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Békességben élni,  a másik
embert partnernek tekinteni, együtt-
érzéssel gondolni rá!

Most Adventkor, a megváltó
csendben lehetõség nyílik a belsõ
számonkérésre! Vajon megfelel az
ember a rárótt vagy ráhagyományo-
zott különbözõ szerepeknek?

Az Önkormányzat és Önök Pilisen
gyors tempóban építik ki a település
infrastruktúráját, víziközmûveit, úthá-
lózatát. Ez azonban csupán  a tárgyi
feltételek megteremtése. (Sok milli-
árdba kerül.....)

Hogyan is állunk a humán felté-
telek kedvezõbb kialakításával?

Ha annyi  milliárdot költhetnénk
oktatásra, nevelésre, közmûvelõ-
désre, mint az elõbbiekre, biztosan
jobb,  nyugodtabb, barátságosabb,
szebb környezetben élhetnénk!

Források hiányában az utcára vit-
tük, és teremtettünk mûvelõdési
lehetõséget számos koncert, talál-
kozó, verseny, vetélkedõ megterem-
tésével. Még nem tettünk eleget.

Elemi gondjaink közé tar tozik
úttalan útjaink sora, ezek helyreál-
lítására  többszörösen nagyobb
összeget fogunk fordítani, mint az
elõttünk járók!

Azonban ez sem elég, más
értelemben is értékképzésre törek-
szünk,  amikor a városi címér t
pályázunk!

Egy kedves, befogadó, barátsá-
gos kisvárost építünk, amely ottho-

nunk, idegszálaink meghosszabbított
szerves része. Fogjunk össze,
megküzdöttünk érte, megértünk rá.
Szóljon a lélek legbensõbb harangja
azokért, akik anyagi és szellemi
szegénységben kényszerülnek élni! A
körbõl, amelyben jár az ember, oly
nehezen tud szabadulni!

Most, Adventkor, a Karácsony
közeledtével kívánok Önöknek, min-
den pilisi lakosnak, a kedves
olvasóknak szeretetteljes, békés,
családi körben töltött karácsonyi
ünnepeket, egészségben és sikerek-
ben gazdag boldog új esztendõt!

Csikós János 
polgármester

Karácsonyi gondolatok
Mottó:

Minden halállal én 
vagyok kevesebb, ezért
hát sohase kérdezd, kiért szól a harang,
a harang érted szól! 

John Donn



HÍRNÖK2. oldal X. évfolyam  4. szám

K Ö Z Ö S  Ü G Y E I N K
Új Bizottsági elnök
Az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága 2002 óta
mûködik, számos fontos feladatot lát el. A bizottság eddi-
gi elnöke Szabó Márton képviselõ úr egyéb más fontos
elfoglaltsága miatt szeptember végén lemondott elnöki
fealadatairól. Az elnöki tisztséggel a Képviselõ-testület az
október végi ülésén Greksza János képviselõt bízta meg.

Vezetõi pályázatok
A Képviselõ-testület három intézménye vezetõi pályázatá-
nak kiírásáról döntött december 8-án. Az Óvodai
Intézmény  és a Könyvtár vezetõjének kinevezése, az
Általános és Zeneiskola egy évre megbízott igaz-
gatónõjének megbízatása jár le 2005-ben. 
A vezetõk ki-nevezéséhez szükséges pályázati folyamatot
már most elkezdték, hogy a következõ tanévre lebonyo-
lódjon. 

Játszótér pályázat
A Gyermek,- Ifjúsági és Sportminisztérium az õsz során
játszótér építésre  írt ki pályázatot.  A Képviselõ-testület
- csatlakozva  a lakossági kezdeményezéshez- döntést
hozott, hogy részt kíván venni a pályázaton,  és a  már
elfogadott tervekkel rendelkezõ  Szent István parkban
megvalósítandó játszótérre 3 millió forint önrészt biz-
tosít. Sikeres pályázat esetén a játszóteret 2005
nyarára kell megvalósítani.

Házi jelzõrendszer
2005 januárjától bevezetésre kerül Pilis községben is az
úgynevezett házi jelzõrendszer szolgáltatás.
A segélyhívó rendszer telefon felemelése nélkül azonnal
kapcsolatot létesít a szolgálattal, aki ér tesíti az
intézkedõket (orvos, mentõ, tûzoltó, rendõr, szomszéd,
rokon). Rosszullét, baleset, rabló esetén csuklóra vagy
nyakba akasztott nyomógomb segítségével hangos kap-
csolat létesíthetõ az ügyelettessel, aki azonnal
intézkedik. A jelzõrendszer a háziorvos javaslatára
igényelhetõ, elsõsorban szociális vagy egészségügyi rás-
zorultság alapján. Az Önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága dönt  a térítési díjról, illetve a
térítési díjmentességrõl. Az igénybejelentést a Pol-
gármesteri Hivatalban lehet megtenni. December hó
folyamán már 40 készülék telepítésére kerül sor.

Talajterhelési díj
A január elsejétõl bevezetendõ új rendelet miatt akinek
lehetõsége van, 2005. január 1-ig csatlakozzon a
megépült szennyvízhálózatra! Ugyanis  2003. évi LXXXIX.
törvény értelmében minden olyan szennyvízkibocsátó,
aki elõtt a szennyvízcsatorna megépült, köteles rácsat-
lakozni a szennyvízhálózatra. Amennyiben nem köt rá a

csatornára, bevallást köteles leadni, amelynek alapján
talajterhelési díjat kell fizetnie. A talajterhelési díj alapja
az elfogyasztott vízmennyiség. A rendelet teljes szövege
és az elfogyasztott vízmennyiségre vonatkozó tájékoz-
tatás a Polgármsteri Hivatalban hozzáféthetõ.  
Nem kell bevallást leadnia a lakáson belüli vízvezeték-
rendszer hiányában udvaron elhelyezett kúttal ren-
delkezõ-, ill. szennyvíztározó medencével nem rendelkezõ
lakosoknak. 

Október 23.
Az 1953-as forradalom és a III. köztársaság kikiáltásá-
nak évfordulója tiszteletére rendezett községi ünnep-
séget kegyeibe fogadta az idõjárás, hiszen az elõzõ nap
szinte az egész estén át tartó esõzés után szombat
délelõttre remek idõ kerekedett. 

A kor hangulatát, kulturális és irodalmi mûsorukkal a
Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola tanulói
idézték fel. 
Ezen alkalommal adtál át 2004 évi önkormányzati kitün-
tetéseket (a kitüntetettekrõl a 4. oldalon olvashatnak).
Az ünnepség levezetõje Kröpfl Zsuzsa Nóra, szónoka
pedig Kriskó Jánosné volt. A megemlékezést a hõsök és
áldozatok elõtt tisztelgõ koszorúzás zárta. 

Megújul az orvosi ügyelet
Az orvosi ügyeletben a közelmúltban már történt vál-
tozás, hiszen most Nyáregyháza-Pilis központi ügyelet
mûködik. 2005 januárjától ismét változásnak lehetünk
részesei, ami az ellátás színvonalának emelkedésével
jár.
Pilis és Nyáregyháza község képviselõ-testülete az orvosi
ügyelet mûködtetésére pályázatot írt ki, melynek ered-
ményeként tapasztalhatjuk majd a változásokat. Az
ügyeletet mûködtetõ cég gépjármûvel, sofõrrel, korszerû
életmentõ berendezésekkel látja el a feladatát,
ugyanakkor az ügyeleti ellátásban a jól ismert háziorvo-
saink, nõvéreink vesznek részt a továbbiakban is,
reményeink szerint mindenki megelégedésére.
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Az Önkormányzat és a település polgárai történelmet
írnak akkor, amikor a hely infrastruktúrájának - vízi-
közmûveinek - kiépítésére gyors ütemben vállalkoznak!

Pilis Nagyközség szennyvízgyûjtés és tisztítás bõvítése
beruházás a kibõvített mûszaki tar talommal 2004.
szeptember 28-án -  formálisan - befejezõdött. Formálisan
azért, mert a beruházás végösszegébõl 1.471.884 e Ft +
ÁFA  összegbõl  130.700 e Ft jóteljesítési garanciaként
visszatartásra  került.  Ennek  az  összegnek  teljes  vagy
részleges kifizetésére 2005. január 6-án  és 2005.
augusztus 19-én esedékes 1 éves garanciális bejárások
után kerül sor. 

Amikor az elvégzett munkánkat értékeljük, a kiindulási
alapot 2002. augusztus 14-én aláír t Vállalkozási
Szerzõdés képezi. A szerzõdés mûszaki tartalmát a vízjo-
gi létesítési engedélyezési  terv  és a Vállalkozási Szer-
zõdés elválaszthatatlan részét képezõ ajánlati dokumen-
táció képezte. 

A beruházásban a problémák kezdetét a fentebb jelzett
ajánlati  dokumentáció  megismerése  jelentette.  Ebben
az ajánlati anyagban 100.000.000.-Ft nagyságrendben
szerepelt víztelenítés, dúcolás, stb. melyek  szük-
ségességét a beruházói oldal az elsõ perctõl vitatta. Mivel
egy általányáras szerzõdés került aláírásra, ezért megle-
hetõségen vesztett helyzetbõl indult az adófizetõk és a
lakosság érdekeinek képviselete. A vállalkozó felfogása
szerint ugyanis mindaz, ami a szerzõdésben van, ha nem
is kell elvégezni, az ellenértéke õt illeti meg, és mindaz,
ami nem szerepel a dokumentumokban, de elvégzése
nélkül a beruházás nem fog üzemelni, pótmunkaként, töb-
bletköltségekkel valósítható meg. Mivel a Vállalkozó
részrõl ez a beruházás kezdettõl fogva az extraprofit
megszerzésérõl szólt, a beruházói oldalnak egy kétfrontos
csatát kellett megvívni: küzdelem a mûszaki tartalom és
beruházási költség összhangjáért, és még ennél is éle-
sebb küzdelem, az elvégzett munka minõségéért.

A beruházás végleges mûszaki tartalma szerint minden
pilisi belterületi ingatlan rendelkezik a telken belül 1,0 m-
ig kiépített csatlakozási lehetõséggel, vagy egyes ingat-
lanok esetében  a gerincvezetékre beépített csatlakozási
lehetõséggel. A meglévõ és az újonnan létesült- összesen
mintegy 800 db - vákuumszelep aknák mûködését, illetve
annak ellenõrzését URH adó-vevõ  elven mûködõ monitor-
ing  rendszer  segíti.  A  szennyvíztelepen  a  megépült
500m3/nap tisztítókapacitás  mellett a régi rendszer is
intenzifikálásra került. Összességében megállapítható,
hogy az 1000m3/ nap  kapacitásra kiépült, automatizált
szennyvíztisztító-telep biztosítja a szennyvizek EU elvárá-
soknak megfelelõ tisztítását. A felsorolt  munkák egy
részére a beruházás folyamatában sikerült többletforrá-
sokat biztosítani.  

A történet hosszú, elkeseredett, néha kilátástalan, de
végül is eredményesnek mondható.

A dokumentumszerû hiteles feldolgozást a mûszaki
ellenõrzés a 2005. január 6-án esedékes garanciális

bejárás befejezése után fogja elkészíteni és dokumentál-
ni.

Az eredménynek vannak kézzel fogható bizonyítékai,
melyek közül talán a legnagyobb véleményütközés az
úthálózatok helyreállításában volt. A kiindulási helyzet
ezzel kapcsolatban az volt, hogy az utak minõségi helyreál-
lításáról az Önkormányzat az engedélyezés és a pályáz-
tatás fázisában nem tett kikötéseket. A beruházás során
a fentiektõl eltérõ néhány utcát sikerült olyan állapotba
hozni, amely nemcsak közlekedési feltételeket, hanem  a
megépített csatornázási rendszer mûködését is elõsegíti,
illetve biztosítja.

