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Bartók Béla írja egyhelyütt: „Az én
igazi vezéreszmém…, amelynek
mióta csak mint zeneszerzõ magam-
ra találtam, tökéletesen tudatában
vagyok: a népek testvérré válásának
eszméje, a testvérré válásé minden
háborúság és minden viszály
ellenére. Ezt az eszmét igyekszem –
amennyire erõmtõl telik – szolgálni
zenémben; ezér t nem vonom ki
magam semmiféle hatás alól, ered-
jen az szlovák, román, arab vagy bár-
miféle forrásból. Csak tiszta, friss és
egészséges legyen az a forrás!”

Ezt a tiszta forrást most megtalál-
tuk itt Pilisen 2004. május 16-án a
református templomban rendezett
koncerten.

Amint beléptünk az új templomba,
azonnal érezhettük a hely szellemét,
megcsodálhattuk nemesen egyszerû
architektúráját, kitûnõ akusztikáját.

Amikor elsõ számként Mozart kis
kórusmûve a Szép május jöjj, hogy
ébreszd…” felhangzott a kórus
elõadásában, tudtam, hogy ma este
rendkívüli élményben lesz majd
részem. Az nem véletlen, hogy
Tavaszi hangverseny lett az est címe,
hiszen a mûsorszámok híven követ-
ték a húsvét, a feltámadás és
Pünkösd közötti intervallumot. 

Mennyi szín, mennyi szép gondo-
lat jelent meg a felcsendülõ
muzsikában. Emberi sorsok és életek
jelentek meg elõttünk, tökéletes
interpretálásban. Mozart és Vivaldi,
Wagner és Verdi. Sorolhatnám
tovább, de egy pillanatra álljunk meg
Verdinél. A Nabucco-ból hallhattuk a
Rabszolgák kórusát. Tudnunk kell,
hogy Verdi ezt a mûvét huszonkilenc
évesen írta Solera szövegkönyvére. A
dalmû a babiloni fogságban

senyvedõ Izrael sorsáról szól, azon-
ban mindenki tudta, hogy ez a
szárnyaló, láncokat és börtönrác-
sokat tördelõ gondolat – az
egységes, szabad Itália forradalmi
gondolata volt.

Annak ellenére, hogy kórusunk
még nem összeszokott, nagyon új,
tiszta intonációval, jó dinamikával,
szép tónusú hangon adta elõ a
mûvet. Nemcsak az elmúlt századok
zenéjébõl, de a XX. század végérõl is
hallhattunk egy zenei csemegét.
A.L.Webber, a Jézus Krisztus szuper-
sztár és a Macskák címû mûvek
szerzõjétõl a ,Requiem hangzott el.
Ezt a mûvet az tette igazán külön-
legessé, hogy ebben vett részt a
legtöbb szereplõ, név szerint Fekete
Veronika, Varga Virág, Kartali Anita,
Váradi Renáta és a kórus. A templo-
mi környezethez méltó áhítatot adó
hangulatú volt, amikor felcsendült a
Pie Jesus, ”Kegyes Jézus” kezdetû
tétele. Tökéletes összhangban
szólalt meg az énekesek, és hangsz-
eresek, fuvola, gitár, orgona,
valamint Solymosi Sebestyén meste-
rien kezelt klarinét hangja, és Bondor
Erika bársonyos meleghangú hegedû-
je. Igazán merész vállalkozás, de jól
sikerült.

Hallhattunk még Wagner
operáiból, a Mesterdalnokokból, Mol-
nár András Kossuth – díjas Érdemes
mûvész elõadásában, aki méltán
világhírû. Nagy ívû telt hang, szinte
kézzelfogható, de a lágyság és bár-
sonyos szín sem hiányzik belõle.
Wagner zenéjén keresztül érezhetjük,
hogy szenvedõ és óriási, mint a
tizenkilencedik század, amelyet a
maga teljességében kifejez: így áll

(folytatás a 13. oldalon) 

Tavaszi hangverseny
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K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Pályázatok
A számos megoldásra váró községi gondunk
leküzdésében segíthetnek a különbözõ pályázatok. A
Képviselõ-testület döntése érdekében számos pályázat
elõkészítése illetve benyújtása folyik ebben az idõszak-
ban. 
A turisztikai vonzerõk fejlesztésére szóló un. ROP
pályázat keretében a Gerje forrásvidékének fejlesztését
célzó elõkészületek folynak és döntés született arra is
hogy önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat
építésének 2004. I. félévében elnyerhetõ támogatására -
a már kész tervekkel rendelkezõ- Malom utca építésére
pályázatot nyújt be az Önkormányzat.
A Területfejlesztési Tanács által kiírt vismajor pályázatra
már benyújtották a tavalyi év során a Vízmû-telepen
beépített nyomásfokozó szivattyú költségeinek, valamint
a költségvetésben nem szereplõ egyéb vízhálózattal
kapcsolatos kiadások fedezetére szóló igényt.
Elõkészítése folyik továbbá a Közösségi Ház valamint a
Kávai úti óvoda felújítására támogatást nyújtó pályázaton
való részvételnek is.

Továbbra is csekken
A szennyvízberuházásra létrejött Viziközmû-társulás a
Fundamenta Lakástakarék Pénztárral szerzõdõ tagjainak
befizetéseirõl szóló vitát sajnos nem sikerült megnyug-
tató módon lezárni. Mint ismeretes a Pénztár a csekken
fizetõ ügyfelek befizetéseinek kezelése után komoly
összeget kér. 
Az átutaláson történõ befizetéssel viszont kevesen
élnek. Így a Képviselõtestület márciusban ismét úgy dön-
tött, hiogy a befizetések kezelését a csekkek kiküldését
stb. továbbra is a Viziközmû Társulás végzi a szen-
nyvízberuházással kapcsolatos posta- és csekk-költ-
ségeket az Önkormányzat válllalja nem hárítja át a
lakosokra.

Érvénytelen a pályázat
Az elõzõ számunkban adtunk hírt arról, hogy az Általános
és Zeneiskola igazgatónõjének megbízatása a tanév
végén lejár. Az Önkormányzat a jogszabályi elõírásoknak
eleget téve az állást pályázati úton kívánta betölteni. A
Közlönyben megjelent pályázati felhívás azonban a kiadó
hibájából tévesen jelent meg „Általános zeneiskola” igaz-
gatóját keresve.
A szóban forgó téves pályázati kiírás érvénytelenítette az
eljárást azonban másik hirdetés közzétételére a hivata-
los eljárás lefolytatására a hiba észlelésétõl a határidõig
már nem maradt elegendõ idõ.
A Képviselõ-testület mindezeket mérlegelve a pályázat
érvénytelenítése mellett arról döntött, hogy az intézmény
vezetését egy évre megbízott vezetõvel oldja meg.

2004. aug. 1-tõl 2005. júl.31-ig Bazsonyiné Bódi Csillát
az iskola eddigi igazgatóhelyettesét bízta meg az igaz-
gatói feladatokkal.

Helyi buszjárat?
Pilisen évekkel ezelõtt már volt helyi buszjárat, ez akkor
a gazdaságtalan mûködteteés miatt megszûnt. Most a
jogszabályi és támogatási változások adta
lehetõségekkel élve több vállalkozás is jelentkezett, hogy
ismételten felvállalná ezt a feledatot. A Képviselõ-
testülete elhatározta, hogy az ajánlatokat megfontolja, a
tömegközlekedést helyi buszjárat beindításával kívánja
megoldani. 
Ennek érdekében felkérte a Jegyzõt, hogy a szolgáltatás-
sal kapcsolatos konkrét tárgyalások  elõkészítése
érdekében Településfejlesztési és a Gazdasági Bizottság
javaslata alapján jelölje ki a helyi buszjárat útvonalát és
a megállókat.

Új külsõs
Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
96/2002. (XI. 13.) sz. önk. határozatának módosításá-
val a Gazdasági Bizottság külsõs tagjaként az idõközben
lemondott Budavári János helyett Spiegl Józsefet válasz-
totta meg. Az új tag még a márciusi ülésen letette az
esküt.

Elfogadták…
Az Önkormányzat egy korábbi pályázaton 1 millió forintot
nyert Pilis nagyközség Környezetvédelmi programjának
elkészítetésére. A program a jövõbeli pályázatkészítés
fontos alapdokumentuma. Az elkészítéssel megbízott
Mercse Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által elkészített
színvonalas szakmai anyagot a Képviselõ-testület a már-
ciusi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Vita a jogszabályról
A kilencvenes évek elsõ felében végzett gázberuházás
sajnos az önkormányzati gázvagyon elveszítésével ért
véget. A gázhálózatot megvásárló TIGÁZ-zal azonban az a
szerzõdés született hogy, a közmûfejlesztési hozzájárulá-
sok – jelenleg 90.000 Ft. – az önkormányzatot  illetik
meg. Az év elején megjelent egy jogszabály mely szerint
a gázbekötéseknél a hozzájárulások beszedésére, ezen-
túl csak a szolgáltató a jogosult. 
A TIGÁZ értelmezésében – amivel az Önkormányzat nem
ért egyet - ellentétben a korábban kötött polgári
szerzõdéssel ezentúl nálunk is csak õt illeti meg ez az
összeg. Ilyen tárgyú levéllel minden érintettet fel is kere-
sett. Az önkormányzat a Gazdasági Minisztériumtól kért
állásfoglalást a kérdésben. Addig, míg ez megszületik a
bekötésre váróktól mind a két fél kéri a pénzt…
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Szemetelünk...
Április 24-én megmozdulhatott volna a falu. Az Önko-

rmányzat felhívására a környezetünk jelentõs részén
eltakaríthattuk volna a sok szemetet. Igaz, hogy viszony-
lag késõn szereztünk tudomást az “akcióról” - reméljük
a legközelebbirõl legalább 1 hónappal elõtte értesülünk.
Sajnos a több mint 10000 fõs lélekszámból kb. 30 tudta
szabaddá tenni magát szombat délelõttre. Lelkesen
kezdtük a munkát, elég hamar meg is telt néhány zsák,
de az idõjárás közbeszólt, így elég sok szemét maradt
sorsára várva. 

