.
Sok sikert!

Pilis Városért Közalapítvány 

Jótékonysági koncert
2006. június 15. csütörtök 18 óra.

Helyszín: Liebner-kúria, Pilis, Dózsa Gy. u. 33.
Mûsoron népszerû opera- és operett részletek, 

közkedvelt slágerek.
Fellépnek:

Ardó Mária, Clementis Tamás, Kiss Péter, Berczelly
István, a Magyar Állami Operaház magánénekesei, 

Béres Judit oratóriuménekes,
a zeneiskola tanárai, növendékei, zenekedvelõkbõl

alakult alkalmi kórus.
Közremûködik: Pilisi Zenészegylet és még sokan mások

Jegyek a helyszínen kaphatók.

www.civilpilis.koznet.hu
Elindult a Civil Pilis, Pilis város civil szervezeteinek a

Pilisi Hírközlési Egyesület által létrehozott és támogatott
közös honlapja. Ezen az oldalon kulturális-, sport- és tár-
sadalmi életünk minden olyan szereplõjével találkozhat,
megismerkedhet, akik az elmúlt évtizedekben, illetve nap-
jainkban közösségi életünkben jelentõs szerepet játszot-
tak-játszanak.

Célunk szerint együtt tehát a civilek! Így együtt, egy
helyre gyûjtve amellett, hogy a szervezetek saját oldalán
minden hasznos információt beszerezhet, hír rovatunkban
minden olyan közösségi információ gyorsan fellelhetõ az
Ön számára, ami közösségi életünk új eseménye, amit
érdemes tudni.

Fotógalériánkban a múltat, eseményeinket, civil
hétköznapjainkat mutatjuk be, bízva abban, hogy Ön is
kedvet kap a programjainkon való részvételre, esetleg a
csatlakozásra vagy munkánk támogatására.

Ne felejtse! www.civilpilis.koznet.hu
PIHE

(Pilisi Hírközlési Egyesület)

A Pilisi Összefogás Egyesület egy új hagyományt indí-
tott el. Felhívást tett közzé a volt tanítványok és kollégák
részére, hogy a pedagógusnapon közösen emlékezzünk
azokra a pedagógusokra, akik már nem élnek közöttünk.

Június elsõ vasárnapja borús, esõs idõjárással rontot-
ta el a programot. Ennek ellenére tiszteletüket tették
néhányan az Általános és Zeneiskola nevelõi, az
Egyesület tagjai közül a temetõkben, hogy elhelyezzék
virágjaikat a pedagógusok sírján. Azoknak, akik nem
Pilisen nyugszanak vagy nyughelyüket nem találtuk, mé-
csest gyújtottunk nevük felolvasásával emlékezve.

Elõdeink szerepe meghatározó volt óvodáink, iskoláink
életében, Pilis múltjában. Õk, akik 50-100 vagy még több
gyermeket neveltek, oktattak, egyszerre voltak a „nemzet
lámpásai”, a „nemzet napszámosai”. Sorsuk nem volt
könnyû: az elvárások, kötöttségek, kötelezettségek, a
folyamatosan újító reformok nehezítették a pedagógiai
munkát.

Az elsõ pilisi iskola csak 1724-ben nyitotta meg kapu-
ját a pusztai csárda átalakításával, a folyamatos fejlõdés
eredményeként ma már büszkék lehetünk arra, hogy van-
nak óvodáink, iskoláink, szakiskolánk és zeneiskolánk.
Becsüljük meg a gyermekeinket nevelõ, oktató dolgozókat
és ne feledkezzünk meg azokról sem, akik már csak
emlékünkben élnek vagy csak hallottunk, olvastunk róluk.

Kérjük, hogy az Önkormányzat az Egyházakkal
együttmûködve nyilvánítsa védetté azoknak az
embereknek a sírját, akik szerepet vállaltak településünk
fejlõdésében. A sírok gondozását pedig mi, volt
tanítványok, kollégák elvállaljuk!

Hadas Jánosné

Megemlékezés