Természetesen, mint minden földútban végrehajtott
közmûépítésnél a csatornák nyomvonalain is lesznek -
reményeink szerint kisebb - ülepedések. Ezek folyamatos
javítása a  megállapodások alapján a Gerje-Forrás Kht.
hatásköre. Természetesen ennek a beruházásnak is
voltak humoros pillanatai. Az utolsó nagy „pókerjátsz-
mára“ 2004. júliusában került sor. Ezen a tárgyalás-
sorozaton az Önkormányzat számára rendkívül nagy volt  a
tét.  Tárgyalási pozíciónk a belsõ információk kiszivárgása
miatt rossz helyzetbe került, és csak az engedélyezõ
hatóság bevonásával sikerült az egyensúlyt  helyreállítani.
Két válaszút volt a tárgyaló felek részére, vagy mindenki
számára elfogadható megoldást kötni, vagy  a beruházást
megállítani, és minden információt az érdekelt hatóságok
tudomására hozni. Már-már aláírtuk a megállapodást,
amikor az utolsó pillanatban a vállalkozó hanyag mozdu-
lattal félretolta a Megállapodás-tervezetet és azt javasol-
ta, hogy közös beadványban forduljunk az érdekelt hatósá-
gokhoz, kérve az igazságtételt. Ez volt az a pillanat,
amikor 19-re a kézben lapot kellett kérni, reménykedve
egy tökalsóban.  A beruházói oldal egy pillanat alatt egy
emberként állt fel az asztaltól nagy örömének adva kife-
jezést, hogy így legalább megszûnnek a további viták, és
majd az illetékesek eldöntik, hogy  a beruházásnál a for-
galmi értéknek, avagy a használati értéknek van domi-
nanciája.

A hatás sokáig emlékezetes marad a résztvevõkben,
mert a másik fél sürgõsen a szerzõdéstervezet után nyúlt,
és az pillanatokon belül aláírásra került. 

A beruházás folyamatában a forrásgazdák (Magyar
Államkincstár, szakminisztériumok, stb.) folyamatos
tájékoztatást kaptak az eseményekrõl. Több jelentõs hazai
szakmai konferencián ismertetésre kerültek a mûszaki és
gazdasági problémák az erkölcsi támogatás és az okulás
érdekében.

Végezetül Pilisen egy értékarányos beruházást sikerült
megvalósítani, amely  nem jobb és nem rosszabb, mint a
hazai  csatornaépítések átlaga. Most már az
üzemeltetésen és a lakosságon van a sor, hogy ez a
beruházás beváltsa a hozzá fûzött reményeket és elvárá-
sokat környezetünk megóvása érdekében. Ajánlatos, hogy
minél gyorsabban és minél többen csatlakozzanak a  szen-
nyvízgyûjtõ hálózatra, mert a gazdaságos üzemeltetést a 

(folytatás a 4. oldalon) 

Szennyvízberuházás után és az 
ivóvíberuházás elõt t



Pilis Nagyközség Önkormányzata 1993-ban alkotta meg
az önkormányzat által adható kitüntetésekrõl, elis-
merésekrõl szóló rendeletét - 23/1993.(XI.27), mely ren-
delkezik egyebek között a Pilis Díszpolgára címrõl.

„8.§/1/ Pilis nagyközségben és érdekében hosszabb
idõszak alatt kimagasló politikai, gazdasági, társadalmi és
közéleti tevékenység, a nagyközség hírnevét öregbítõ és
történelmileg is maradandót alkotó személy részére PILIS
DÍSZPOLGÁRA cím és az ezt tanúsító DÍSZOKLEVÉL
adományozható.“

Az elmúlt évek során Pilis Díszpolgára cím elismerésben
részesült:

1995 Keveházi László
néhai Haluszka Mihály

1996 Hinffner Erzsébet
Sándor Béla

1997 Balázs József

1998 néhai Csilló Mihály

1999 Dr. Szalay Lászlóné

2000 Kurucz Sándor

2001 néhai dr. Czinder Bálint

2003 Gulyás Mihály
néhai Ocztos István

Az idén az október 23-i ünnepségen kapta meg a címet
Malík Jánosné óvodavezetõ.

Malík Jánosné munkáját 1973-ban kezdte meg Pilisen
dajkaként. Munka mellett - 1976-ban megszerezte Eszter-
gomban a felsõfokú óvónõi diplomáját. Rövidesen a
Rákóczi úti óvoda vezetésével bízták meg 1979. szeptem-
ber 1-tõl. A községben mûködõ három óvoda integrálása
után kapott megbízást az Óvodai Intézmény vezetésére.
Huszonöt évi vezetõi tevékenysége során elsõsorban min-
den igyekezetével azon fáradozik, hogy az évrõl-évre
emelkedõ óvodai gyermekszám elhelyezését megoldja.
Vezetõi munkája sikeresebb ellátásához folyamatosan
képezte magát, óvodai szakértõi munkája alapján tekinté-
lye van nemcsak a helyi kollégák, pedagógusok elõtt,
hanem megyei, országos szinten is. Az eltelt idõszakban
szakmai munkássága révén szinte a település minden
családját megismerte, élvezi a szülõk, gyermekek
tiszteletét, megbecsülését.

Az egész életutat elismerõ díszpolgári cím mellett a
„Pilis községért“ emlékplakett is jelentõs elismerésnek
számít.

„9.§/1/ Pilis nagyközségben a település érdekében
végzett kiemelkedõ politikai, gazdasági, társadalmi, kultu-
rális, egészségügyi és egyéb közhasznú közéleti
tevékenység elismeréseként Pilis községért emlékplakett
és oklevél adományozható.“

Az elmúlt évek alatt Pilis községért emlékplakettet
kapott:

1996 Bánszki Mihály
Gyöngyösi Károly

1997 Povázson János
Szokol Antal

1998 Bánhegyi Ferenc

dr. Pázmány Elemér
Paulovicz Pálné

1999 Kottász Árpádné

2001 Szigeti Marika
Opavszky Pál

2003 néhai Gruber Géza

Az idén ebben az elismerésben Bretka Pálné az 1992-
ben megalakult Barátság nyugdíjas klub vezetõje részesült.
Vezetõként 60-70 idõs ember színvonalas kikapc-
solódását, szórakozását oldja meg. Az évek folyamán a
klubot családias hangulatban vezeti. Bár a klub nem a
hagyományok megtartását tûzte ki célul, mégis községünk
hírnevét öregbítik az országos nyugdíjas találkozókon és
külföldön is. Emberi magatartásával és az emberekkel való
bánásmóddal elérte, hogy nemcsak a klub tagjai tisztelik
Õt, hanem azok is, akik csak távolról ismerik.

A kitüntetésben részesülteknek gratulálunk. 
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(folytatás a 3. oldalról) 
mû kihasználtsága alapvetõen befolyásolja.
Több év eredménytelen kísérletezése után végre jó esé-
lyeink vannak az ivóvízhálózat bõvítése beruházásának
2005. évi megkezdésére. Ennek érdekében a minisztéri-
umokban, szakmai fórumokon és egyéb rendezvényeken
jelentõs erõfeszítéseket kellett vállalni minden
közremûködõnek. Az elsõ körön túljutott a pályázat, a Kor-
mány támogatta a koncepciót, és most december 15-ig a
második körbe kell benyújtani a részletes pályázati
anyagot, melynek a mûszaki és gazdasági feltételei adot-
tak. Ez a beruházás talán még a szennyvízberuházásnál is
fontosabb. A  házi vízellátó rendszerek által 30-35 m
mélységbõl biztosított víz minõsége nem  egyenletes,
ivóvízként fogyasztásra különösen kisgyermekkorban nem
alkalmas. Az új beruházásban a Kávai út végén egy 200
m3-es víztorony, a vízmû-telepen teljesen új szolgálati
medencék és vízgépészet, továbbá jelentõs hálózat-
bõvítés készül. Teljesen felszámoljuk a jelenlegi fordulat-
szám-szabályozás - szivattyús - ellátási rendszer, mellyel a
hálózat idõszakos tisztítása és a  másodlagos szennye-
zõdések nem kezelhetõk. A rendszer kiépítésével a jelen-
legi szennyezõdések megszûnése garantálható, a
település jó minõségû ivóvízzel történõ ellátása, és nem
kívánatos tûz esetén biztosítható lesz az oltóvíz mennyi-
sége is. 

A szennyvízberuházásnál értékes tapasztalatok
gyûltek össze, melyeket az ivóvíz beruházás  minden
fázisában a közbeszerzéstõl a szerzõdéskötésen át a
mûszaki átadásig  hasznosítani lehet és kell a lakosság
érdekében. Ebben a szellemben  köszöntet mondok a
beruházás során tanúsított türelmükért. Megértésüket,
illetve együttmûködésüket kérem a vízmû rekonstruk-
ciónál is! 

Csikós János Mészáros Pál
polgármester okl.építõmérnök

K i t ü n t e t e t t j e i n k

Szennyvízberuházás után...
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Nagy lépés elõt t
Pilis a Gerje mentének leggyorsabban növekvõ

települése, hiszen az utolsó tíz év alatt mintegy 1500-zal
nõtt lakosainak száma. 

Az 1980-as évek még olyan települést köszöntöttek,
ahol közmûvek, telefon stb. csak a távoli tervekben
szerepeltek. Nagy hátrányt kellet hát ledolgozni…

Azóta felépült egy régen várt tornaterem, egy modern
piaci csarnok és vásártér, megújult a fõutcánk, a
település gázzal, telefonnal már régen ellátott. A 90-es
évek elsõ felében- a vezetékes ivóvízhálózat is részben
kiépült, ugyanígy a szennyvízcsatorna hálózat és a
tisztítótelep. A XXI. század követelményeinek megfelelõ,
a teljes települést ellátó szennyvízhálózat kiépítése a
tisztítótelep bõvítése az elmúlt 3 év hatalmas községi
beruházása volt, mely most ér a finisébe. A jövõ nagy
feladata az ivóvízhálózat és a vízmûtelep bõvítése lesz,
amelyre az állami támogatást már elnyerte a községünk.
Létrejött és szépen fejlõdik a saját zeneiskolánk, és
immár három szakmában folyik szakmunkásképzés, a
közelmúltban nyitotta meg kapuit az eMagyarország elsõ
pilisi pontja. Összetartó kis református gyülekezetünk
saját templomot és haranglábat álmodott és valósított
meg, a katolikus templomunk is megújult, a Magyar-
ország egyik legnagyobb vidéki evangélikus gyüle-
kezeteként mûködõ közösségünk Izsóp ének- és
zenekara, és az Izsópka gyermekénekkara pedig orszá-
gosan elismert. 

Sok mindenben fejlõdtünk, sok területen van még
teendõje községünk vezetõinek… Mindezeket mér-
legelve döntött úgy a Képviselõ-testület az október végi
ülésén, hogy benyújtja elsõ pályázatát Pilis városi rangjá-
nak elnyerésére.

Nagy történelmi múltnak vagyunk letéteményesei,
elõdeink 1805-tõl már mezõvárosi polgárokként élhet-
tek. Továbbfejlõdésünk alapja, hinnünk kell hát abban,
hogy érdemesnek találtatunk, és a XXI. század ismét
városként ismerheti Pilist!

A VÁSOSSÁ NYILVÁNÍTÁS FOLYAMATA: 

a várossá nyilvánítás ügyében a Köztársasági Elnök
dönt, a helyi kezdeményezést a Belügyminiszterhez
minden év január 31-ig lehet felterjeszteni (az önkor-
mányzati általános választás évében várossá nyil-
vánítás nem kezdeményezhetõ), 

a polgármester a kezdeményezést az elõkészítõ ira-
tokkal együtt a megyei közigazgatási hivatal vezetõje
útján terjeszti fel a Belügyminiszternek. A kezde-
ményezésben a nagyközségi képviselõ-testület a
település várossá nyilvánításának kezdeményezé-
sekor részletes (100-150 oldal) értékelésben mutat-
ja be a nagyközség fejlettségét, térségi szerepét, a
Belügyminiszter minden év május 31-ig tesz javasla-
tot a Köztársasági Elnöknek a várossá nyilvánításra,
a Köztársasági Elnök minden év június 30-ig dönt a
várossá nyilvánításról, döntését a Magyar Közlönyben
közzéteszi. 

Hasznos tudnivalók 
a Gondozási Szakmai Csoport feladatairól

A házi segítségnyújtás
A gondozott lakásán nyújtható mindazon segítség és

tevékenység, amelyet a gondozott kora,  egészségi
állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem tud.

A gondozásba vétel után a gondozott személyes
környezetének rendben tartása, kisebb takarítás, moso-
gatás,  személyes higiéniájának megõrzése, fürdésnél
közremûködés, felsõ ruházatának a mosása, számára
fûtési idényben fa összevágása, behordása és
begyújtás,  háza utcai frontjának rendben tartása, fû-
nyírás, szükséges gyógyszereinek felíratása, kiváltása,
valamint igénye szerint segély és támogatási
kérelmének közvetítése,  postai küldeményeinek fel-
adása, befizetése, napi bevásárlás tartoznak a szolgál-
tatási körbe.