És most egy kis személyeskedés.
Mindig is, enyhén szólva idegesített, amikor szeme-

tet, szemetelõ embert láttam az utakon. Tavaly viszont
történt valami, ami mélységesen felháborított. A boros
pincénknél a WC-nket valaki, vagy valakik teletömték
elhasznált gyerekpelenkákkal és üvegekkel. Azt hittem,
hogy “tele” van és megkértem egy barátomat: segítsen
kitakarítani. Nem mondom: nem a legkellemesebb
elfoglaltság, de nekiláttunk. 

Az amit találtunk... inkább nem részletezem. Hogy
tennem kell valamit, ez egészen világossá vált számom-
ra. Tavaly májusban szerveztünk egy nyilvános szemét-
szedést a falu fõutcáján. Tudom, hogy ezzel nem oldjuk
meg a szemétkérdést, de ha azok közül, akik láttak min-
ket csak 1 ember nem fogja többé eldobni az utcán a
szemetet - már megérte! Nap, mint nap kavarognak a
fejemben a kérdések. Miért nem zavar egyeseket, hogy
rohadó és fõleg nem rothadó zacskókat, üvegeket lát,
amerre csak néz? Hogy “esik” ki a kezébõl a szemét,
minden lelkiismeret furdalás nélkül? A vonatablakból
miért élvezet kihajítani a sörös dobozt? Vajon, ha min-
den utcasarkon lennének kukák, akkor oda kerülne-e a
szemét? Nehéz hazáig “cipelni” a csokis papírt, csip-
szes zacskót? Nem fontos nekik a környezetünk tisz-
tasága? És még sorolhatnám...

Tudom, hogy nehéz változtatni azon a gondolkodás-
módon, hogy “nem érdekel, hogy eldobom a szemetet”,
de próbáljuk meg! 

Merjünk rászólni azokra az emberekre - persze nor-
mális, emberi hangon. Hátha, esetleg elgondolkodnak...
szerintem megéri.

Halgas Sára

A járóbeteg-szakellátás speciális formája. Nem a
beteg megy a rendelõbe hanem   a szakember jelenik
meg a beteg lakásában. Az ápolás visszatér az otthonok-
ba!

Mit értünk az otthoni betegápoláson? Az otthoni sza-
kápolás a biztosított tartózkodási helyén kezelõorvosá-
nak rendelésére, szakképzett ápoló által végzett
tevékenység. (kórházi ápolást kiváltó)

Mi a célja az otthoni betegápolásnak? Lehetõleg ne
kerüljön kórházba a beteg, akit a megfelelõ feltételek
megteremtésével otthonában is el lehet látni.

· Aki pedig kórházba kerül, az elõbb visszatérhessen
otthonába és orvosi indikáció alapján - szüksé-
gleteire épülve - az ápolási ellátást is megkapja.

· Lehetõség nyílik arra, hogy bizonyos típusú sza-
kirányú terápiás szolgáltatásokat is megkapjon. Pl.:
Gyógytorna, sebkötözés, logopédia, fizikoterápia.

Ki rendelheti el?
· Házi orvos
· Szakorvos (rheumatológus, ortopédiai szakorvos,
ideggyógyász, sebész, bõrgyógyász)

· Kórházi orvos (ha az otthoni ápolást végzõ szolgálat
szerzõdésben van a kórházzal vagy javaslata alapján
a kórházi zárójelentésben kéri a beteg otthoni sza-
kellátását. Ennek alapján a házi orvos rendeli el).

Mennyibe kerül ez a szolgáltatás a betegnek?
INGYENES! Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti!

Pilisen mûködik térítésköteles szakellátó szolgálat
is. Önök mérlegelhetik, hogy melyiket választják.

Kihez fordulhatnak tanácsért?
· Házi orvos
· körzeti nõvér
· Otthoni betegápoló nõvér vezetõjéhez.
További hasznos tájékoztatóért forduljon bizalommal

kezelõorvosához, háziorvosához. Készségesen állnak az
önök rendelkezésére. Részletes tájékoztatót kaphatnak
az esti órákban a 413-916-os telefonszámon.

Egészségügyi tájékoztatónk a következõ számunkban
folytatódik.

Nagy János
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Otthoni betegápolás
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Egy kis közösség, a tizenegy tagú Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Bizottság 2002. õszén elhatározta,
hogy nevéhez illõen mind a négy területtel azonos szín-
vonalon kíván foglalkozni.

Az elmúlt évben folytattuk a már hagyományos
komolyzenei hangversenyek sorát, újdonságként falu-
napot szerveztünk, mely igen sok érdeklõdõt vonzott.
Érzékeltük a lakosság igényét a folytatásra, melyhez
lendületet adott egy márciusi pályázat lehetõsége az
Európai Únióhoz való csatlakozás megünneplésére. Dol-
gozni kezdett a lelkes team, egyre több ötlet született és
egyre bõvült az önkéntes közremûködõk köre, így vált a
program sokszínûvé.

A segítõ kezek mellett a problémák sorakoztak, elsõ-
sorban a színhelyet kellett alkalmassá tenni arra, hogy
viszonylagos komfortérzetet biztosítson Önöknek, Pil-
isieknek. A rendezvény a környékbeli programok ellenére
sok látogatót vonzott. Mintegy ezer fõ, gyermek és fel-
nõtt töltött kellemes órákat együtt önfeledten szórakoz-
va. A sportpályán tíz csapat küzdött a gyõztesnek járó
vándorkupáért. A körmérkõzések nyerteseként serleget,
oklevelet és emléklapot kaptak a résztvevõk. Ered-
mények: IFI I. helyezett: Bénázók  II. helyezett: Dreem
Team III. helyezett: Ágyúzók Felnõtt I. Domboldali lev-
onulás II.Lidércek III. Egyveleg. A csapatokat elvárjuk a
következõ május elsejére is. Lehet csatlakozni hozzájuk!

A piactér bejáratánál a képviselõ-testület által elfo-
gadott Pilis Nagyközség Hozománya címû album és EU
emlékkönyv várta az érkezõt.

A vakító napsütésben, a hangulatos Gerje patak men-
tén futók és túrázók vették birtokukba a terepet. A
fotókon is látható a futóversenyen és a családi túrán
résztvevõk lelkes csoportja.

A mozgás lehetõségét biztosította a gyermekek
részére a lovaglás, a népszerû ugrálóvár és a kisautó. A
barátságos maci mosolyt varázsolt az arcokra.  Jó bará-
tunkká lett, DE KI VOLT A  MACI?! Felnõttnek, gyer-
meknek igazi örömet szerzett a játszóházban az alkotás
szépsége. Az igényes alapanyagokból szebbnél szebb
munkák születtek. Hét asztalnál folyt a kézmûves
foglalkozás, a következõk szerint: üvegfestés,
gyöngyözés, hennázás, szalvétatechnika, fonások,
papírsárkány készítés (uniós zászlókkal), címertervezés. 

A gyermekek a készített munkáikkal játszottak, illetve
haza is vihették azokat. Ügyességi vetélkedõkön (asztal-
itenisz, kötélhúzás, célba dobás, pókjárás) tehették
próbára ügyességüket a gyermekek. A jutalmazás az
egész nap folyamán euró csoki pénzzel, gyermek és fel-
nõtt emléklappal történt.

A táncházban gyermekek és felnõttek együtt járták az
EU országok néptáncait.

Az ifjúság figyelmébe ajánlottuk a drogprevenciós pro-
gramot, amelyen a fiatalok aktívan vettek részt. A hoz-
záértõ elõadónak sikerült a gyermekekhez közel hozni a
témát. Az elõadás legnagyobb eredménye az volt, amikor
az egyik fiatal kijelentette: õ soha nem fog droghoz nyúl-
ni!

2004. május 1. Valami folytatódik...
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Pillanatképek önmagunkról címmel az elmúlt tíz év
filmjeibõl láthattunk összeállítást a vetítõsátorban. Pilis
érdekességeirõl, jellegzetességeirõl, múltjáról meséltek
a filmek. Köszönet azoknak, akik rendelkezésünkre boc-
sájtották féltve õrzött kincseiket. Az évek óta dédelgetett
álom - saját fedett színpad - tette lehetõvé, hogy a felnõtt
és gyermekcsoportok, egyének bemutassák színvonalas
mûsorukat. 

Délután 15 órától „Élet az Unióban” címmel színes
programmal örvendeztettük meg egymást. Az iskolák, a
Gyermekotthon, és nyugdíjas klubjaink kitettek
magukért. Feltárultak rejtett értékeink és jelesre vizsgá-
zott Pilis! Felfokozott várakozással, az idõsebbek nosz-
talgiával fogadták a színpadra lépõ Tabányi Mihály Kos-
suth-díjas harmonika mûvészt. Õ az, aki miatt Kodály
Zoltán koncert hangszernek ismerte el a harmonikát.
Meghódította Európát, Amerikát és május elsején ben-
nünket, Pilisieket! A nemzetközi harmonika versenyeken
begyûjtötte az összes létezõ díjat, melyet csak elnyer-
hetett!

Az egyre nagyobb tömeg ovációval fogadta községünk
szülöttjét és a magyar zenei élet kiválóságaiból összeállt
együttesét, szólóénekeseit. Az idõs mûvész kifinomult
játékával magával ragadta a közönséget, igazi örömzenét
játszott. Az elszármazott híresség jutalomjátékát hallhat-
tuk. 