A gondozásba vétel feltétele, hogy a gondozott havi
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének  másfélszeresét, egyedülálló esetén két-
szeresét nem haladja meg, és tartásra képes és köteles
hozzátartozója nincs.

A gondozott a segítségnyújtásért gondozási díjat
köteles fizetni, a gondozási díjat a Polgármesteri Hivatal
számlájára csekken kell befizetni.  A házi segít-
ségnyújtást az ezzel megbízott házigondozónõ végzi.

Szociális étkeztetés
Igénybe veheti az, aki szociálisan rászorult. Rászorult

személy az, akinek a családjában az 1 fõre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét nem haladja meg, és tartásra,
gondozásra köteles vagy képes hozzátartozója nincs,
napi egyszeri meleg étellel való ellátása másként nem
biztosítható.

Idõsek Klubja
Elsõsorban a saját otthonukban élõk részére biztosít

lehetõséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, tár-
sas kapcsolatokra, valamint az alapvetõ higiéniai szük-
ségletek kielégítésére. Cím: 2721 Pilis, Kossuth
L.u.57/b.

Felvétel alapfeltétele, hogy a jelentkezõ idõs személy
a mellékhelyiségig tudjon közlekedni, tudjon kommu-
nikálni, a általános viselkedési normákat képes legyen
betartani. Az idõsekkel naponta a nõvér mentális fog-
lalkozás keretében foglalkozik. 

További rendzsres programok: kirándulás, ünnepi
készülõdés, ünnepek megtartása, felolvasás, beszél-
getések meghívott személyekkel.

Emellett rendszeres vérnyomás és vércukorszint
ellenõrzés.

Nyitva tartás: Hétfõtõl - Péntekig 08.°° - 16.°° óráig

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szakmai csoport dolgozói
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A  D o l i n á k i g  d õ l t
Jótékonysági est a pilisi Zeneiskola javára

November 27 - én különleges tartalmú estet tölthet-
tünk együtt. Miért volt különleges?

Mert ezen az estén gyermekkori barátok találkozhat-
tak  újra,  jólesõ  érzés  volt  mindenki  számára,  hogy
Illanicz György, volt polgármesterünk és Baranyi Ferenc,
József Attilla - díjas költõnk - Pilis szülöttje - (bece) nevén
szólította meg a régi ismerõsöket. Ettõl vált igazán csalá-
dias hangulatúvá a találkozás.

... és közben szóljon a dzsessz ... Talán ezt az
alcímet is adhattuk volna.

Baranyi Ferenc sziporkázóan szellemes elõadása hol
meghatottá tett, hol megnevettetett. Versei elgondolkod-
tattak bennünket. 

Nagy érdeklõdést váltottak ki Ruttka Ferenc Arany
Érdemkereszttel kitüntetett festõmûvész képei, melyeket
jótékonysági céllal ajánlott fel a Zene Mindenkié
Alapítvány javára. 

Úgyszintén nagy siker t arattak a zeneszámok
szólórészei, melyeket vastapssal jutalmazott a közönség. 

Jó hangulatot teremtett a sorsolási lehetõség a
közönség körében, amelyen Ruttka-képeket, Dr. Illanicz
György Találkozásaim címû könyvét és a zenekar CD -it
sorsoltuk ki.   

Úgy gondolom, mindannyiunkban felmerült a folytatás
igénye. Jövõre irodalmi esten találkozhatunk újra Baranyi
Ferenccel. 

Feltétlenül szükséges szót ejteni az Önkormányzat
megújult dísztermérõl, amely a helyi szakemberek keze
munkáját dicséri. 

S aki mindezt megtervezte, megálmodta, õ Fazekas
Adrienn, a fiatal, tehetséges helybeli képzõmûvész, aki
közmegelégedésre végezte munkáját. Köszönjük!

A harmonikus színválasztás, az ötletes díszítés,
világítástechnika méltó keretet ad a házasságkötés
ünnepélyes pillanatának, különbözõ rendezvényeknek,
kiállításoknak. 

Nagyné Lehoczki Katalin 
szervezõ 
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November 6-án este  igen kellemes élményben volt
része mindazoknak, akiket nem riasztott el a hûvösre
fordult õszi idõ, és eljöttek a református templomba a
Trió Speciál együttes hangversenyére. 

A kedves fiatal mûvészek: Györe Emõke - fuvola,
Szabó Tibor - cselló és Tóth Attila - zongora, igen össze-
szokott  együttest  alkotnak.  Mintha  „csak úgy”  saját
kedvtelésükre, maguk és a barátaik szórakoztatására
egy kis esti zenélésre gyûlnének össze. Már néhány perc
után úgy érezhettük, mintha közeli, régi jó barátok
lennénk.

A zene és a közönség mélységes szeretete, a
mûsorszerkesztés profizmusa friss, lendületes elõadás-
móddal párosul náluk.

Az elsõ néhány szám, Brahms: 3. Magyar Tánc, és
Marcello: Szonáta - szolgálta a ráhangolódást,
mûvészeinknek pedig lehetõséget adott, hogy kitapasz-
talják a közönség hangulatát. Ezután fokozatosan vittek
minket egyre kellemesebb és hangulatosabb

zeneszámokkal - Hasse 2 tánc csellóra, Arnold: Heart
Throbs - a szórakoztató komolyzene egészen sajátságos,
üdítõ változatosságot jelentõ világába. Az elsõ részben a
továbbiakban is régebbi korok szerzõinek mûveibõl válo-
gattak. Igen szép pillanatokat nyújtott a hamisítatlan
békebeli atmoszférát sugárzó Ziehrer-mû a Bécsi lányok.
Mi, középkorú és idõsebb hallgatók nosztalgiázhattunk
Ivanovici: „A Duna hullámain” dallamára , amelyet Szé-
csi Pál: Egy szál harangvirág címû slágere tett
méginkább közismertté. A szünet elõtt a hangulat
tetõpontján az  operett halhatatlan magyar mesterének,
Kálmán Imre és a keringõkirály dinasztiából Johann
Strauss dallamaiban gyönyörködhettünk.

A szünet után  Plante és Ferrari: Francia sanzon címû
melankolikus száma segített visszazökkenni a koncert
légkörébe. Idõben közelebb, térben egyre távolabb
kerültünk. Igazi „nagyágyú” számok következtek. Lara:
Granada, Lennon- Mc Cartney: Yesterday, Jobin: Desafi-
nado, Garner: Misty, Warron-Gordon: Chattanooga chu-
chu és végül Brenstein: West Side Story-ból az érzelmes
Maria és a tüzes America számok. Szóval volt sok min-
den a könnyû klasszikustól klasszikus könnyûzenéig. A
végén alig akartuk elengedni a kedves fiatal muzsiku-
sokat, annyira szívünkbe zártuk õket, hiszen még arra is
jutott energiájukból, figyelmességükbõl, hogy a tavalyi
koncer ten elhangzott kérést most teljesítsék, és
eljátsszák Gershwin: Somebody Loves Me címû számát.
Még szerettünk volna jónéhány ráadást meghallgatni,
azonban sajnos egyszer minden mûsor véget ér

Köszönet illeti Haluszka Klára tanárnõt. Az õ kalau-
zolásával vehettünk részt ezen  a korokon és országokon
átívelõ zenei kalandozáson.

Mindenképpen elismerésre méltó, hogy a pilisi
zenekedvelõ közönség VALÓBAN kikapcsolta a mobil-
telefonokat, így  semmi nem zavarta meg sem a
mûvészeket, sem a közönséget, amelynek soraiban a
zenerajongók táborának legifjabb nemzedéke is képvisel-
tette magát - anyukák vigyázó szeme alatt, példás
fegyelmezettséggel. Sõt az elõttem ülõ pici lánykát -
talán három éves lehet - annyira magával ragadta a
muzsika, és mûvészeink színtiszta „örömzenélése”,
hogy Bernstein dallamára önfeledten ringatózni kezdett,
majdnem táncra perdült. Íme az élõ példa - gondoltam -
hogy a zenei nevelést, a koncertre járást nem lehet elég-
gé korán elkezdeni.

Külön köszönet illeti a református egyház pilisi
képviselõit, hogy otthont adtak ennek az estnek. A temp-
lomot kiváló akusztikája és meghitt mérete kiválóan
alkalmassá teszik kamarazenei koncertekre. Talán
lehetne ennek a késõbbiekben is folytatása, és mind a
református egyház, mind Pilis büszkélkedhetne egy
nívós koncertteremmel, ahová visszavárhatnánk jövõre
is kedves fiatal barátainkat, a Trió Speciál együttes tag-
jait egy újabb kellemes hangulatú baráti légkörû esti
zenélésre.

Kazsoki Marianna

Ismét Pilisen a Trió Speciál

Vidám Tavasz klub hírei 
A Vidám Tavasz Klub élete az idõsek hónapjában
Szeptember 25-én Pest Megye Élõ Népmûvészete

kiállítás nyílt Gödöllõn. 300 kiállított tárgy volt látható,
ebbõl 80 alkotás jutott tovább az országos kiállításra,
ami tavasszal kerül megrendezésre. E 80 közt van a
legidõsebb kiállító munkája is, a pilisi Gulyás Mihályé,
aki aratási koszorúival nevezett be e szép versenyre.
Köszöntjük õt, hogy idõs korára is van kedve ilyen
csodálatosakat alkotni, és Pilis községnek hírnevet
szerezni.

Október 4-én tartotta klubunk az idõsek napját, ahol
az ócsai nyugdíjas klub élvezhette vendégszeretetünket,
és kiemelt vendégként szeretnénk megemlíteni Termol
Vince nótaénekes urat, aki a zenét szolgáltatta.

Köszönjük az óvodások és óvó nénik mûsorát, akik
midig oly örömmel jönnek közénk. Nem utolsó sorban
szeretnénk megemlíteni az általános és zeneiskolás
tanulókat, akik ezúton is nagyszerû mûsorral készültek.
Köszönjük nekik és a felkészítõ tanároknak, valamint a
Polgármester úrnak, a Kulturális Bizottság elnökének,
és Nagyné Lehocki Katalinnak, hogy velünk ünnepeltek.
Az elõadott mûsor elnyerte a klubtagság tetszését.

Október 11-én kedvezményes jegyvásárlással na-
gyon szép elõadást nézhettünk meg az Operett Szín-
házban a Mária fõhadnagy címû darabot.

Október 27-én részt vettünk a Falusi Idõsek Napján.
Gratulálunk a szervezõknek! Minden évben rendkívül jól
megszervezik ezt a napot, de ez az idei minden eddigit
felülmúlta. Bevonták az idõseket is a kvízjátékba és a
táncversenybe. A Fiatal Gondozói Szakmai Csoportnak
csak gratulálni tud a Vidám Tavasz Klub. Csak így
tovább!

Paulovicz Pálné klubvezetõ
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Az önkormányzati és bizottsági üléseken többször meg-
fogalmazódott annak szükségessége, hogy a településünk
arculatának, tisztaságának megóvása érdekében szük-
séges lenne egy egyesület létrehozása. Az érdeklõdõknek
az alábbiakban közzétesszük a létrehozandó szervezet
alapszabálytervezetét.

Tagnak és vezetõségi, szervezõi munkára jelentkezni
a  497-345-ös telefonszámon lehet.

Általános rendelkezések
1.§ Az Egyesület tervezett neve: SZÉPÍTÕK PilisiEgyesülete

, székhelye: ...............
2. § Az Egyesület önkormányzati elven mûködõ helyi

szervezet. Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület célja és feladatai
3. § Az Egyesület kiemelt mûködési céljai: A Pilis

Nagyközség ( majd város) kiskert- és ingatlantulajdono-
sainak érdekképviselete, munkájuk szakmai segítése az
ingatlanok és a kiskertek fejlesztésében és szebbé
tételében. Az Egyesület a célok megvalósítása
érdekében kezdeményezi intézkedések megtételét,
vélemény nyilvánít a területet érintõ önkormányzati dön-
tések elõtt, más szervekkel együttmûködve képviseli a
kerttulajdonosok érdekeit. Elõadásokat, szakmai össze-
jöveteleket szervez a korszerû kertészeti technológiák,
eljárások propagálása érdekében. 