Az egyre erõsödõ erejû zápor és a tûzijáték csak
fokozta a hangulatot. Egy nagy találkozásnak lehettünk
részesei, melyre még sokáig emlékezünk. Köszönjük min-
dazok támogatását, akik lehetõvé tették a koncert létre-
jöttét! Mi a titok? Szerintünk a rendszeres alkalmak

szervezése, segítõ kezek elfogadása, együtt gondo-
lkodás...

Ön szerint? Az EU-s emlékkönyv sok-sok beírása
bátorítást ad számunkra, hogy jó úton járunk és ezt az
utat folytassuk. 

Csatlakozás Napja A lelkes segítõk, együttmûködõk
névsora:

- Kriskó Jánosné és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
- Soproni László és a Gerje Forrás Kht. dolgozói
- Opavszky Pál és munkatársai
- Németh István és a Pilisi Polgárõr Egyesület
- Bernula Istvánné és a Széchenyi Iskola pedagógusai
és tanulói

- Bahil Lajosné és az Általános és Zeneiskola pedagó-
gusai és tanulói

- Kröpfl Mihályné és a Fõvárosi Önkormányzat Óvoda,
Ált. Isk., Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
dolgozói és tanulói

- Szûcs Ildikó és a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szol-
gálat dolgozói

- MSZP Napsugár Nõtagozata
- Csilló Lovasiskola
- Paulovicz Pálné és a Vidám Tavasz Asszonyklub
- Bretka Pálné és a Barátság Nyugdíjas Klub
- Hacheleva Ludmilla, Solymosi Sebestyén mûvész-
tanárok és növendékeik

- Papp Enikõ és a Pilisi Dzsesszbalett Klub
- KÉPÜSZ KFT.
- Misi József, Haluszka Péter és segítõik
- Gyurkity Katalin és ügyes kezû segítõi
- Szamosfalvi Attila és tanulói
- Kurucz László
- Kasa Tibor
- Kollár Judit
- Dr. Ubrankovics Zsolt
- Csernai László
- Gavalecz Petra
- Polgár Tibor és családja
- Havasiné Gölöncsér Aranka és családja
- Kottász Árpádné
- Pintér Miklós
- Némethné Fiel Gabriella
- Nagy Sándor
- Betegh Gábor
- Földvárszki Gábor
- Vereb Sándorné
- Földvárszki Zsuzsanna
- Reis József
- Tóthné Mátrai Edit
- Tóth Zoltán
- Haluszka Klára
- Varga Jánosné
- Nagy János
- Miniszterelnöki Hivatal és még sokan mások.....

Pilis Nagyközség Önkormányzata nevében köszönetet
mondunk a két hónapos lelkes és precíz szervezõ-
munkáért, az ötletekért és a megvalósításért!

Csikós János, Pintér Erzsébet, 
Nagyné Lehoczki Katalin
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Varázslatos este Pilisen
Ezt a gyönyörû május elsejei estét még sokan és

sokáig a legnagyobb örömmel fogjuk emlegetni Pilisen.
Ugyanis ezen az estén minden hallgatóját elvarázsol-

ta Tabányi Mihály a harmonika-király és együttese azon a
koncerten, amit este héttõl adott a pilisi piactéren.

Az ígérete szerinti zenei utazás a világ körül maradék
nélkül megvalósult, hiszen az elõadás Hacsaturján, Ger-
schwin, Beethowen, Brahms, Strauss, Erkel, Kozma,
Webber és sok-sok magyar szerzõ mûveibõl állt össze,
olyan professzionális elõadói szinten, amit Pilisen nem
sokat hallhattunk, de reményeink szerint még sokszor
fogunk hallani.

Tabányi Mihály Kosssuth-díjas harmonikamûvész, aki
Pilisen a Vásár utcai szülõi házban született, sajnos már
nem fiatalember, de elõadásmódján és fölényes tech-
nikai tudásán semmi sem látszott ebbõl. Olyan dalok, és
darabok elõadására vállalkozott, ami példát adott abból,
miért is világhírû mûvész .

Sokan megérezhették pilisiek, hogy itt remek elõadás
lesz, ennek megfelelõen „telt” ház elõtt játszottak a
mûvészek ,akik közé már a mester két ifjú tanítványa is
beletartozik, ezt a mi közönségünk is tapasztalhatta.

Nagyon nagy sikere volt a sok improvizációval fûsz-
erezett szóló-betéteknek is, ahol Bartos Gyula zongo-
ramûvész is elkápráztatta tudásával a hallgatóit.
Hálásan köszönjük az együttesnek a szabadtéren is vál-
lalt, amúgy idõjárásban is viharos estét, külön köszönet
az ötletgazdá(k)nak, és a szervezõknek, valamint azok-
nak is, akik a technikai lebonyolításban részt vettek,
mert csak így együtt jöhetett létre ez a nagyszerû pro-
dukció.

Várjuk a hasonló színvonalú elõadásokat, mi ott
leszünk.

Imecs László

Lassan elérkezünk az év közepéhez és a Pilisi Nép-
és Gazdakör tavaszi programjainak végéhez. Néhány
mondatban szeretném felidézni az elmúlt idõszak
eseményeit, valamint a tervezett programjainkat.

Ezt az évet is két nagyon kellemes rendezvénnyel
kezdtük: január végén volt a borverseny, februárban
pedig a farsangi bál. Ezt követõen a szakmai ismeretter-
jesztõ elõadások következtek, amelyek már nem csak a
Pilisiek részére szóltak, hanem a környék településeirõl
is sok érdeklõdõ gazdát  vonzottak hozzánk. Így
községünk a mezõgazdasági információszolgáltatásban
igen fontos szerepet tölt be térségünkben. Már január
végén elkezdõdtek ezek az elõadások az agrártámogatá-
sok igénylésével kapcsolatos teendõk ismertetésével.

Februárban az adózási szabályokról (jövedelemadó,
jövedéki adó) és a szõlõk, gyümölcsösök tavaszi
munkáiról, valamint a kertészet versenyképességének
lehetõségeirõl hallottunk elõadásokat.

Márciusban megismerhettük a növényvédelem leg-
fontosabb teendõit, valamint egy nagyon jó elõadáson
vehettünk részt a biogazdálkodás lehetõségeirõl.

Áprilisban a pályázható támogatások lehetõségeit
ismertették az MVH és az Agrárkamara munkatársai.

A nyár eleje a pihenésé, mert a Pilisi Nép- és Gaz-
dakör szokásos kirándulásaira kerül sor, az idõpontokat
majd késõbb közöljük.

A Szüreti Felvonulás és Bál szeptember 4-én kerül
megrendezésre, de ennek elõkészületei már folynak.
Ezzel kapcsolatos elsõ fontos dátum július 10-én 17 óra,
amikor a Közösségi Házban kezdõdnek a táncpróbák.
Ezt követõen minden szombaton 17 órakor lesznek a
próbák egészen a bál idõpontjáig.

Kérjük a pilisi fiatalokat, hogy minél többen jöjjenek
el a próbákra és vegyenek részt a felvonulás és a
nyitótánc szép hagyományában.

Szabó Márton

Gazdaköri hírek

Vidám Tavasz klub hírei
A 25 éves évforduló óta sem pihent a klub. 
Február 21-én a Nyáregyházi klub vendégei voltunk

ahol Farsangi bálon vettünk részt, majd március 8-án
Nõnap alkalmából a Sülysápi klub volt a vendégünk.Ezen
a napon Csikós János polgármester úr és felesége
valamint Pintér Erzsébet  a Kulturális Bizottság elnöke is
megtisztelte a klubtalálkozónkat és köszöntötték a
vendég és a helyi klubot. 

Április 17-én a Dánszentmiklósi klub ünnepelte 20
éves évfordulóját, aminek mi is részesei lehettünk.
Április 24-én a Pándi Nyugdíjas klub is a 20 éves évfor-
dulóját ünnepelte velünk. 

Május 1-jén a Csatlakozás napi ünnepségen szere-
peltünk, majd május 3-án Anyák Napi rendezvény tartot-
tunk, ahol a Péteri nyugdíjas klub volt a vendégünk. Nem-
csak mint klub vett részt, hanem mint a Szlovák Kisebb-
ség Önkormányzata is. 

Május 15-én a Peregi klub tartotta velünk 20 éves
évfordulóját, május 20-án pedig Szadán rendeztek
nyugdíjas találkozót, ahová szintén felkérést kaptunk. 

Május 23-án a Kiskõrösi Szlovák Napokkal egy-
bekötött Rétes Fesztiválon vettünk részt.  A következõ
prorramunk június 5-én a Maglódi Szlovák Napok ahol
ismét képviseljük Pilist.

Vidám Tavasz
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Másodrendû állampolgárok
Mi pilisiek, - sajnálatos módon-, mindenképpen azok

vagyunk, már az állami támogatás mértékét tekintve is.
Meg lehet nézni azokat a közlönyökben is megjelent

számokat, amiket az éves költségvetés tartalmaz, de
ezen csak felbosszantja magát egy falusi lakos. Miért
van ez így, és így kell-e lennie ennek egyáltalán? Ezt a
kérdést muszáj felvetnünk, hiszen nyílván nem merõ
rossz indulatból, csak valamiféle téves eszmébõl, vagy
hozzá nem értésbõl alakult így.

Nézzük mit is tesz hozzá a nagy költségvetéshez egy
pilisi állampolgár, ez mennyivel kevesebb, mint amit
példának okáért egy fõvárosi lakos tesz hozzá a közös
kasszához. Akinek munkája van azok közül is sokan
kénytelenek Pilisrõl a közeli városokba utazni dolgozni,
Monortól Budapestig, de meg lehet említeni Ceglédet és
talán Albertirsát is.

A Pilisiek városi munkahelyükön 8-10 órát töltenek el,
ott keresik meg a megfizetendõ személyi jövedele-
madójukat, ott keletkezik a hozzáadott értékadó rossz
magyar fordításban az ÁFA) a munkaadójuknál, és még
sokféle címû elvonás. A minden magyar munkavállaló
által így megfizetett adók meg egyebek, adják ki az állam
által elosztott forrásokat ez igaz, de azért felmerül a
kérdés: miért marad ott az a befizetett sokféle adó,
miért nem teljes mértékben lakosságarányosan és
„fejlesztenivaló” arányosan kerül visszaosztásra.

Tehát az utazással együtt a munkaidõ 11-12 óra, és
akkor nem fér bele ebbe az idõbe a vásárlás sem, mert
rohanni kell haza , vagy a gyerekért az óvodába, vagy
mert még itthon vásárolni kell valamit, de a ház körüli
teendõk sem várhatnak. Ezzel talán kevesebbet tesz egy
falusi, mint egy városi társpolgár ? Vagy pusztán azért
más az egy fõre jutó állami támogatás, mert az csupán
községi rangú a településünk. Lehet, hogy az van a gon-
dolat mögött, hogy falun lehet gazdálkodni? Az igaz, de a
föld és az ólak sem adnak semmit sem ingyen, csak sok-
sok munkával állíthatók elõ ezek a javak is.

Vagy valami más oka van?
A városok vonzástere nagy. Láthatjuk sokan járnak

más településrõl dolgozni a városokba, sokan járnak
vásárolni, tanulni és szórakozni, sportolni és mûvelõdni
a falvakból is. A tanulás, szórakozás és mûvelõdés miat-
ti infrastrukturális városi kiadások magasak, de az
ezekre adott különbözõ támogatások messze meghalad-
ják a lakosság-arányos mértéket. Akkor megint fel lehet
tenni a kérdést miért ér a falusi lakos kevesebbet az
állam újraelosztó szerepében, mint a városi?

Visszakanyarodva Pilishez, itt a négyes fõközlekedési
út, és nem szárnyvonali vasúti pálya mellett élve sokan
bosszankodunk, hogy jó formán már csak az éjszakai
órákban lehet Budapestet megközelíteni gépjármûvel a
távolsághoz arányos menetidõ alatt. Ügyes-bajos intézni-
valóinkat jó, ha fél nap alatt el tudjuk intézni.

Mire kellene a több állami támogatás, amit min-
denképpen meg is érdemel a falu. Nézzük ezeket, min-
den rangsor nélkül:

Sokat segítene egy falubeli okmányiroda létrejötte,
feltételeit mindenképpen ki kellene kémlelni.

Pilisen csak nyolc osztályt lehet elvégezni, azt is igen
mostoha körülmények között, kevés szakmunkást még
képezhetünk, az óvodai férõhely kevés, pedig negyven
százalékkal több gyerkõcöt vettek fel, mint ahányat
lehetne, bölcsõde pedig egyáltalán nincs.

És, ha már itt tartunk születni sem lehet Pilisen. Ninc-
senek négy évszakban járható útjaink, a közmûvelõdés
minden ága hiányzik egy tizenegyezer lakosú községben.
Egy tányér levest sem lehet megenni étlap szerint a
faluban. Szûkös az Önkormányzat hivatala is, ennek
sokan és sokszor látjuk kárát.

Talán itt mi nem is másodrendû, hanem minden ran-
gon aluli állampolgárok vagyunk.

Ezen változtatni kell, és a változások lendítõ ereje
csak a faluból belülrõl jöhet. Másra csak úgy
számíthatunk, ha minden nap megküzdünk érdekeinkért,
és mi magunk is azon vagyunk, hogy bemutassuk erkölc-
si és anyagi erõnket egyformán. Többen gondolják úgy, ez
az egyetlen kitörési pont, a huszonnegyedik órából nézve.
Persze nem felejthetjük el, hogy több infrastrukturális
beruházáson sok-sok saját erõvel és sok türelemmel
viselt megpróbáltatás közepette talán túl vagyunk, az
ezekhez kapott állami támogatás mértéke számottevõ
volt, de azt is tisztán kell látni, hogy ez a korábbi
évtizedekben felhalmozódott adósság-törlesztés elsõ rés-
zlete .

Imecs László

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény a családsegítõ szolgálatok
számára feladatként jelöli meg a jelzõrendszer kiépítését
és mûködtetését. 

2004. március 18-án a Családsegítõ Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat meghívására a pilisi jelzõrendsz-
er tagjai összegyûltek (Hatósági iroda, Gyámhatóság,
Szociális Bizottság, Egészségügyi Szolgálat, általános
iskolák, óvodák, Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei).
Sajnos a rendõrség képviselõi nem vettek részt e tanác-
skozáson.

A jelzõrendszer lényege: összefogni azokat az
embereket, szervezeteket, akik a gyermekvédelemben
dolgoznak, és akiknek jelzési és együttmûködési
kötelezettségük van. A jelzõrendszer kiindulópontja az
óvodai, iskolai gyermekvédelem, a védõnõi munka.
Nekik kell a veszélyeztetettség jelzését továbbítani – ha
pedagógiai, illetve tanácsadási módszereikkel nem
tudják az adott problémát orvosolni – a gyermekjóléti
szolgálat felé. Ez Pilisen legtöbbször fordítva mûködik,
sokszor a gyámhatósági jelzés következtében indul el a
családgondozás. Szükség lenne adott esetekben a
pedagógusok által javasolt és összeállított magatartási
szabályokra is, amelyek a gyámhatósági határozatban
elõírásra kerülnének védelembe vétel esetén.

Nagy probléma az iskolai hiányzás. Mivel az iskolába-
járás, a tudás alapfeltétele annak, hogy a gyerekek fel-

(folytatás a 8. oldalon) 

Konferencia
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Konferencia
(folytatás a 7. oldalról)

nõve megtalálják helyüket az életben, kudarcok helyett
sikerélményekben legyen részük – így válva elégedett,
hasznos tagjává a társadalomnak – rendkívül fontos
lenne az iskolai hiányzások csökkentése. Felmerült,
hogy milyen szankciókkal lehetne a tankötelezettséget
elmulasztó szülõket motiválni gyermekük iskolába
járására. Az aljegyzõ asszony két lehetõséget vázolt fel:
feljelenteni a szülõt, vagy korlátozni a szülõ vagy-
onkezelõi jogát. Az elõbbit a hosszadalmas bizonytalan
rendõrségi eljárás kimenetele, és a gyermek eljárás alat-
ti kallódása miatt kevésbé találtuk megfelelõnek, mint
az utóbbit, amikor is a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás gyámhatósági betétkönyvben lenne, amelybõl
csak a gyámhatóság engedélyével lehet kivenni pénzt.
Szemléletváltást kellene elõsegíteni ezeknél a szülõknél,
de igen nehéz egy olyan analfabéta szülõvel megértetni,
hogy milyen fontos az olvasás és az írás, aki jól megvan
a segélyekbõl, nem szereti a könyveket, és alig várja,
hogy gyermeke („feketén”) dolgozzon. Sajnos generá-
cióról generációra öröklõdnek ezek a viselkedésminták.

Nagy probléma az is, hogy a pilis gyerekekkel szem-
ben egyre több alkalommal indulnak rendõrségi eljárá-
sok. 2004. január 1. óta a rendõrség jelzi a
gyámhatóság felé e tényt. (Erre már 1997 óta törvényi
lehetõség volt, de a gyakorlatban sajnos nem mûködött.)
Fontos feladat a rendõrséggel történõ együttmûködés,
hiszen a rendõrségi eljárás alatt is tudnunk kell, hogy
megalapozott-e a gyanú pl. bántalmazások esetén,
hiszen a szabadlábon védekezõ gyanúsított továbbra is
veszélyeztetheti az áldozato(ka)t, így információk
hiányában nem lehet hatékony a családgondozás. A
törvény ugyan elõírja, hogy a büntetõeljárás során a
rendõrség köteles értesíteni mind a gyermekjóléti szol-
gálatot, mind a gyámhatóságot arról, hogy hol tart a
nyomozás, milyen intézkedéseket kíván tenni, de sajnos
ez nem történik meg. Csak három esetben nem kötelezõ
az információadás: államtitok, szolgálati titok, illetve ha
a nyomozás érdekét sérti ennek megtörténte.

Együtt gondolkoztunk még a védelembe vett gyer-
mekek számának drasztikus növekedésének okáról, a
családgondozók leterheltségérõl, az õ lelki terheik fel-
dolgozását segítõ szupervízióról, az adósságkezelési
szolgáltatás szükségességérõl, a prevenció jelen-
tõségérõl, a pályázati lehetõségekrõl, az óvodai, iskolai
gyermekvédelem fontosságáról, az iskolaérettségi-tan-
ulási képességi vizsgálatok folyamatáról, az egyre gyako-
ribb magatar tási zavarokat mutató gyermekek
segítésérõl, a pszichológusi szolgáltatás bõvítésérõl, az
iskolázottság sajnálatos csökkenésérõl, munkahe-
lyteremtés jelentõségérõl, buktatóiról is.

Ezúton köszönjük a jelzõrendszer tagjainak
részvételét, a hasznos tanácsokat, az együttgondo-
lkodást gyermekeinkért, remélve, hogy a következõ alka-
lommal még több jelzõrendszeri tag érzi fontosnak
meghívásunkat.

Törökné Nagy Tímea, családgondozó

Motoros találkozó
Tisztelt Olvasó!

Talán már hallott róla, de most itt az alkalom, hogy
„hivatalosan” is közhírré tegyük: 2004. augusztus 20-
22-éig nagyszabású motoros és veterán autós találkozót
szervezünk Pilisen, a malom környéki zöld területen.