Tagsági viszony keletkezése, megszûnése
4. § (1) Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampol-

gár és bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás.
Tiszteletbeli taggá választható az a külföldi állampol-
gárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az
Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentõs
érdemeket szerzett.
(2) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön
létre. A tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslatai
alapján a taggyûlés dönt. 
(3) A tagsági viszony megszûnik 

- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- a tagsági díj tartós, indokolatlan nem fizetésével,
- a tag halálával.

(4) A belépési nyilatkozat tudomásulvételérõl, a tagsági
viszony megszûnésérõl a szervezet dönt.

A tagok fõbb jogai és kötelezettségei
5 § (1) Az Egyesület tagja jogosult

- az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó
kérdések megvitatását, intézkedéseket
kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt
venni, az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein
részt venni.

(2) A Egyesület tagja köteles
- a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történt
megválasztása esetén azt a legjobb képességei
szerint ellátni, a vállalt tagsági díjat rendszeresen
megfizetni. A tagsági díj 2.500 Ft/év.

Az Egyesület szervezete és mûködése
6. § (1) Az Egyesület vezetõ szervei: a taggyûlés és a

vezetõség. A taggyûlés az Egyesület legfõbb szerve.
(2) A taggyûlés jogosult

- nyílt szavazással megválasztani a vezetõséget,
- a vezetõséget, illetve egyes tagjait nyílt szavazással
felmenteni, a tagok lemondását tudomásul venni,
- az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó
tevékenységeket meghatározni és azt végezni.

7. § (1) A vezetõség 5-7 fõbõl áll, és a megbízását 5 évre
kapja. A vezetõség a tagjai sorából választja az
Egyesület elnökét. 
(2) A vezetõség szervezi, irányítja a szervezet munkáját,
munkájáról a taggyûlést rendszeresen tájékoztatja, és a
jelentõsebb kérdésekben köteles az állásfoglalását
kikérni. A taggyûlést évente legalább egy alkalommal
összehívja, és akkor is köteles összehívni, ha azt a
tagok 1/3-a cél megjelölésével írásban kéri.
(3) A vezetõség egyes feladatok ellátására állandó vagy
ideiglenes jellegû munkabizottságokat hozhat létre.

8. § (1) Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, a
testületi szervek ülései között gondoskodik a határoza-
tok végrehajtásáról. Szervezi és intézi az Egyesület
ügyeit, gondoskodik a vezetõségi ülések rendszeres
megtartásáról, a szervezet feladatainak elvégzésérõl. 
(2) A gazdasági felelõs kezeli a szervezet rendelkezése
alatt álló pénzeszközöket, az egyesület pénztárosának
felügyelete mellett. Elkészíti a szervezet pénzügyi
helyzetérõl szóló beszámolót.

Az Egyesület gazdálkodása
9.§. (1) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi

személyek, az önkormányzat felajánlásaiból képzõdik. A
felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szük-
séges. 
(2) Az Egyesület tisztségviselõi a feladataikat díjazás
nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére
azonban igényt tarthatnak. 
(3) Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas
munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmaztatás felõl a
vezetõség dönt.

Határozathozatal
10. § (1) A taggyûlés és a vezetõségi ülés akkor határozat-

képes, ha azon a részvételre jogosultak fele jelen van. 
(2) A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással
hozzák. 
(3) Titkos szavazás szükséges, ha a döntéshozó szerv
szótöbbséggel így határoz.
(4) Személyi kérdésekben a döntéshozó szerv jelölõbi-
zottság felállítását igényelhet. 

Záró rendelkezések
11. § Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Pol-

gári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény., továbbá a társadalmi szervezetek
gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

Jelen alapszabályt az Egyesület alapító közgyûlése -
a mellékelt jegyzõkönyv szerint elfogadta és a tiszt-
ségviselõket megválasztotta. 

Imecs László

Szépí tõk Pi l is i  Egyesülete
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„Szív” ügyünk?
Mikor azt halljuk, hogy községünk nem fejlõdik, el kell

gondolkoznunk, valóban igaz ez?
A lakosság száma folyamatosan nõ, tehát valami

mégis vonzóvá teszi ezt a települést. Talán a csendes,
szép környezet? Budapest közelsége? Lehet, hogy az
ellátás?

Minden intézmény a lehetõségeihez képest maxi-
málisan áll a pilisiek rendelkezésére, s ha valaki nem
elégedett, arról nem õk tehetnek.

Nézzünk egy kicsit vissza az idõben, hogyan alakult
Pilis lakosainak száma:

Az alapellátás egyik legfontosabb eleme az
egészségügy. Az 1950-es években három orvos látta el
a betegeket a saját rendelõikben. 

1964-ig a Kossuth L. 63. szám alatt alakított ki a
Tanács Egészségházat, ahol már orvosi rendelés is volt
a védõnõk mellett. A fogorvosi rendelést fogtechnikusok
végeztek.

1964-tõl 1972-ig a Rákóczi út 67-be költözött át az
egészségügyi intézmény, ahol már fogorvos is mûködött.

A jelenlegi épület - Rákóczi út 40. - 1972-ben került
átadásra. Azóta is állandóan bõvítették, helyet biztosítva
a ma már négy háziorvos, két gyermekorvos, két fogor-
vos, védõnõi szolgálatot állátók, szakrendelések, és
ügyeletet végzõk részére. A gyógyító munkában részt
vesz magánorvos is a saját rendelõjében.

A fejlõdés egyik nagy eredménye, hogy a rend-
szerváltás óta az önkormányzat szakrendelések biz-
tosításával, bõvítésével javított az ellátáson, mindezt a
község saját pénzébõl, önként vállalt feladatként.

Közben kinõttük az óvodát, iskolát, községházát,
postát, - s még sorolhatnánk - de ami mindenkit érint, az
(folytatás a 20. oldalon) 

ÉV FÕ ÉV FÕ

1785 2455 1990 9200

1870 3500 1995 9060

1910 5792 1997 9445

1950 7597 2000 10215

1960 8847 2002 10922

1970 9137 2003 11465

1980 9540 2004 11526

ÉV SZAKELLÁTÁS

1991 Minilabor

1993 Orr- fül- gégészet

1993 Nõgyógyászat

1994 Szemészet

1997 Reumatológia

1999 Sebészet

2004 Fizikoterápia

Olvasni is engedd...
A cím a Hirnök idei 3. számában megjelent Játszani

is engedd... címû írása kapcsán villant be, hiszen a
gyerekek egészséges testi, lelki, szellemi, erkölcsi
fejlõdéséhez - aminek biztosítását a törvény is elõírja - a
könyv is elengedhetetlen.

Az olvasás az alapja minden tanulási folyamatnak. A
gyerek olvasóvá nevelése még megszületése elõtt, a
szülõk olvasási szokásaival megkezdõdik, majd
születése után versikék, mesék, szülõk általi ismétlésé-
vel folytatódik. Ha a gyermek az anyatejjel szívja magába
a betû szeretetét, nagyobb eséllyel indul az életbe, mint
ezt nélkülözõ társai. Hogy aggódunk csecsemõnk gyara-
podásáért, az oltásokat idõben beadjuk, hidegben a
télikabátot ráadjuk, de könyvet alig adunk a kezébe.
Pedig már léteznek rágható, mosható kiadványok, ame-
lyek az elsõ pillanattól jó barátai lehetnek szemünk
fényének.

Elgondolkodtató, hogy vajon miért küzd annyi gyer-
mek tanulási zavarokkal. Érdekes eredményt hozhatna
egy arra irányuló vizsgálat, hogy van-e összefüggés az
olvasási szokások és a tanulási zavarok között, illetve
érték-e nálunk az a tárgy, ami betûket tartalmaz? (Hol
van már az szokás, hogy lámpaoltás után elemlámpával
olvastuk a könyvet a paplan alatt? Micsoda tájakon jár-
tunk, micsoda élményeket éltünk át akkor!)

Néhány éve költöztünk Pilisre, és az elsõ hetek után
egyik nap döbbenten állt meg elõttem egyik gyermekem:
„Anyu, képzeld el, hogy az osztálytársaimnál nem láttam
könyveket a lakásban!“ Elõször én is meglepõdtem, de
aztán eszembe jutott a vonaton, ingázás közben tapasz-
taltak, illetve a családgondozói munkám során látottak.
A vonaton alig olvasott valaki, csak néhány újság vagy
tankönyv volt a kezekben, családlátogatásaim alkalmá-
val pedig azt tapasztaltam, hogy nem jut elég idõ az
olvasásra, nincs elég hely a könyvespolcoknak, de a
tévésorozatokat, reklámokat kívülrõl fújják a gyerekek,
és a tévé a lakás központi helyén áll, sõt, a gyerek-
szobákban, konyhákban, étkezõkben is átvette a
nevelés szerepét.

A gyerekek nagy része csak akkor megy könyvtárba,
ha szervezett formában történik, vagy kötelezõ olvas-
mány után kutatnak. Nagyon jó kezdeményezésnek tar-
tom, hogy a könyvtárunkban hozzáférhetõ lett bárki
számára az Internet, hiszen a gyermekek így
észrevétlenül magukba szívhatják a könyvtár hangulatát,
és kifelé menet elõbb-utóbb talán levesznek egy könyvet
is a polcról.

Soha nincs késõ, és most itt a Karácsony. A legújabb
divat- és technikai csodák mellé odacsempészhetünk
egy-egy könyvet is a fa alá. A legjobb olyan könyvet
választani, amit mi is olvastunk, hogy ajánlani tudjuk
gyermekünknek, és elolvasása után egy jót beszélget-
hessünk. 

De van-e idõnk és tudunk-e beszélgetni? De ez már
egy másik téma...

Törökné Nagy Tímea
családgondozó



Polgármesteri Hivatal: 
2721 Pilis, Kossuth L. út 47 

központ: (29) 696-310, (29) 498-090 
FAX: (29) 696-320, (29) 498-113 

polgármester: 498-142, jegyzõ: 498-143, aljegyzõ: 696-311
titkárság: 496-826, 696-323

igazgatási csoport: 696-313, 696-314, 696-315
adócsoport: 696-325

pénzügyi csoport: 696-319, 696-321
mûszaki csoport: 696-326, 696-328, 696-329

Polgármesteri Hivatal munkarendje:
Hétfõ: 8-18 -ig

Kedd: 8-16.30 -ig
Szerda: 8-16.30 -ig

Csütörtök: 8-16.30 -ig
Péntek: 8-12.30 -ig

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
Hétfõ: 8-12 h 13-18 óra

Szerda: 8-12 óra
Csütörtök: 8-12 óra

Polgármester: Csikós János
fogadóidõ: Hétfõ: 13-15 óráig, telefon: (29) 498-142

Jegyzõ: Kriskó Jánosné
fogadóidõ : a hivatal ügyfélfogadási idejében

telefon: (29) 498-143

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.

Telefon (29) 499-117
elnök: Havasiné Gölöncsér Aranka

Gerje-Forrás KHT.
272l Pilis, Kossuth L. út 47.

telefon: (29) 499-261, 499-262

Pilisi Beruházó Viziközmû Társulat
272l Pilis, Kossuth L. u. 47.

telefon/fax: (29) 499-446

Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
272l Pilis, Kossuth L. út 49.

Telefon: (29) 498-108

Idõsek Napközi Otthona
272l Pilis, Kossuth L. út 57/B.

telefon: (29) 497-230

Postahivatal:
272l Pilis, Rákóczi út 8.
Telefon (29) 498-150

Óvodai Intézmény
272l Pilis, Rákóczi u. 42.
telefon: (29) 498-153, 696-351

Tagintézmény
272l Pilis, Kávai u. 19.
telefon: (29) 497-706

Tagintézmény
272l Pilis, Attila u. 8.
telefon: (29) 497-330

Általános és Zeneiskola
272l Pilis, Kossuth L. út 30.
telefon: (29) 498-123

Széchenyi István Általános és Szakiskola
272l Pilis, Széchenyi út 28.
telefon: (29) 497-826, 696-230

Nagyközségi Könyvtár
272l Pilis, Kávai út 1.
telefon: (29) 498-851

Közösségi ház 
272l Pilis, Dózsa Gy. u. 2.
telefon: (29) 498-115

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 
272l Pilis, Kossuth L. út 31.
telefon: (29) 696-120

Rendõrõrs
272l Pilis, Luther tér 12.
telefon: (29) 498-128

Evangélikus Egyházközség
272l Pilis, Kossuth L. út 34.
Telefon (29) 498-134

Református Egyházközség 
272l Pilis, Rákóczi út 30.
Telefon (29) 496-368

Római Katolikus Plébánia
272l Pilis, Rákóczi út 3.
Telefon: (29) 498-126

2005 .  év i  té r í té s i  d í jak ,
P i l i s i  köz in tézmények  e lé r he tõsége i  

A víz- és csatorna használatáért fizetendõ díjak: 
Ivóvíz 180,- Ft/m3+15% ÁFA
Csatorna 176,- Ft/m3+15% ÁFA 

Lakossági szemétszállítás díja:
1,75 Ft/liter+15% ÁFA

Havidíj 910,- Ft+15% ÁFA  
Az éves hozzájárulás díja 10.920,- Ft+15% ÁFA

Kommunális adó 5.000,- Ft/Év/adótárgy

Iparûzési adó 2%

Étkezési térítési díjak:
Óvodai gyermek étkeztetés 205,- Ft 
Napközis gyermek étkeztetés 263,- Ft 
Menzás gyermek étkeztetés (csak ebéd) 183,- Ft 
Kötelezõen étkezõ felnõtt 186,- Ft 
Önkormányzati nyugdíjas 163,- Ft 
Egyéb felnõtt étkezõ (csak ebéd) 264,- Ft

2005-ben érvényes tér í tés i  d í jak



dr. Ecsedi László
Rákóczi út 40. Telefon: 497-319

hétfõ: 08-12 óra
kedd: 14-18 óra

szerda: 08-12 óra
csütörtök: 14-18 óra

péntek páratlan hét: 11-14 óra
páros hét: 08-11 óra

dr. Ubrankovics Zsolt 
Rákóczi út 40. Telefon: 498-133

hétfõ: 08-12 óra
kedd: 14-18 óra

szerda: 08-12 óra
csütörtök: 14-18 óra

péntek páratlan hét: 11-14 óra
páros hét: 08-11 óra

dr. Madarász Rozália 
Rákóczi út 40. Telefon: 498-149

hétfõ: 08-11 óra
csecsemõ tanácsadás 11-13 -ig 

kedd: 15-18 óra
szerda: 08-11 óra

csütörtök: 15-18 óra
csecsemõ tanácsadás 13-15 -ig

péntek páratlan hét: 11-14 óra
páros hét: 08-11 óra

dr. Bálint Nagy Ildikó 
Rákóczi út 40. Telefon: 496-105

hétfõ: 08-13 óra
kedd: 14.30-19.30 óra

szerda: 08-13 óra
csütörtök: 14.30-19.30 óra

péntek páratlan hét: 14.30-19.30 óra
páros hét: 08-13 óra

Famili 2000 Patika Bt.
Kossuth Lajos u. 53. 
Telefon: 497-774, 696-340, 498-107

dr. Bajmóczy Géza 
Rákóczi út 40. Telefon: 498-156

hétfõ: 14-18 óra
kedd: 08-12 óra

szerda: 14-18 óra
csütörtök: 08-12 óra

péntek páratlan hét: 08-11 óra
páros hét: 11-14 óra

dr. Tóth Tibor
Rákóczi út 40. Telefon: 498-133

hétfõ: 14-18 óra
kedd: 08-12 óra

szerda: 14-18 óra
csütörtök: 08-12 óra

péntek páratlan hét: 08-11 óra
páros hét: 11-14 óra

dr. Legeza Margit 
Rákóczi út 40. Telefon: 498-149

hétfõ: 15-18 óra
kedd: 08-11 óra

csecsemõ tanácsadás 11-13 -ig 
szerda: 15-18 óra

csütörtök: 08-11 óra
péntek páratlan hét: 08-11 óra

páros hét: 11-14 óra

dr. R. Kiss Csaba 
Rákóczi út 40. Telefon: 496-105

hétfõ: 14-19 óra
kedd: 08-13 óra

szerda: 14-19 óra
csütörtök: 08-13 óra

péntek páratlan hét: 08-13 óra
páros hét: 14-19 óra

Szelepcsényi Gyógyszertár
Dárda u. 5. 
Telefon: 696-380, 696-381, 496-252

S Z A K R E N D E L É S E K
Rákóczi út 40.

Szemészet 
Telefon: 498-133 (rendelés alatt)

csütörtök: 1430-1600 óra
(Elõzetes bejelentkezés alapján! Bejelen-
tkezni rendelési idõben a 498-133-as
telefonszámon, rendelési idõn kívûl a
háziorvosi aszisztenseknél lehet.)

Fül- orr- gégészet
Telefon: 496-385

hétfõ: 1500-1630 óra

Reumatológia
Telefon: 496-347

hétfõ: 1300-1500 óra
(ajánlott bejelentkezni)

Fizikoterápia
Telefon: 496-347

kedd: 0800-1400 óra
szerda: 0800-1400 óra

csütörtök: 0800-1400 óra
péntek: 0800-1400 óra

Sebészet
Telefon: 496-385

szerda: 1600-1900 óra
(ajánlott bejelentkezni)

Nõgyógyászat
Telefon: 496-587

kedd: 1600-1700 óra
magánrendelés

szerda: 1700-1900 óra

Terhes gondozás
Telefon: 496-587

kedd: 1400-1600 óra

Laboratórium
Telefon: 496-385

minden hétköznap: 0630-0730 óra

P i l i s  Nagyköz ségben  mûködõ o rvosok  
rende lé s i  beosz tása

Orvos i  ügyelet  
hétfõtõl csütörtökig 18-órától, péntek 14 órától, hétvégi napokon 08 órától másnap reggel 08-óráig. 

Cím: Rákóczi út 40. Telefon: 498-156.

Fogászati ügyelet helyben nincs, legközelebb Budapest VIII. Szentkirályi út
vagy Budapest Szent Rókus Kórház szájsebészeti osztálya.

Szemészeti és fül- orr- gégészeti ügyelet hétköznaponként a ceglédi Toldy Ferenc kórházban.

H Á Z I O R V O S O K

G Y E R M E K O R V O S O K

F O G O R V O S O K

G Y Ó G Y S Z E R T Á R A K
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A láz az egészséges szervezet természetes
válaszreakciója a károsító tényezõkre, így a
védekezõrendszer fontos része, és az egyik leg-
fontosabb és leggyakoribb tünete a betegségeknek.

Segít a szervezet számára a kórokozókkal és külsõ
behatásokkal szembeni küzdelemben.

Csecsemõ- és kisgyermekkorban a testhõmérsék-
let szabályozása még labilis, lázzal járó betegségeken
kívül egyéb tényezõk is emelhetik a testhõmérsék-
letet, pl.: védõoltások utáni állapot, túlzott napoz-
tatás, túlfûtött szoba, folyadékhiány.

Lázról akkor beszélünk, ha testhõmérséklet 38 C°
fölé emelkedik. Tehát 38 C° alatt lázcsillapítás nem
szükséges. Ez alól kivétel, ha már elõfordult lázgöcs,
ebben az esetben már hõemelkedés esetén is
indokolt a lázcsillapítás. 38 C° felett mér t
testhõmérséklet esetén viszont szükséges a láz
mielõbbi csökkentése, különösen 39 C° felett, mivel a
magasabb testhõmérséklet veszélyei, mint pl. a
kiszáradás és a görcskészség fokozódása arányosak
a láz nagyságával.

Orvoshoz fordulás elõtt a lázcsillapítást el kell kez-
deni, tehát ajánlatos a házipatikában a háziorvossal
történõ megbeszélés szerint megfelelõ lázcsillapító
szert tartani!

Az eredményes lázcsillapítás mellett természete-
sen elengedhetetlen a láz okának felderítése (mert a
láz csak tünete a betegségnek), tehát fel kell keresni
a háziorvost rendelési idejében.

Mit tegyünk még a lázas beteggel?
- Itassunk vele sok folyadékot!
- Hûtõfürdõ: magas láz esetén vagy a gyógyszeres

lázcsillapítás kiegészítéseként jó hatású lehet a láz-
csillapításban.

A hûtõfürdõ nem kellemetlen, ha helyesen
készítjük, tehát az emelkedett testhõmérsékletnek
megfelelõ hõfokú vízzel kezdünk és ezt hûtjük
fokozatosan hideg víz hozzáadásával 29-31 C°-ig. Ne a
betegre locsoljuk a hideg vizet!

- Hûtõborogatás: csecsemõkorban könnyebben
kivitelezhetõ az állott vizes ruhával történõ törzs- vagy
teljes test borogatás. Fontos, hogy minél nagyobb
testfelületen alkalmazzuk, és a ruhát rövid idõnként
cseréljük. A borogatás folytatása addig javasolt, amíg
a láz 38 C°-ra le nem csökken.

A csukló, homlok borogatása helytelen és hatásta-
lan! 

Lázas gyermeket ne takarjunk be paplannal,
takaróval, mert gátolja a hõleadást!

Gyógyszeres lázcsillapítás esetén vegyük figyelem-
be az esetleges gyógyszerérzékenységet (allergiát),
valamint az életkornak és testsúlynak megfelelõen
javasolt adagolást!

Láz-és fájdalomcsillapításra használt szerek:
Paracetamol tartalmúak: Panadol, Panadol baby

szirup, Rubophen, Paracetamol, Rhinoval pezs-
gõtabletta, Mexalen, BEN-U-RON, Efferalgan stb.

Aminophenazonum tartalmúak: Germicid kúp, Ger-
micid-C kúp, Supp. Antipyreticum (gyermek lázcsil-
lapító kúp), Aminophenazon tbl. Stb.; valamint Algopy-
rin, Panalgorin stb.

Acetylsalicylsav: 12 éves kor alatt, valamint salicy-
latérzékenység esetén kerülendõ! Aspirin, Aspirin C,
Ass+C Pharmavit pezsgõtabletta, Colfarit, Kalmopyrin,
stb. 

Simó Gáborné
Körzeti-közösségi ápoló

Amit a lázcsillapításról tudni kell

Felkészülés az influenza-szezonra
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen idén is

fel kell készülni az influenza járványra. Az  ÁNTSZ
ebben az évben is biztosítja a térítésmentes influenza
elleni oltást:

- a krónikus megbetegedésben szenvedõk
- a 60. életév felettiek részére.

Továbbá javasolt:
- egészségügyben dolgozók
- határátkelõ-helyeken foglalkoztatottak
- közlekedésben, légi közlekedésben
- rendészeti
- oktatási
- közellátási feladatot teljesítõ foglalkozási ágakban;
- diákotthonok, 
- kollégiumi lakók részére.

Az oltások elsõrendû célja, hogy egyéni védelmet
nyújtsanak azon személyeknek, akiknél egy esetleges
influenza-fertõzés alapbetegségük, vagy életkoruk miatt
súlyos lefolyású lehet.

A védettség kb. két hét alatt fejlõdik ki, és több
hónapig tart. Egy esetlegesen kibontakozó járvány nem
akadálya az oltások végzésének.

A kockázati csoportokba tartozó személyeknek java-
solt a tüdõgyulladás (pneumococcus) elleni oltás is. 

Ehhez a gyógyszertárakban társadalombiztosítási
támogatással rendelkezõ vényre felírható oltóanyagok
állnak rendelkezésre.

A védõoltásokról bõvebb felvilágosítást a házior-
vosok adnak rendelési idõben.
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A szeptemberben iskolába lépõ nagycsoportosok
helyére mind a három óvodába megérkeztek az új óvodá-
sok. A szülõk és a gyermekek családlátogatásokon és
szülõi értekezleteken ismerkedhettek meg az õket fogadó
óvodapedagógusokkal. Az elmúlt három hónapban az új
gyerekeknek sikerült megszokni az óvodai környezetet és
a megváltozott élethelyzetüket. Megismerkedtek az óvodai
élet alapvetõ szabályaival és a többségük ma már
kellemesen tölti napjait az óvodai közösségben.

A Rákóczi úti óvodások, mint minden õsszel a Gerje for-
rásvidékén figyelhették meg a természetben
bekövetkezett változásokat. Sok, számukra ismeretlen
vadon élõ növényt és állatot, rovart, madarat ismerhettek
meg természetes élõ helyükön.

A házi állatokat és életmódjukat a Csilló lovardában
figyelhették meg, szintén egy-egy kellemes kirándulás
keretében. Sokan olyan állatot láthattak, amelyek régen
szinte minden vidéki háznál fellelhetõk voltak,
mostanában pedig már hiányoznak az udvarokról.