A lelkesedésünk óriási, ezért szeretnénk, hogy a pil-
isi lakosság is kaphasson egy kis ízelítõt a veterán autó-
sok és a „motoros világ” életébõl.

Hogyan is kezdõdött? Honnan az ötlet, hogy egy ilyen
- kicsinek nem mondható – rendezvény megsz-
ervezésébe belefogtunk?

A polgármester úr Szlovákiában járt és ott részt vett
egy veterán autós találkozón. Élményekkel telve itthon
elmondta, hogy mennyire tetszett neki, és hpgy mi
lenne, ha nálunk is létre jönne egy ilyen találkozó. Per-
sze a mi (motorozni szeretõk) fülébe is eljutott a hír és
arra gondoltunk, hogy végre itt a lehetõség: vágjunk
bele, csináljunk együtt (a polgármester úr segítségével)
egy nagy bulit! Valahogy így kezdõdött…

Néhány mondatban a programjainkból. Pénteken
délelõttõl a veterán jármûvek bemutatását tervezzük.
Kora délután felvonulást rendezünk az autósoknak a falu
területén, elõre kijelölt útvonalon. Fél háromtól a veterán
traktorok ügyességi, gyorsasági és akadályversenyére
kerül sor. Hat órától „ünnepélyes” eredményhirdetést
tartunk. Terveink szerint már kora délutántól a meghívott
zenekarok gondoskodnak a jó hangulat
megteremtésérõl. 17 órától a Smith Rock Band, 19
órától a Band X, 21 órától a Rock’in Rockets, 22.30-tól
a Szóda és végül, levezetésképpen a Sitt Pomp fog ját-
szani, kifulladásig. (Jó éjszakát!)

Már itt is a szombat délelõtt. A korán ébredõknek
motoros és civil vetélkedõket szervezünk délelõtt 10
órától. Ízelítõül néhányat: bor- és sörivó verseny, sörpör-
getés, traktorhúzás, motoros szlalomverseny. 11 órakor
kezdõdik és kb. 13 óráig tart a Track Trial verseny és
bemutató show a pilisi homokbányában.

Három óra tájban kezdõdik a motoros felvonulás,
szintén a kijelölt útvonalon. Ez utóbbi programot
különösen ajánljuk mindenkinek, aki látott, és fõleg aki
még soha nem látott ilyet. Hat órától újabb zenekarok
„húzzák majd a talpalávalót”. Elsõként a pétfürdõi Jam
Pot lép fel. A szünetben eredményeket hirdetünk,
értékes nyereményekkel fõszerezve. 20.30-tól a FÕNIX
zenekar zenél, õk Gyõrbõl látogatnak el hozzánk és nem
kevesebb, mint 2 órát muzsikálnak. 23.30-tól Csibra Tibi
és a Párduc nevû csapaté a színpad. És végül éjfél után
kezd koncertjéhez a Tom White Blues Company.

Természetesen étel-, és italfogyasztási lehetõséggel
állunk kedves vendégeink rendelkezésére a rendezvény
helyszínén, valamint kirakodó vásár is várja az odaláto-
gatókat.

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit augusztus
20-tól 22-ig!!!

Rendezõség

(A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!!)
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Nézzük meg, mit tettünk az elmúlt tizenkét évben,
amit jó érzéssel viszünk magunkkal az EU-ba. Az össze-
tar tást jóban-rosszban (ez is van), a szeretet-
segítõkészséget. Bejártuk Magyarországot a szélrózsa
minden irányában, legutóbb a Tiszafüredi Klub
harmincéves fennállását ünnepeltük együtt, ahová
meghívást kaptunk. Nagy szeretettel fogadtak bennün-
ket. Félelmetes volt a tiszai hídon átkelni, mert a folyó
medre teljesen tele volt vízzel a sok esõ miatt, elöntve
az árterületet is – tiszteletet parancsoló volt.

Emlékeink között ott van a sok-sok klubtalálkozó,
eredményes versenyek, ki-mit tudok, tör ténelmi
vetélkedõk, emléklapok, oklevelek, jó eredménnyel.

Amire fájón emlékezünk, de ez is része a klub
életének: tizenhat kedves klubtagot, jó barátot búcsúz-
tattunk el örökre – õket sokszor emlegetjük.

De beszéljünk a jövõrõl: készülünk a június 5-én ren-
dezett Juniálisra, amit a Horgásztanyán tart meg a
Horgászok vezetõsége, és a BARÁTSÁG Klub is részese
lesz egy fõzõverseny erejéig, amire lelkesen készülünk.
Szeretettel várjuk a benevezõket, és köszönjük a
lehetõséget, mód lesz rá, hogy újabb barátokat ismer-
jünk meg. 

Részt veszünk községünk rendezvényein, mûsort
adunk, teszünk azért, hogy községünk szép legyen (lásd:
szemétgyûjtés), ha hívnak, fásítunk, és bármiben
számíthatnak ránk községünk vezetõi.

Kérjük a fiatalságot, hogy ami szépet mi építünk, õk
tegyék még szebbé, becsüljék meg, óvják, vigyázzanak
rá, mert bizony sokszor nem ezt tapasztaljuk, tisztelet a
kivételnek. Televagyunk tervekkel, a tett a fontos, nem
az ígéret. Köszönjük a Kulturális Bizottság támogatását,
igyekszünk kiérdemelni.

Az EU-ba lépés küszöbén kívánok mindenkinek ered-
ményes munkát, és mindig szebb és szebb jövõt.

Bretka Pálné

Számvetés... SzéchenyInfó
Köszöntöm Önöket Az UNIÓBAN!

Iskolánkat három csoport képviselte a május 1-jén
megrendezett Csatlakozás napján. A legkisebbek mag-
yar néphagyományokkal készültek, a felsõ tagozatosok a
csatlakozó országok kultúrájával ismertették meg a pilisi
lakosokat és végezetül a szakiskolások a már meglévõ
és csatlakozó országokra jellemzõ muzsikával varáz-
solták elénk Európát. Ezúton is szeretnénk megköszönni
az összes felkészítõ tanítónak és tanárnak az áldozatos
munkáját.
Tanulóinknak külön köszönet, hiszen az elmúlt hónapok-
ban rengeteget dolgoztak; az irodalom szakkörösök
nevéhez fûzõdik az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc megjelenítése a Petõfi parkban. A fiatalok
merészen és új megvilágításba helyezték a történelmi
eseményeket, én úgy érzem, ismét bebizonyították, hogy
kreativitásuk határtalan.
Május 8-án elballagott az elsõ 4 évfolyamos szakiskolai
osztályunk. Vizsgájukhoz sok sikert és kitartást kívá-
nunk.

Új iskola lesz Pilisen. Mikor és hol?
Az iskola dolgozói fennmaradó idejükben az új iskola
építésével kapcsolatos fórumokon vettek részt. Meghall-
gattuk. A véleményünket néha meghallgatták. A döntés
nem, de a szakma a mi kezünkben van.

Nyári szünet elõtti teendõk
Még egy hónap és beköszönt a nyári szünet, de addig
még sok a tennivalónk; javítunk, javíttatunk és meg-
próbáljuk az évet kedvezõen zárni. Befejezõdött az isko-
la udvarának rendezése. Új járdák, a sorakozónak
megfelelõ tér és mindezek körül gyönyörû zöld fû fogad-
ja a diákokat és a felnõtteket. Természetesen grat-
ulálunk tanulóinknak, akik különbözõ versenyeken vettek
részt. (katasztrófa verseny, futóverseny, német verseny.)
Mindenkinek jó pihenést kívánok!

KZsN.

Ó v o d a i  H í r e k
A tavasz az óvodák programjaiban is megmutatkozik.

Az ébredezõ természet ezer és ezer megismerni valót tar-
togat a kisgyermekek számára is. Mellette a társadalmi
környezet is változatos programlehetõséget kínál az
óvoda életében.: pl. iskola látogaton voltak az Attila úti
óvodások március 4-én. Az  iskolába készülõ hat éves
gyermekekkel látogattak el az óvónõk a Széchenyi iskola
elsõ oasztályába, hogy megismerkedjenek az iskolai élet-
móddal. A tanító néni kis ajándékokkal kedveskedett az
óvodásoknak.

Az évente szokásos Szülõk-nevelõk bálját az óvoda
április 24-én rendezte meg  a Félix falatozóban. Az
eseményen a régi óvodások szülei és nagyszülei közül is
sokan részt vettek. A hangulat, a vacsora és azenekar is
kitûnõ volt. Az óvoda köszöni mindazok támogatását,
akik pártolójegy vásárlással vagy egyéb más módon

segítették a rendezvény sikerét. Nyílt napokat ebben az
évben április 28-30 között tartottak az óvodában, azzal a
céllal hohy aszülõk közelebbrõl ism  megismerhessék az
óvoda mindennapi életét.

A gyermekekkel való közös játéktevékenység mellett
kis meglepetéssel vár ták a látogatókat: néhány
évközben tanult verset, dalokat és mese-dramatizálást
mutattak be a gyermekek, majd átadták Anyák napi
ajándékukat virág kiséretében az édesanyáknak.

További két programot a közeljövõben tervez meg-
valósítani az óvoda.

Május 26-án csoportkiránduláson autóbusszal illetve
hajóval Visegrádra utaznak. A nyári takarítási szünet elõt-
ti óvodai rendezvény  a  Gyermeknappal egybekötött
Családi nap lesz, melyre felnõttek kis elõadással is 

(folytatás a 10. oldalon) 
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Pedagógusnapra
„amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk, 

hogy eljussunk egy messzi célig,
mind róla vall ma, õt dicsérik
hálás szavaink neki szólnak,

aki vezetõnk, példaképünk
s jó barátunk: a tanítónknak!”