A fentieken kívül, ezekkel a kirándulásokkal a gyer-
mekek szabad levegõn való intenzív mozgásigényét is
szeretnénk kielégíteni. Célunk még, hogy a gyermekek
minél korábban tanulják meg szeretni és védeni a ter-

mészetet. Az óvódák Helyi Nevelési Programjának kiemelt
feladata a gyermekek egészséges életmódra nevelése,
ezért csatlakoztunk már több éve a Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet munkatársai által kidolgozott Dohányzás
Megelõzési program népszerûsítéséhez. Reméljük, hogy
ezzel mi is hozzájárulunk a dohányzó emberek számának
csökkenéséhez. 

A tanév folyamán minden csoportban foglalkozunk a
dohányzás káros hatásaival a gyermekek fejlettségének
megfelelõ ismeretek átadásával. 

Decemberben minden óvoda hagyományai szerint
készülõdik az elõttünk álló ünnepekre.

Mind három óvodában nagy örömmel fogadtuk a fenn-
tartó fejlesztési terveit, melyekhez jelenleg a megbízott
tervezõ már a tervrajzokat készíti. A fejlesztéssel kapcso-
latos, hogy a Kávai úti óvoda telekbõvítése már konkrét
feladatot is jelent: a rajta lévõ romos épületek bontása,
melyhez a szülõk és civil szervezetek részérõl már kap-
tunk munka felajánlásokat.

Reményeink szerint a fejlesztések megvalósulásával
az óvodák jelenlegi zsúfoltsága csökkenni fog. 

BP

Ó v o d a i  h í r e k

Szabó Ábel meséje
a télapóról

Szerbusztok gyerekek! A Télapó vagyok az Északi-
sarkról. Ott lakom minden országtól távol, ahol a rén-
szarvasok és jegesmedvék, manók és tündérek hazája
van. Ahol mindig cudar hideg az idõjárás és folyton hull a
hó. Biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogyan is telik egy
napom?

Nos, elmesélem:
Reggelente a vekker jó korán - hangos kukorékolással

ugraszt ki az ágyból. Megmosakszom, fogat mosok és
kifésülöm a hófehér, hosszú szakállamat. A pizsamámat
lecserélem a piros plüss kabátomra, ami igen meleg és
kényelmes. Jöhet a reggeli: - hatalmas cipót eszem sza-
lámival és retekkel, hozzá pedig habos tejeskávét iszom.

Ha jól laktam, lemegyek a játékgyárba, ahol a manók
szorgoskodnak, készítik az ajándékokat. Innen a tündérek
irodájába vezet az utam, akik a világ összes gyerekének
kívánságait rakják sorba, és a hozzám érkezett leveleket
bontják fel. 

Az ebédet a feleségemmel fogyasztom el, utána
pihenek 1-2 órácskát. Az asszony szerint lusta vagyok!
Szerintetek is?

Majd felveszem a csizmám, a bundás kesztyûm és a
sapkámat, a hónom alá csapom a varázstávcsövemet, és
Danival, a rénszarvassal felrepülök a felhõtakaróra.
Kényelmesen elhelyezkedve munkába fogok. Ugyanis a
varázstávcsövemmel minden létezõ jó és rossz gyereket
/pláne õket!/ szemmel tudok tartani! A varázslat pedig
abban van, hogy kedves kis távcsövem listát is készít a
gyermekekrõl, a tulajdonságaikról, amit hazatérve késõbb
is elõvehetek. 

Amikor besötétedik, megjelenik az égbolton a
gyönyörû-színpompás északi-sarki fény, tudom, haza kell
mennem.

A vacsorám mogyorókrémes kifli, amit annyira
szeretek, hogy egyszerre 15 db-ot is meg tudok enni
belõle. A feleségem szerint ettõl van olyan nagy pocakom!
De a fogmosást soha ki nem hagynám!

Lefekvés után még utoljára fejtetõre fordítom a zenélõ
varázsgömbömet, halk csengettyûszóra és a gömbben
szállingózó, csillámló hópelyhek látványára alszom el. 

Jó éjszakát Nektek is!

Szabó Ábel 6 éves, a Rákóczi úti óvoda Bóbita cso-
portjának a tagja
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Mi, a Széchenyibõl
Felfrissült tanerõ-gárda, megújult lelkesedés,

nehézségeink ellenére is építõ ötletek-ez a Széchenyi
imént múlt három hónapja.

A dolgos hétköznapokon üdítõ események a szombati
túrák a természetjáró szakkörrel, a hímzõszakkör, az
általános-és gyógyúszás, sportköreink, a pénteki ping-
pong.  Vagy az újraindult filmklub, az angol, az informati-
ka szakkör, és mindeközben a suliújság készítése.

Osztályközösségeinket szintén erõsítették az eddig
lezajlott tanulmányi kirándulások az Állatkertbe, a
Csodák Palotájába, a Tropicariumba, és a BNV-re, illetve
a Coca-Cola dunaharaszti palackozóüzemébe.

Októberben iskolánkon volt a sor, hogy emléket állít-
sunk az 56-os eseményeknek. A községi ünnepély
megrendezésében nagy lelkesedéssel és sikerrel vettek
részt mind alsós és felsõs, mind pedig szakiskolás diák-
jaink Huszák Andrásné vezetésével.

Hamarosan további élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagodunk: november végén újra otthont adunk a
kisiskolás mesemondók versenyének, amelyre a mi kis-
diákjaink is évrõl évre szorgalmasan készülnek. Ezen
kívül szervezünk egy találkozót már középiskolás és
reménybeli továbbtanuló nyolcadikosaink részére, hogy
a követelményekrõl elsõ kézbõl szerezhessenek infor-
mációkat. Félév vége elõtt origami versennyel készülünk
a kisebbek, mûveltségi vetélkedõvel a nagyobbak
számára. A téli szünetet aztán ismét saját alkotá-
sainkból rendezett karácsonyi vásárral várjuk. Elõre is
szép ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak, mi,
a Széchenyibõl!

A Széchenyi István Általános és Szakiskola nevelõi

Ismét elment egy tanár 
megemlékezés Polgár Jánosnéról

Fõiskolai tanulmányai alatt
ismerte meg azt a férfit, akivel
nemcsak kollégák lettek, de
házasságkötésükkel egy életre
összekötötték sorsukat. Így lett
az energikus budapesti lányból
végérvényesen pilisi lakos.
Fiatalon, tele lelkesedéssel
kezdte meg pedagógiai pálya-

futását elõbb Albertirsán, majd a pilisi 1.sz. Általános
Iskolában, 1969-tõl a telepi iskolában.

A gyerekek rögtön a szívükbe fogadták Erzsi tanár
nénit. Mindjárt szimpatikusabbak lettek a matematika
órák, könnyen érthetõvé vált a számok világa. Ma-
gyarázata, következetes szigorúsága átsegítette a ta-
nulókat a nehézségeken. Emberi magatartása a kollégák
elismerését, tiszteletét váltotta ki.

1990-ben harmincegy évi kitartó munka után vonult
nyugdíjba, három év múlva követte õt férje is, hogy most
már együtt élvezzék a megérdemelt pihenést. Sajnos ez
az idõ csak két évig tarthatott, mert párjának hirtelen
halála véget vetett közös életüknek. Gyermekei, unokái
gondoskodó szeretete pótolta a társ hiányát. Amikor
súlyos betegségérõl tudomást szerzett, nem adta fel,
kitartóan, hõsiesen küzdött ellene. 

Családja, tanítványai, kollégái és tisztelõi
megdöbbenéssel  vették  tudtul,  hogy  a  szeretett
TANÁR NÉNI elköltözött férje mellé az örök csend világá-
ba. Emlékét õszinte szeretettel és tisztelettel megõriz-
zük.

Barátság klub hírei
A Barátság nyugdíjas klub 2005 januárjában lesz 13
éves. Visszatekintve az elmúlt évekre megállapíthatjuk,
hogy volt sok szép sikerünk, élményünk (amirõl már
többször írtam) és volt gondunk, bánatunk. Mûködésünk
alatt 17 kedves klubtársunktól, barátunktól búcsúztunk
el örökre. Emléküket szívünkben örizzük.
Az idei év bõvelkedett az idõs emberek megbe-
csülésében és szeretetben. Köszönjük Verebné Erika és
Nagyné Lehoczki Katika meghívását, melynek ered-
ményeként a Parlamentben és a Margit-szigeten töltöt-
tünk egy csodálatos napot, még a nyár derekán. 
Köszönjük a családsegítõ központ vezetõjének, Szûcs
Ildikónak és a gondozási csoport tagjainak, Rózsásné
Jutkának azt a szép napot, amit az idõsek napjára
szerveztek.
Meghívást kaptunk a Parlamenti Idõsek Napjára is, beül-
hettünk a sokat látott „patkóba”, teljesen el voltunk
varázsolva!
Én köszönöm azt a kitüntetést, amit október 23-án
vehettem át az önkormányzattól. Úgy érzem, ez szól a
Barátság klub minden tagjának is, összetartásunknak,
szeretetünknek. Reméljük, az elkövetkezendõ évek tar-

togatnak még nekünk sok szépet és persze megoldható
gondokat is, csak legyen hozzá egészségünk!

Kívánok a Hírnök minden olvasójának jó egészséget,
kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt!

Bretka Pálné
Barátság nyugdíjas klub vezetõje  
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Amikor most november végén visszatekintünk az
elmúlt három hónapra, szinte hihetetlennek tûnik, hogy
ilyen rövid idõ alatt mennyi esemény történt iskolánk
életében. Az idei tanévben 790 tanuló kezdte meg tanul-
mányait az általános iskolában, a zeneiskolás diákjaink
száma 103 fõ, napközibe 96 fõ iratkozott be.

Oktatói munkánkról
A 2004/2005. tanévben tantestületünk célul tûzte ki,

hogy nagy hangsúlyt fektet a „tanulás tanítására“. Ez a
pedagógus számára azt jelenti, hogy olyan módszereket
adjon át a tanulóknak, amely a tananyag eredményes
elsajátításához vezet. 

A „tanulás tanításának“ módszereirõl külsõ elõadók
meghívásával továbbképzéseket is szervezünk. 

Versenyek
A levelezõ tanulmányi versenyek és az õszi sport-

versenyek már szeptemberben elkezdõdtek. Az idén
anyanyelvbõl, angolból, németbõl, történelembõl, földra-
jzból és matematikából kapcsolódtunk be az országos és
megyei meghirdetésû versenyekbe. Jelenleg a házi for-
dulókat rendezzük meg. Az alsó tagozatos mese-
mondóink november 27-én a megyei döntõben képviselik
iskolánkat. A döntõbe jutott tanulók: Gilányi Fanni, Tóth
Ádám, Kapás Gyõzõ, Basa Márk, Turcsán Anita. A
versenyekhez eredményes felkészülést kívánunk!

A sajátos nevelési igényû tanulók októberben részt
vettek a gödöllõi atlétikai szintfelmérõ versenyen, a
Cegléden megrendezett kispályás megyei futballbajnok-
ságon 5. helyezést ért el a diákok csapata.

Szakkörök
Októbertõl indultak szakköreink, illetve felvételi

elõkészítõket szervezünk a középiskolába készülõ nyol-
cadikosok számára. A sportot kedvelõk labdarúgás,
atlétika, asztalitenisz, úszás, tömegsport foglalkozásra
jelentkezhettek.

Néhány szó a nevelésrõl
A diákok neveltségi szintje az utóbbi években egyre

romlik. Nem ismerik tanulóink a kulturált viselkedés
szabályait, nõ az egymás elleni erõszak. Ezért fontos
feladat szülõnek, pedagógusnak egyaránt, hogy együtt
próbáljuk gyermekeinket az európai kultúra, életmód
alapvetõ normáival megismertetni. Az osztályfõnöki
órákon többet kell foglalkoznunk az életmóddal,
viselkedéskultúrával. Külsõ elõadó meghívásával igyek-
szünk a gyermekkori agresszió, a bûnözés elkerülésére
lépéseket tenni.

Szabadidõ
Minden évben nagy kitartással és lelkesedéssel

készülnek diákjaink az õszi papírgyûjtésre. Az osztályok
közötti papírgyûjtõ verseny eredményeként    32,25
tonna papírt gyûjtöttünk.

Október 4-én, „Az idõsek napja“alkalmából iskolánk
irodalmi színpadosai mûsorral köszöntötték a község
idõs embereit.

Több éve hagyomány iskolánkban az elsõ osztályosok
„Csibeavatója“, amelyen a negyedik osztályos diákok
ajándékkal és mûsorral készülnek az iskola új tanulóinak
beiktatására.

Novemberben a hetedikes és nyolcadikos diákok
számára pályaválasztási találkozót szerveztünk, amelyen
a tavaly végzett nyolcadikos tanulók átadták tapaszta-
lataikat a középiskoláról.

Pályaválasztási szülõi értekezlet keretében a szülõk
is tájékozódhattak a középfokú iskolába történõ jelen-
tkezésekrõl, esélyekrõl. Az értekezleten a JAG-ból, a
Széchenyi iskolából, a Szterényi József és a Bem József
Középiskolából illetve a Ceglédi Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközépiskolából érkeztek elõadók.

Nagy népszerûségnek örvendett ebben a tanévben is
a már hagyományosnak számító rendezvényünk a szülõk-
nevelõk bálja, amelyet idén iskolánk tornatermében ren-
deztünk meg.

Sikert aratott a negyedikesek polka és swing tánca, a
hatodikosok salsája, valamint a Flash Dance és a Jazz
balett tánccsoport mûsora. A bál bevételérõl a szülõi
munkaközösség dönt. Köszönet a szülõknek, pedagógu-
soknak és mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához. 

November 27-én az Önkormányzat dísztermében lesz
az a hangverseny és mûsoros est, amelyet Baranyi Fe-
renc, Dr Illanitcz György és barátai szerveznek a
zeneiskolai alapítvány javára.

Az Általános és Zeneiskola valamint a „A zene min-
denkié“ Alapítvány szervezi december 16-án a zeneisko-
lai növendékek és tanárok fellépésével a hagyományos
karácsonyi hangversenyt.

Már csak néhány hét és itt a Mikulás, a karácsony, a
téli szünet.

Kívánunk addig minden diákunknak jó tanulást sok és
tartalmas szabadidõs programokat!

Tanév közben - Az Általános és Zeneiskola hírei

Tisztelgés
elhunyt pedagógusaink elõtt

Az õsz során az Általános és Zeneiskola két nyugdí-
jas pedagógusáról kellett elbúcsúznunk. 

Hajdú László nyugalmazott tanár negyvenéves
munkaviszony és egy év nyugdíjasév után távozott
közülünk. Laci bácsi mindig is a békés nyugdíjas évekre
készült, sajnos nagyon kevés jutott neki belõle...

Hinffner Erzsike néni a pilisi tanítók között fogalom,
Pilis köztiszteletben álló díszpolgára volt. Szintén egy tel-
jes, pilishez kötõdõ élet és hosszú nyugdíjas évek után
ment  el. Erzsike néni soha nem távolodott el igazán
Pilistõl. Amióta a nyugdíjasházban élt, nem volt olyan
tanévkezdés, pedagógus nap, ünnep, évzáró, hogy a
nevelõtestületi értekezlet nem azzal kezdõdött volna,
hogy Erzsike néni szívhez szóló üdvözlõ sorait olvasták
fel a kollégák...

Fõhajtással búcsúzzunk mindkettõjüktõl!



HÍRNÖKHÍRNÖK16. oldal X. évfolyam  4. szám

Baranyi Ferenc József Attila - díjas költõvel készített
interjú során egyszerre voltam könnyû és nehéz
helyzetben. Könnyû helyzetben azért, mert családunkat
sok évtizedes baráti kapcsolat fûzi a Baranyi családhoz.
Baranyi Ferenc is Pilisen született - öt nappal elõbb - mint
édesapám. Apámmal együtt jár tak gimnáziumba,
zeneiskolába. Az iskolában egy padban ültek. Feri bácsi -
én így szólítom- több versében, prózájában, tv mûsorában
és a lapok hasábjain mindig hitet tett és hitet tesz édes-
apám mellett, akit legjobb barátjának nevez. Apámmal
évtizedek óta "Zsininek" szólítják egymást.

Nehéz helyzetben voltam azért, mert egy ország által
ismert és elismert költõvel készítettem interjút, és ez
szorongással töltött el, kérdéseimet befolyásolta. A szoros
családi kapcsolat Baranyi Ferenc válaszaiban, utalásaiban
is érzõdik és nyomon követhetõ.

Ezt a talán különös portré-interjút a múlt év decem-
berében tele izgalommal, ugyanakkor nagy- nagy örömmel
készítettem pilisi otthonunkban.

- Kérem Feri bácsit, beszéljen családjáról, gyermekko-
ráról, a Pilisen és Nyáregyházán töltött évekrõl!

Pilisen, ebben a nyáron poros, õsszel sáros, a dolinai
dombok lankái mellet fekvõ, szõlõkkel körülvett, kedves
alföldi községben születtem 1937-ben. Édesapám volt a
község jegyzõje, míg a te Illanicz nagyapád az orvos. Na-
gyon jó barátok voltak. Édesanyám tanítónõként oktatta a
pilisi nebulókat. Családjaink közötti kapcsolatról még
annyit, hogy nagyapám Kuzsma István 1914- ben a te
dédapádat, Illanicz Jánost váltotta fel az elemi iskola igaz-
gatói székében. Pilis, a szülõfalum mindig meghatározó
volt az életemben, bár csak három évet éltem ott. Pilisen
élt és tanított 1993-ban bekövetkezett haláláig szeretett
nagynéném Kuzsma Ilona "Ókuska", a szülõfalumhoz
kötöttek és kötnek a családi, baráti kapcsolatok. Éde-
sapám 1940-ben a Pilissel szomszédos Nyáregyháza fõje-
gyzõje lett. Itt töltöttem az óvodás éveket és az elemi isko-
la elsõ osztályát. A nyáregyházi emberek kedvessége,
egyszerûsége, szeretete máig mély nyomokat hagyott ben-
nem, amelyeket késõbbi lírikusként igyekeztem visszaadni,
verseimben érzékeltetni.

- Milyenek voltak a diákévek?

Elsõsorban nagyon változatosak a szó igazi
értelmében. Édesapám nyáregyházi fõjegyzõi állása ugyan-
is a magyar politikai rendszer megváltozása
következtében, 1950-ben megszûnt. Monorra, a járási
székhelyre albérletbe költöztünk a nagycsaláddal, hiszen
még három testvérem volt: Katalin, Judit és Levente. Édes-
apám naponta Budapestre járt, ahol segédmunkásként
dolgozott. Anyám tanított, testvéreim iskolába jártak. Én
1955-ös érettségi vizsgámig, amit a Kölcsey Gimnázium-
ban jelesen abszolváltam, öt általános iskolában jártam.
Tanultam Kelenföldön, Nyáregyházán, két osztályt Ceglé-
den, két osztályt a budapesti Irányi utcai gyakor-
lóiskolában, majd a budapesti Lónyay utcai Református
Gimnáziumban 1951-1952 között. Mindenütt kiváló
tanáraim voltak, akik belém oltották az általuk tanított tár-
gyak szeretetét, megtanítottak a tisztességre, ember-
szeretetre. Az iskolaváltások oka mindig a családi

körülmények változása volt, s bár nem volt könnyû
megszokni, de jótékony hatása ma sem vitatható.

- Az érettségi után hogy alakult Feri bácsi pályája,
élete?

Jeles érettségim és jó felvételim ellenére sem vettek fel
az ELTE Bölcsésztudományi Karára. Az ok egyszerû volt:
osztályidegen voltam. Akkor ez volt a politikai "terminus
technicus". Így naponta Monorról vonatoztam egy évig
Budapestre, ahol segédmunkás voltam a MÁV-nál. Nem
volt könnyû, sõt több volt, mint nehéz. 1956-ban a monori
OTP-nél dolgoztam, mint pénztáros.

Mivel az irodalmat és a nyelveket nagyon szerettem,
1957-ben is az ELTE Bölcsésztudományi Karára, olasz-
magyar nyelvszakra jelentkeztem. Felvettek. Sokat segítet-
tek és ezért örök hálával gondolok két neves professzo-
romra, Kardos Lászlóra és Király Istvánra.

A ménesi úti Kollégiumban laktam, jó barátok,
évfolyamtársak között. A barátok között volt Gerelyes
Endre, a késõbbi fiatalon elhunyt jeles író, akivel nemcsak
a kemény vizsgák idején voltunk együtt, hanem a pesti
éjszakákban is.

A harmadik évben felvettem a francia nyelvet is, és még
ugyanez évben egy szemesztert a franciaországi Poatiers-
ben ösztöndíjasként töltöttem. Az egyetemen 1962-ben
végeztem, tanári diplomát kaptam, de sohasem tanítot-
tam.

- Hogyan alakult élete a továbbiakban és mi "terelte"
Feri bácsit a költõi pálya felé?

Mint talán mondtam, gyermekkorom óta nagyon
szerettem az irodalmat, no és a zenét. Elsõ verseim 1954-
ben, harmadik gimnazista koromban jelentek meg a Pest
Megyei Hírlapban és kisebb lapokban. Azóta publikálok.

Diplomám megszerzése után rövid ideig a Földmûves
Szövetkezetek Könyvterjesztõ Vállalatánál Sajtó-propagan-
dista voltam, majd 1963-tól négy évig az Egyetemi Lapok
Szerkesztõje. 1967-1969 között az Ifjúsági Magazin Fõ-
szerkesztõ helyettese, és ezt követõen három évig a Mag-
yar Ifjúság irodalmi rovatvezetõje.

Mindezt azért részletezem, mert ebbõl is kitûnik, vala-
hol mindig hû maradtam az irodalomhoz.

Azután évekig "szabadúszó", szabadfoglalkozású
íróként éltem a mindennapokat, mígnem 1976-ban a Ma-
gyar Televízióhoz kerültem. Itt két évig fõosztályvezetõ
helyettesként dolgoztam, majd "lefokozva" magam, e
beosztásról önként lemondtam. Rájöttem, hogy az admin-
isztratív munka nem nekem való. Felszabadulva a döntõen
irodai munka alól olyan mûsorokat szerkesztettem, ame-
lyeket szerettem. Így az "Operabarátok magazin"-ját, a
"Mesterdallamok"-at, a "Nem babérra megy a játék" címû
mûsort, az "Olvasólámpát", a "Zene-Táj-Város"-t és más
zenei, irodalmi mûsort. A televíziótól 1992-ben mentem
nyugdíjba.

- Visszatérve Baranyi Ferenc lírájára, szorosan vett iro-
dalmi tevékenységére, hogyan összegzi eddigi pályáját?

Mint mondtam, 1954 óta publikálok. 1966-ban a Vil-
lámok balladája, a Hazatérés, Az a merészség, a Változó
szelek címû versesköteteim megjelenése jelentette a
végleges elkötelezést az írói, költõi pálya iránt.

Portré-interjú Baranyi Ferenc költõvel
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E köteteim talán újat is hoztak a magyar irodalomban,
mert azok hangvétele miatt két évig "szilenciumra", hall-
gatásra is kötelezett az akkori mûvelõdéspolitika.

Eddig huszonhat önálló verseskötetem jelent meg. De
írtam regényt, operatörténetet. Könyveim száma ma ötven
körül van, pontosan magam sem tudom, hogy mennyi.

- Szinte köztudott, hogy Baranyi Ferenc a zene, az opera
rajongója. Honnan ez a szerelem, és mit jelent Feri bácsi
számára a zene, kivált az opera?

Diákkoromban zongoráztam, kitûnõ tanáraim voltak,
köztük Rabné Gyerkó Anna, "Anikó néni" Pilisen, akihez
Nyáregyházáról gyalog jártam át. Anikó néni édesapádat és
engem együtt tanított. Azután a ceglédi úgynevezett állami-
lag engedélyezett zeneiskolába is együtt jártunk. 

Budapesten a neves zeneszerzõ és zenepedagógus
Horusitzky Zoltán tanítványa voltam rövid ideig. Diákként
sok opera partitúrát megvettem a Rózsavölgyi Zenebolt-
ban, és próbáltam azokat elsajátítani. Sok családi kon-
certet rendeztünk, ahol édesapád Chopint és Mozartot ját-
szott, én opera betéteket, egy közös barátunk, Borsányi
Jancsi Rahmanyina, míg „Kacika” nõvérem József Attila
verseket szavalt. De a zongorázásban nem voltam igazán
tehetséges, így megmaradt a hanglemezek vásárlása és
hallgatása. Ma nyolcezer opera hanglemezem és több száz
CD lemezem van.