B. Radó Lili: Tanítónk

Ezekkel a szavakkal köszöntjük pedagógusnap alka-
lmából intézményeink valamennyi gyermekszeretõ és a
nevelõmunkát segítõ dolgozóját, óvodapedagógusát,
tanítóját, tanárát és a Pilisen élõ aktív és nyugdíjas
pedagógusokat.

Pilis Nagyközség Képviselõ–testülete 12/2004 (III.
11.) sz. önkormányzati rendeletében határozott a
kiemelkedõ pedagógiai munka elismerésének módjáról. A
közel másfél száz pedagógus munkakörben dolgozók elsõ
alkalommal kaptak lehetõséget arra, hogy munkájukat
községi szinten elismerjék. Az Oktatási, Kulturális, Sport
és Ifjúsági Bizottság felkérésére a községi szinten
mûködõ érdekegyeztetõ fórum dolgozta ki a felterjesztés
feltételeit.

Így született meg a Pilis Nagyközség Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetõ cím. A kitüntetõ címet évente legfeljebb 3
fõnek lehet odaítélni. Kiváló Pedagógus kitüntetõ címmel
járó díj egy bõrkötésû borítóban elhelyezett Pilis címerév-
el ellátott díszoklevél, valamint arany pecsétgyûrû, vésett
monogrammal, a gyûrû belsejében az adományozás
évszámával.

A másik kitüntetési forma  az Ezüst Toll – díj. Az Ezüst
Toll – díjat évente legfeljebb 5 fõ kaphatja. Ezüst Toll – díj
egy bõrkötésû borítóban, Pilis címerével ellátott díszok-
levél, valamint ezüst toll, az adományozás évszámával.

Kitüntetésben részesülhet, aki Pilis nagyközségben
mûködõ nevelési - oktatási intézményben pedagógusként
tevékenykedik. Legalább 25 illetve 10 éve pedagógus
munkakörben dolgozik és kiemelkedõ pedagógiai munkát
végez, valamint egy - egy részterületen eredményesen
tevékenykedik.

Az intézmények és az Oktatási Bizottság javaslata
alapján a Képviselõ - testület 2004-ben Pilis Nagyközség
Kiváló Pedagógusa címet a következõ személyeknek
adományozza: Reis Józsefné az Általános és Zeneiskola
pedagógusa, Bíró Józsefné az Óvodai Intézmény nyugdíjas
pedagógusa, Szelepcsényi Györgyné a Széchenyi István
Általános és Szakiskola pedagógusa.

Az Ezüst Toll – díj elismerésben a következõk részesül-
nek: Major Pálné az Általános és Zeneiskola pedagógusa,
Jánosa Istvánné az Általános és Zeneiskola pedagógusa,
Miklós Lászlóné a Széchenyi István Általános és
Zeneiskola pedagógusa, Haluszka Péter a Széchenyi
István Általános és Zeneiskola pedagógusa valamint Pár-
tai Pálné az Óvodai Intézmény nyugdíjas pedagógusa.

Gratulálunk az elismerésben részesülõknek és jó
egészséget, derüs éveket kívánunk!

Füst Milán szavaival élve:
Mi kell hozzá mindenekelõtt?

„…. ez pedig szenvedély kérdése. Ilyen szenvedély
nélkül senki sem lehet jó tanár. Ehhez a gyönyörû, áldott,
felejthetetlen munkához tehát úgy látszik temperamen-
tum kell mindenekelõtt, aztán még egyszer min-
denekelõtt: tehetség.

…. valamint, hogy példájával hatni akarjon minden
erõvel, - ez az elsõ! 

És a második: hogy emlékezni tudjon saját fiatal-
ságára!”

Nagyné Lehoczki Katalin

Ó v o d a i  H í r e k
(folytatás a 9. oldalról)

készülnek. Az óvónõk a szülõk közremûködésével báb-
mûsor t adnak elõ és szórakoztató vetélkedõket,
versenyeket rendeznek. Büfé, zene, tánc sõt „Zsákba-
macska” is lesz. Reményeink szerint ezt a délutánt min-
den résztvevõkellemesen tölti el gyermekével az
óvodában.

A Rákóczi úti óvodások is ellátogattak az iskolákba,
ahonnan kellemes élményekkel és apró ajándékokkal
tértek vissza. Az óvoda hagyományai közé tarozik, hogy
õsszel és tavasszal a gyermekcsoportok  a Gerja –patak
forrásvidékét és a Csilló lovasiskolát is meglátogatják. A
patak környéke megszámlálhatatlan lehetõséget kínál a
természet megfigyelésére, a növény és állatvilág ujjá-
éledésének nyomon követésére. A Csilló lovasiskolában
az ember legrégibb háziállatát (társát), a lovat ismer-
hetik meg közelrõl a gyerekek. A lovasiskolai program
lovaglásból, lovaskocsikázásból és a gazdasági udvar
életének megfigyelésébõl áll. Ezek az élmények a gyer-
mekek rajzaiban és más munkáiban is felllelhetõk.

A Rákóczi úti óvodában a nyílt napokat május 3-7.
Között szervezték és szinte teljes körû volt a látoga-
tottsága a családok részérõl. Ezt az alkalmat használták
fel az ovónõk és agyermekek az édesanyák, nagymamák
köszöntésére is, bár az óvoda nevelési programja ezt a
gyönyörû napot elsõsorban a család számára hagyja
meg ünnepi alkalomnak. Az óvoda Napsugár cso-
portjából néhány gyermek a helyi Vidám Tavasz nyugdíjas
klub Anyák napi ünnepségén is részt vett, köszöntve az
idõsebb korú édesanyákat, nagymamákat.

Lázas készülõdés folyt, folyi k a csoportos kirándulá-
sok elõkészítésére. Néhány gyermekcsopor t a
jászberényi állatkertet keresi fel, mások a Budapesti
Nagycirkusz elõadásán vesznek részt, vagy gyermek-
vasúttal a Hûvösvölgybe láátogatnak, s vannak akik a
Gerje patak mélllé terveznek bográcsos kiránduló napot.

2004. június  %-én az óvoda hagyományos Családi
napján gyermekelõadással, színes játékos
vetélkedõkkel, kézmûves tevékenységekkel és az
óvónõk „Zenés ter-fere” játékával tarkított programokkal
várják az óvodába a családokat. Mindhárom óvodában
most szervezik a nagycsoportosok számára a vízhez
szoktató- úszáselõkészítõ tanfolyamot, melynek során
15 alkalommal a dabasi uszodában ismerkednek a gyer-
mekek az úszás alapismereteivel.  
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Rendõrségi hírek
Pilis község területén a 2003-as évben az ismertté

vált bûncselekmények száma 330 db. A bûncselek-
mények legnagyobb részét a vagyon elleni delictumok
teszik ki. Csökkenés mutatkozik a betöréses lopások
számában, 31 db. Történt. A közrend elleni bûncselek-
mények közül a garázdaság bûncselekményében sik-
erült 50%-os csökkenést produkálni. Ezen számadat
többek között a fokozottabb közterületi jelenlétnek
köszönhetõ. A kiszabott helyszíni bírságok száma is
emelkedést mutat a tavalyi évhez képest 1882
fõ/8.860.500 Ft. A közrendvédelmi állomány a
szabálysértések súlyára való tekintettel 283 db esetben
élt szabálysértési feljelentéssel a tavalyi 163 eset
ellenében.

A morálról elmondható, hogy nem jobb, mint az
országos átlag. Természetesen a balesetek számában
jelentõs szerepe van a települést átszelõ 4-es számú
fõútnak, amely forgalomsûrûség szempontjából a leg-
forgalmasabb fõútvonalak közé tartozik.

A legfõbb baleseti ok egyértelmûen a gyorshajtás.
Ezt szorosan követi a szabálytalan elõzés, elsõbbségi
jog meg nem adása, ittas vezetés. A balesetek nagy
számában a kerekpárosok szerepelnek okozóként. A
bekövetkezések idõpontjait elemezve, elmondható,
hogy a balesetek legnagyobb része 12 és 18 óra között
történik.

A jövõben ezen újság hasábjain keresztül szeretnénk
tájékoztatni Önöket az aktuális bûnügyi, közbiztonsági
helyzetrõl, a bûnmegelõzés lehetséges módozatairól, a
bûncselekmények bekövetkezését elõsegítõ
körülményekrõl, melyek kiküszöbölésével a minimálisra
lehet csökkenteni az áldozattá válás lehetõségét.

Kiss Gábor r.szds.
örsparancsnok

Lenni vagy nem lenni?
A pilisi polgárõrség 1996-ban az elõzõ faluvédõ

egyesületbõl alakult, tehát az óta létezik. A mindennapi
életét és tevékenységi körét pilisen végzi, a közszol-
gálatában. 

Az éjszaka sötétjében, dolgozó emberek munka
után, és másnap dolgozva, önzetlenül vigyázzák
álmunkat, és értékeinket ez a pilisi polgárõrség.  

Esteledik sötétség, ül a településünkre, a polgárõr
elindul, hogy megkezdje szolgálatát. Saját autón, a pilisi
utakon zötykölõdve, rázkódva nemkímélve a lengéscsil-
lapítót, éjszakánként 80-100 km megtéve végzik a
munkájukat.

A romló közutakon több milliós autókkal nem
szívesen járõröznek, ezért lenne szükség egy saját pol-
gárõr autóra. Évente átlagosan 200 szolgálatot adva,
plusz az eseti felkéréseknek is eleget téve, ünnep-
ségek, rendezvények biztosítása ( pl. uniós rendezvény
10 polgárõr egész nap szolgálatban volt).     

Mit is, felteszik sokan ezt a kérdést? 
Nem tudják az emberek, hiszen a polgárõrnek nem a

hivalkodás a fõ profilja. 
Csendben figyelni a gyanúsan mozgó jármûveket,

követni, ha kell órákon át.
A rendszámot felírva, kikísérni a település határáig,

hogy ne itt kövessen el bûncselekményt.
Törvénysér tésen, vagy esetleg bûncselekmény
elkövetésén tetten érni a bûnözõket. Nem mást, mint
amit egy állampolgár is megtehet „bûncselekmény
elkövetése, közben elfoghatja a bûnözõket”. 

Ez a szolgálat, mint említettem önzetlenül ellenszol-
gáltatás nélkül saját autón, csupán 10 liter benzint
térítve történik.

Bárki beszorozza a szolgálatok számával ezt az
összeget tetemes summa, kerekedik ki belõle. Ezt kell
a pilisi polgárõrségnek minden évben megpályáznia,
hogy létfenntartó maradhasson, egyáltalán létezzen. Az
elõzõ években már elõfordult, hogy elfogyott a pénz.
Nem lehetett kifizetni még az üzemanyagköltséget sem.
A polgárõr tette a dolgát, saját pénzén védte a köz
érdekét a pilisi emberek biztonságos álmát. Ter-
mészetesen ez az állapot nem tartható a végtelenségig.
Ezért pályázott a polgárõrség az idén is az önkor-
mányzatnál támogatásra. Dédelgetett álomként, pol-
gárõrautót vásárolhasson, mint számos más környék-
beli település szervezete. Az ilyen, hogy nincs saját autó
ritka, mint a fehér holló. Azt hiszem, nem árulok el
különösebben nagy titkot azzal, hogy elmondom az álom
csak álom maradt.

A polgárõrség, ha létezni akar a késõbbiekben, akkor
mindenki továbbra is, a saját autójával a benzint is vál-
lalva kell, hogy menjen szolgálatba. Pénz nem jutott,
illetve a döntéshozók szerint ez a munka nem érdemel
meg egy kicsit nagyobb áldozatot. 

A csekély összeg, ami a költségvetésbõl az
egyesület részére rendelkezésre állhat „feltételes mód-
ban” a létfenntartásra is kevés. Mûködési kiadás fel
sem merülhet, pedig mûködni kell.

Ezért megint elõfordulhat az a helyzet, hogy a dön-
téshozókat védjük a saját pénzünkön. Kicsit faramuci,
de ezt már megszokhatták pilisen az emberek. A dön-
téshozókban fel sem merül, hogy esetleg õk is jelen-
tkezhetnének egy-két szolgálatra. A pilisi polgárõrség
nyitott politikamentes szervezet, minden jóérzésû tenni
akaró embert szívesen lát soraiba.  

Ezért ragadtam tollat mint  a pilisi polgárõrség újon-
nan megválasztott vezetõje. 

Utolsó szalmaszálként kapaszkodva kérdem a pilisi
állampolgárokat, kell ez munka, amit a polgárõrség
végez pilisen? Elérhetõségi telefonszám, amin a pol-
gárõröket, ha kell, el lehet érni 06-70-339-31-54. Támo-
gatókat keresünk, akik ha megtehetik, segítsenek anya-
giakkal is. Döntsék el az állampolgárok „lenni vagy nem
lenni ez itt a kérdés” 

Hamlet monológjával köszönve megtisztelõ
figyelmüket. A pilisi polgárõrség vezetõje. 
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Egyedül nem megy… a munka. 
Hát ez nem valami új gondolat, a munkához mindig jó

a segítség, csak nehéz találni. Nem is errõl szeretnék
írni, sokkal inkább a munkának arról a részérõl, ahogyan
hozzákészülünk. 

Mondjuk arról a „kellemes” pillanatról, mikor reggel 5
-kor ébreszt az óra. Bizony ilyenkor sok gondolat átfut az
ébredezõ agyán:

Hideg van, még a kezemet se tenném ki a paplan alól.
A biciklit napok óta fel kéne pumpálni, de ma sincs

hozzá kedvem.
A vonat megint tele lesz.
Elegem van az utazásból, korán kelésbõl, a tülekedés-

bõl, hangoskodásból. 
Budapest koszos, bûzös, kiállhatatlan, és ez néha

igaz a fõnökömre is.
Valószínûleg mindenkinek voltak már ehhez hasonló

gondolatai.

De akkor miért járunk dolgozni? Mi az az erõ, vagy
érv, ami minden reggel elvisz minket a munkahelyünkre?

Kell a pénz.
Ennél jóval több pénz kellene.
Bevalljuk vagy nem, de a munkavégzésünk legfõbb

motivációja a munkabér. Ezért fogadunk el olyan állást,
amit nem igazán szeretünk. Ezért maradunk ott, ahonnan
már régen eljöttünk volna, hiszen valamibõl meg kell élni.

Persze nem túl örömteli gondolat, hiszen fiatalon nem
errõl álmodoztunk.

Nem mindegy tehát, hogy mit gondolunk a munkáról,
és azon belül is a saját munkánkról, hiszen életünk nagy
részét ez teszi ki.

S hogy miért érdemes ezzel foglalkozni? 
Mert ha mai fiatalokat megkérdezzük, mit

szeretnének dolgozni, a válasz: Semmit. Sok pénzt
szeretnék, de dolgozni nem.

Mikor dolgozó embereknek azt mondom: Jó munkát!
Így válaszolnak: „Azt még nem találták ki.”

Biztos, hogy nem? Vajon a munka tényleg büntetés?
Az csak rossz lehet? 

Meggyõzõdésem, hogy önmagában a munkát nem
lehet jól értékelni. Hit nélkül, Isten nélkül csupán köte-
lesség marad, amin a legjobb gyorsan túl esni, majd gyor-
san elfelejteni. 

A hívõ ember számára a munka egyáltalán nem bün-
tetése Istennek. Bár sokan gondolják úgy, hogy Ádám és
Éva az Éden kertben pihenéssel töltötte idejét, majd a
bûneset miatt kellett elkezdeniük dolgozni, de ez nem így
van. A teremtés óta Isten az emberre bízta a Földet.
Tudjuk, hogy mindent az embernek teremetett, de
felelõssé is tette annak mûvelésében, gondozásában,
védelmében (így a környezetvédelemben is). Az édeni
állapot nem „boldog munkanélküliséget” jelentett. Nem
azért teremtette meg Isten az embert, hogy a ter-
mészetet, állatvilágot kihasználva mindent az ember
semmittevésének rendeljen alá, hanem éppen ellenkezõ-
leg, az ember életének fontos része az aktív
tevékenység, a Föld gondozása, ápolása, illetve a létfen-
ntartáshoz, biztonsághoz kapcsolódó munkálkodás.

Tehát az elsõ, amit a munkáról nem szabad elfele-
jtenünk, hogy az megbízatás. Segítõtársai, munkatársai
lehetünk Istennek.

A második, hogy a munkában örömünk is lehet.
Igaz, hogy a bûneset után nehezedett Ádám munkája,

de az öröme is. Vajon ki ne érzett volna örömöt a hosszú
fáradtságos nap után, mikor sikerült elvégezni a kitûzött
feladatot? Sokszor valóban nehéz a munkánk, de azt
becsüljük meg igazán, amiért megküzdöttünk.

A harmadik, hogy munkánkkal másoknak is örömet
szerezhetünk.

Bizony öröm a kõmûvesnek, mikor az elkészült házba
beköltöznek a lakók. Öröm az asztalosnak, ha jól végzett
munkája után jól záródnak az ajtók, ablakok, egészen
odáig, hogy a bevásárlóközpontban vásárolt élelmisz-
erek, játékok is emlékeztethetnek minket az eladóra vagy
a kedves pénztárosra.

Végül gondoljuk el, milyen érzésünk lenne, ha nem
lenne munkánk? Mondjuk egészségügyi okok miatt, vagy
mert nincs munkahely, vagy éppen mert mindenünk meg-
van, s ezért mások dolgoznának helyettünk? Elárulom,
hiányozna. Hiányozna a rendszeresség, a cél, a
megérdemelt pihenés, az érzés, hogy (ha korábban is,
mint szeretnék, de) van miért felkeni.

Nem mindegy tehát, hogy miként gondolunk a
munkánkra? Nem mindegy, hogy milyen érzéssel indu-
lunk el nap mint nap, hogy szenvedés, vagy öröm a
munkánk? 

Egyedül, Isten nélkül ez sem megy.

Kedves Olvasó! Kívánom, hogy találd meg azt a
munkát, amit Isten készített el számodra! Ha pedig foly-
tatod az eddigit, kívánom, azt tudd hittel, megelégedés-
sel végezni!

Morva Ákos

A több éven át tartó építkezés fejezõdött be a refor-
mátus gyülekezetnél. Pünkösdre lekerültek az állványok
a haranglábról és teljes díszében tárult a szemlélõk elé.
A Református templom és a harangláb már Pilis új éke,
jelképe lett. 

(szerk.)
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Meghívó Erdélyieknek
“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”

(Tamási Aron)

Ezúton hívjuk meg szeretettel egy baráti találkozóra
azokat az Erdélybõl áttelepült embertársainkat, akik itt
élnek, itt dolgoznak nap mint nap közöttünk!

Ennek a találkozónak egyik célja, hogy a környéken
(Õrkény, Hernád, Pusztavacs, Dabas, Inárcs, Kakucs,
Újlengyel, Újhartyán, Nyáregyháza, Pilis) lakó erdélyiek
találkozhassanak egymással. valamint városuk,
községük vezetõivel, illetve az egyházak lelkészeivel, pap-
jaival is, akik a mindennapi életben segítik, segíthetik a
beilleszkedésüket, életüket.

A találkozóra 2004. június 19-én (szombaton) délután
kerül sor, melyre 14.30-tól várjuk a résztvevõket az
újlengyeli kultúrházba! A rendezvény fõvédnöke: Cserna
Ferenc, Újlengyel polgármestere, aki 15.00-kor köszönti
a résztvevõket, majd rövid mûsorral kedveskedünk.

A beszélgetéseket, ismerkedést, református és
unitárius istentisztelet, valamint katolikus mise zárja
18.00-kor a falu templomaiban, erdélyi lelkészek szol-
gálatával, amelyekre már mindenkit szeretettel várunk.
nem csak az erdélyieket! A részvétel ingyenes, a
kultúrházban az alkalom idõpontjában büfé üzemel.

A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében
kérem mindazokat az erdélyieket, akik részt kívánnak
venni, hogy részvételi szándékukat mielõbb, de
legkésõbb június 10-ig jelezni szíveskedjenek a: 06-30-
515-2843 telefonszámon. vagy a megyeri@hu.inter.net e-
maii címen. Aki ez utóbbi jelentkezési módot választja,
kérem írja meg, hogy Erdélybõl honnan jött, és azt is.
hogy részt kíván-e venni valamelyik (illetve melyik) isten-
tiszteleten. ugyanis a helyeket úgy kell kialakítanunk.

Kedves Erdélyiek, júniusban várjuk Önöket Újlenygel-
ben!!!

a szervezõk

Ta v a s z i  h a n g v e r s e n y
(folytatás az 1. oldalról)

elõttem Richard Wagner alakja.
Fekete Veronika – Liszt Ferenc-díjas énekesnõ – mély

átéléssel adta elõ Verdi a Végzet hatalma c. operájából a
Pace – béke c. áriáját, nagyszerû dinamikával, szép hang-
on.

Busa Tamás – a Magyar Állami Operaház tagja -,
énekelte Wagner: Dal az esthajnalcsillaghoz c. áriáját
sodró erejû, csillogó hangon.

Egri Sándor, aki szintén a Magyar Állami Operaház
tagja, Zakariás fõpap áriáját adta elõ Verdi Nabucco c.
operájából, nagyszerû elõadásban. 

S hát Beethoven…A zeneirodalom fejedelme, akirõl
csak felsõfokon lehet szólni. A méltán világhírû, zeneileg
igen fajsúlyos muzsika, a kilencedik szimfónia, melynek
utolsó tételébõl hallhattuk az Örömódát. Kórusunk egy
szívvel és lélekkel, nagyon szépen énekelt.

A koronája az estének Mascagni: A Parasztbecsület c.
operájából a Húsvéti kórus volt. A zenetörténet „veris-
mo”-nak nevezi Mascagni stílusát, mintegy túlságba hajt-

va a valóság ábrázolását, szinte keresi azokat az ele-
meket, amelyek az élet kemény harcára, ádáz küzdelmére
és az emberi ösztönök zabolátlan erejére mutatnak. Az
opera legszebb része talán a Húsvéti kórus, ahol az áhí-
tat, isten imádata, és a szerelmi csalódás mély fájdalma
egyesül egyetlen csodálatos dallamban. Lelket felemelõ
érzés volt a szólista Fekete Veronika és a kórus tökéletes
összhangja, szépséges tiszta hangzása. A közönség min-
den mûsorszámot vastapssal jutalmazott és nem volt
véletlen, hogy ismételni kellett. Úgy éreztem, hogy min-
denki még tovább hallgatta volna és ez így volt jó.
Hiányérzetet hagyott bennünk a folytatásra, remélem,
hogy még sok ilyen hangversenyünk lesz.

Végül, de nem utolsó sorban a közönség és a magam
nevében is köszönetet szeretnék mondani a zeneiskolá-
soknak, a szólistáknak, a Református egyháznak, az
önkormányzatnak és a kórus minden tagjának, akik fárad-
ságot nem ismerve, napi munkájuk mellett eljártak a
próbákra, bizonyítván a Bartók-i gondolatot, hogy a zene
nemzetközi nyelv, mely összekovácsolja az embereket.

Itt jut eszembe egy üde színfolt a nemzetközi mezõny-
ben. Igazán szívet melengetõ volt, a Nem anyától lettél….
kezdetû régi szép magyar népdal, Petróczi Katalin igényes
elõadásában.

Lehet, hogy egy kicsit elfogult leszek most, de van
közöttünk – hála istennek – egy törékeny kis ember, aki
mindezt összehozta, felkészítette a szereplõket és aki
motorja volt az estének, Hacheleva Ludmilla. Köszönet
Neki, amiér t magát nem kímélve munkálkodik
településünk zenei életének fellendítésén. 

Köszönöm a pilisi és nem pilisi közönségnek, hogy
megtisztelték jelenlétükkel az estét és mindenkinek, akik
így vagy úgy, de részt vettek abban, hogy szeretett
községünk kulturális színvonalát emeljék.

R.E.
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Pilis Nagyközségnek hosszú ideje nincs megfelelõ
honlapja. Ami a világhálón található az idejemúlt, nem
aktuális. Az idei költségvetés tárgyalásakor, noha erre
volt javaslat a képviselõ-testület nem szánt pénzt egy
új honlap létrehozására. Ezért gondoltuk mi néhányan,
akik pilis jelenét, jövõjét fontosnak tartjuk, hogy saját
eszközeinkkel teszünk azért, hogy a közélet felpezs-
düljön, és egy közel 12 ezres település végre a 21.
századhoz méltó információáramlással  rendelkezzen.
Az alábbi sorok a portál készítõinek a beköszöntõ gon-
dolatai.

“Köszöntünk az elsõ pilisi interaktív web portálon!
Sokat gondolkodtunk, hogy mit is írhatnánk
bevezetõnek. Elõször talán pár szó arról a célról, ami
miatt belevágtuk a fejszénket ebbe a munkába. Régóta
szükségét éreztük egy olyan média létrehozásának,
amely sok egyéb más mellett a helyi hírek, események
megvitatásának színtere. 

Úgy gondoljuk, hogy a községben elérhetõ helyi
médiák egy része nem elég naprakész, a másik fele
pedig, fõként önkormányzati ülések több estés
közvetítésével próbálja eljuttatni az aktuális híreket,
információkat a lakossághoz. Egyik médiában sem biz-
tosított az, hogy az emberek szabadon véleményt cserél-
hessenek egy-egy õket érdeklõ témáról. Ezen a portálon
lehetõsége van mindenkinek, hogy közzétegyen bármi-
lyen helyi vonatkozású hírt, eseményt, pletykát, vagy
ezekrõl beszélgessen, vitatkozzon a többi regisztrált fel-
használóval.

Ez megtehetõ közvetlenül a cikkek utáni hozzászólá-
soknál, vagy a Fórumban. Minden hozzászólás a szerzõk
tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem
vállalhatunk felelõsséget a hozzászólások tartalmáért. A
sértõ, alpári hangnemnek azonban nincs helye a
portálon. Az ilyen jellegû hozzászólásokat a moderátorok
törölni fogják. Nem szeretnénk tovább rabolni az idõdet
az internet íratlan szabályainak ismertetésével, inkább
kerülj beljebb, olvasgass, vagy ha úgy érzed, küldj be
hírt, cikket és amint lehet, közzétesszük. 

Jó szórakozást, hasznos idõtöltést kívánunk!

Ikerfenyõ csapat”

Az indulás óta a portál kíbõvült a nagy nézettségnek
örvendõ fotógalériával, és a napokban elindult az
eseménynaptár is. 

Amennyiben felkeltettük az érdeklõdését, és
lehetõsége van rá, kérjük ismerje meg weblapunkat a
www.ikerfenyo.hu internetes címen.

2004. június 26-án szombaton, Pilis

nagyközség újratelepítésének 280 évfor-

dulója alkalmából szlovák nemzetiségi

hagyományõrzõ FALUNAP lesz!

A rendezvényt a Pilis Nagyközségért Közalapítvány
szervezi a Vidám Tavasz Klub, a Pilisi Labdarúgó Klub,
Pilis Nagyközségi Önkormányzat Oktatási, Kulturális,
Sport és Ifjúsági Bizottsága támogatásával.

Vendégeink Békéscsaba valamint Albertirsa, Péteri,
Maglód, Ecser, Sülysáp, Bénye és Sári hasonló hagy-
ományokat ápoló térségi települések.

TERVEZETT PROGRAM:
- 9 órakor a fellépõ csoportoknak gyülekezés a
Közösségi Házban (Pilis, Dózsa Gy. út 2.sz.) 

- 10 órakor a Közösségi Háztól a Piactérig felvonulás
népviseletben, fúvós zenekar kíséretében

PIACTÉR: 
- 10,30 órakor MEGNYITÓ - áhítatot tart Nobik Erzsé-
bet szarvasi evangélikus lelkésznõ 

- 11 órakor Dobry Den címmel a települések tánccso-
portjai, iskolái, klubjai mutatják be hagyományõrzõ
és mai kulturális életüket

- A programot színesíti óvodások, iskolások munkáiból
rendezett rajzkiállítás. 

- Hagyományos tót ételek elkészítésébõl rendezett
fõzõverseny. Az elkészült ételek zsûrizésére 13
órakor kerül sor. 

- 14-19 óráig - Érezd jól magad!  A falubálon a  tal-
palávalót a Hipp-Hopp Zenekar szolgáltatja

SPORTPÁLYA: 
-17 órakor PILIS-TARDOSKEDD magyar-szlovák barát-
ságos labdarúgó mérkõzés 

- 21 órától Jótékonysági Falubál  tombolával a Sportkör
javára HIPP-HOPP újra itt vagyok! címmel 

BÜFÉT mindkét helyszínen biztosítunk! 

Szeretettel várjuk Önt és kedves

családját, kedves barátait és

ismerõseit.

Szervezõk

F A L U N A P