Büszke vagyok arra, hogy a "Tosca", és a "Három a
kislány", no meg a "Gyöngyhalászok" az én fordításomban
"ment", "megy" az Operában, illetve az Erkel Színházban.
Engem a zene, az opera felüdít, és egy csodálatos
álomvilágba visz. Ezért szeretem.

- Még egy kicsit kanyarodjunk vissza a lírához, az iro-
dalomhoz. Tudom, hogy buta a kérdés, de mégis
megkérdezem: Feri bácsi kit szeret igazán a magyar líriku-
sok közül, kik azok, akik igazán nagy hatással vannak Feri
bácsira?

A magyar líra és próza az európai kultúra szerves része,
nekünk magyaroknak kimeríthetetlen kincsesbánya. Nincs
rangsor, nem is lehet. Akiket mégis szívemhez közelálló-
nak találok, óriásoknak nevezek, ezek: Petõfi Sándor,
József Attila, Radnóti Miklós és persze Ady Endre. A
közelmúlt nagyjai közül: Váczi Mihály, Simon István és
Garai Gábor, és „édesbátyám” - megtisztelõ, hogy így
szólíthatom - Vas István. Itt jegyzem meg, hogy nagyon jó
barátaim voltak Sós Tibor és Ladányi Mihály. Persze ez
nem a kérdésre adott válasz.

- Néhány szót tessék mondani arról, hogy miként
ismerik el Feri bácsi munkásságát itthon és külföldön?

Tudod, Dóra, a címek, kitüntetések, különbözõ állami
elismerések jól esnek, de nem meghatározók, nem dön-
tõek az ember életében. A döntõ és fontos az, miként
ismeri el verseimet, írásaimat az olvasó, mit érez meg ver-
seimbõl, miként minõsíti azokat. 

És - ez talán még fontosabb - miként ítéli meg azokat
majd egyszer az utókor!

Édesapádnak mindig azt mondtam: a fontos az, hogy
letettem az asztalra írásaimat. Majd eldönti az olvasó,
hogy mire vagyok érdemes, mennyit érek. Egyáltalán:
érdemes vagyok-e valamire?

Persze szerénytelen lennék, ha nem mondanám, hogy
jól esett a József Attila-díj 1976-ban, hatvanadik születés-

napomra, 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend,
2002-ben a Darvas József-díj és az egyik legnagyobb olasz
mûvészeti, irodalmi kitüntetés az Ada Negri-díj 2002
õszén, amelyet saját, olaszra (nem általam) fordított ver-
seimért kaptam.

- Még egy és utolsó kérdés: a család.

Feleségemmel, Babival negyven éve élünk kiegyensúly-
ozott házasságban. Elsõsorban az õ türelme, szeretete,
megértése, gondoskodása az, ami széppé teszi és meg-
tartotta házasságunkat, nekem mindig új erõt adott kri-
tikus helyzetekben is. 

Mert azért nekem voltak nem követendõ lépéseim.
Fiunk, Péter egyidõs a bátyáddal, Gyurival és jó barátok.
Egy drága unokánk van, aki széppé teszi a napokat akkor
is, amikor beborul az ég, és sûrû felhõk borítják azt. Így
szép, egész és változatos az életünk.

Feri bácsi! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

Puskásné Illanicz Dóra

Lágy tojás
A lágytojás, talán így egybe lenne helyesebb írni,

hiszen sokunk kedvence, semmiképpen nem tárgy, nem
is élõlény  már, a lágy tojás annak, aki szereti, fogalom.

De hogyan kell elkészíteni a lágytojást? Üzletben nem
kapható, étteremben nem rendelhetõ, vendégségben
nem kínálják, marad az otthon konyhája.

Na de mi is a lágy tojás ? Mennyire lágy, vagy mennyire
nem az! 

A lágy tojás standard az, amikor a sárgája teljesen
folyós, a fehérje már keményre fõtt.

Talán ez lehetne a lexikális meghatározás.
A baj csak az, hogy a lágytojás készítése intim folya-

mat, hiszen lágy tojást nem fõzni kell, hanem  alkotni
valaki(k)nek, amihez tudni kell, a nagy Õ hogyan szereti a
lágy tojást a pocijába tessékelni, vagyis mennyire lágyra,
vagy éppen mennyire keményre fõzzem neki?

Mert a lágy tojást nem egyedül kell enni! Egyedül enni
nem is esik jól.

Mindannyian átéltük már azt a szörnyû kudarcot, hogy
nem lágytojást fõztünk, hanem valami mást, ami szintén
tojásból volt, de a végeredmény, mint lágytojás, szót sem
érdemel!

És akkor még ott van a hõmérséklete, és a tálalása! A
lágy tojás úgy élvezetes, ha forró. Viszont, ha forró, akkor
nehéz megkezdeni. Na és egy üvegpohárba (természete-
sen) többet csak úgy belezúdítani, vagy európai módon
tojástartóból egyesével kell enni?

Na de közben kész lett-e a pirítós, és a vaj is idõben
az asztalra került, hogy éppen kenhetõ legyen,és a lágy-
tojás mindezen közben nem hûlhet ki!

Na és a tea forró-e, (még már) és a citrom is a közel-
ben van?

Talán ezért eszünk olyan ritkán lágy tojást, pedig ha
gyakrabban ennénk, akkor mindig sikerülne pont olyannak
megalkotni, ahogy azt elképzeltük...

Imecs László



Válaszlevél
Pi l is  je l i gé re

A pilisi Hírnök szeptemberi számában Imecs László
által ír t pilisi kenyér szokásról egy-két gondolatot
megosztanék az Olvasókkal és Imecs úrral.

Ezekben az idõkben azt írja, hogy száz kiskemence
épült falunkba és süti nagymamáink receptje alapján a
kenyeret, ez mind igaz, de ezek a kemencék nosztal-
giából és grill partikra épültek. Levelében felemlíti, hogy
a mai kenyerek tele vannak adalékkal, színezõ és
állományjavító anyagokkal.

Szakmailag igazolom, hogy ez így is van, de kérdem
én, hogy aki felépíti a kemencéjét és az elsõ sütése nem
sikerül, akkor miért jön el hozzám állományjavítóért és
adalékanyagért.

Egyik mondatában azt írta, hogy Pilis országosan
híres lett, ez a mondata a kenyér sütésben igaz is, de
elárulok Önnek egy titkot, és azoknak a pilisi lakosoknak
is, akik nem tudnák, hogy a mi kis hazánkban három régi
fatüzelésû magyar kemencével mûködõ sütöde mûködik,
mely sütödék a mai napig is sütnek garantáltan adalék
nélkül úgy, ahogy õseink sütöttek a jó magyar búzából
(liszt, víz, só, élesztõ) csak annyi különbséggel, hogy
ezek a sütödék nem kézzel dagasztanak már. Ebbõl a
három sütödébõl egy itt Pilisen található, úgy hívják,
hogy Holánszki pékség. Csodálkozom, hogy ezt a pék-
séget a pilisiek elfelejtették, mert több évtizedes ha-
gyománnyal bír és mindig híres volt finom kenyerérõl.
Szerintem ha valaki annyira nosztalgiázni akar, bizalom-
mal lehetne fordulni hozzájuk, mert úgynevezett ster
kenyeret is sütnének (bérsütés), ha igény lenne rá.

Még egy gondolat, sose kritizálja valaki azt a ter-
méket, amit meg sem kóstolt.

Igaz, erre is van egy jó magyar közmondás, hogy saját
hazájában (falujában) senki sem lehet próféta.

Lengyel Zoltán
élelmiszeripari technikus, pékmester

Gesztenye praktikák
Hideg télidõben a szél és a szállingózó hópihék

kavargásában vonzó az utcai gesztenyesütés csalogató
illata. A gesztenye különleges zamata újra és újra vásár-
lásra csábítja a fázó útonlévõket.

Nem árt tudni, hogy e kellemes aromájú termés kalci-
umot, foszfort, B1 vitamint, a hajnövekedést elõsegítõ, az
anyagcseréhez fontos elemet tartalmaz. Nyugtatólag hat
és a könnyû elalvást segíti elõ. 

Alig van olyan gyermek vagy felnõtt, aki ne szeretné a
vele készült ételeket.

Olyan recepteket írok le, amit igen könnyû elkészíteni,
elrontani sem lehet.

Gesztenyével töltött csirke vagy bébi-
pulyka:
1 db csirke (pulyka), 25-30 db gesztenye, petrezselyem,
1 db tojás, 5 dkg vaj, 2 evõkanál zsemlemorzsa, citrom,
só.
A gesztenyét puhára fõzzük, megtisztítjuk, péppé dolgoz-
zuk, és hozzáadjuk a csirkemájat, az 1 db tojást, zsemle-
morzsát, vajat, citromlevet, reszelt citromhéjat, finomra
vágott petrezselymet, sót. Ezzel töltjük meg a csirkét, de
elõtte a húst kívül-belül megsózzuk. Sûrû locsolgatással
pirosra sütjük.

Gesztenye golyók - sütés nélkül:
50 dkg gesztenye massza, 0,5 dl rum, meggybefõtt, 1
kiskanál olaj, tortabevonó csokoládé.
A masszát összedolgozzuk a rummal, és hengerré sodor-
juk, eldaraboljuk. Minden darabba belenyomunk 1 szem
meggyet, és gombóccá gömbölyítjük - vizes kézzel.
A csokoládét vízgõzön felolvasztjuk, beletesszük az olajat,
és ebbe mártogatjuk a golyókat. A golyókba fogpiszkálót
szúrva mártogassunk, nehogy megégessük a kezünket. 
Lehet úgy is, hogy csak csepegtetünk a golyókra.

Gesztenye szelet:
50 dkg gesztenye massza, 1 rama, 20 dkg cukor, 1 cso-
mag tejszínpuding vagy vaníliapuding, 3 dl tej,
tortabevonó csokoládé.
A legnagyobb tepsibe süssük meg a kedvenc piskótánkat
7-8 db tojással.
A pudingot 3 dl tejben fõzzük meg, hûtsük le. Míg kihûl a
ramát a 20 dkg cukorral keverjük habosra.
Mindig a pudingba dolgozzuk bele a kész vajkrémet
kanalanként, majd ebbe keverjük bele a gesztenyét. Ezt a
krémet tegyük a piskóta tetejére, és öntsük le olvasztott
csokival. Lehet csoki helyett ráreszelni gesztenyét.
Tejszínhabbal igen finom.
Egyszerû piskóta elkészítéséhez mindenbõl annyi kanállal
teszünk, ahány a tojás. Legyen 8 tojás. Szétválasztjuk a
tojások fehérjét és sárgáját. Elõször kemény habbá verjük
a fehérjét és 8 kanál vizet. A kemény habba egyenként
belekeverjük a 8 tojás sárgáját. Fakanállal folytatva 8
kanál lisztet, fél csomag sütõport és 1 kanál  étolajat ke-
verünk bele. Kikent vagy sütõpapírral bélelt tepsiben
megsütjük. Hagyjuk kihûlni a tepsiben, és csak azután
borítsuk ki a tálcára. Csak a kihûlt piskótát kenjük meg.

Gesztenyés kifli:
18 dkg liszt, 2 dkg élesztõ, 16 dkg vaj, 5 dkg cukor, 1 db
tojássárgája, 0,5 dl tej, pici só.
Cukros tejben felfuttatott élesztõt összedolgozzuk a liszt-
tel elmorzsolt vajjal, tojássárgájával, majd megkelesztjük.
Ha megkelt kinyújtjuk vékonyra, és négyszögekre vágjuk.
Megtöltjük, kifliformára sodorjuk és miután a tepsiben is
hagytuk kicsit kelni, megkenjük tojássárgájával és
megsütjük.
Töltelék: 20 dkg gesztenyemassza, 15 dkg porcukor,
vaníliás cukor, 0,5 dl tejszín, 1 tojássárgája. Ezeket ke-
verjük össze a tölteléknek.
Díszíthetjük a kihûlt kifliket úgy, hogy egyik végüket olvasz-
tott csokiba mártjuk.
Jó étvágyat mindenkinek!

Hadas Jánosné
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Mi játszóteret  szeretnénk
civilek a játszótérért

A rendszerváltás elõtt létesült, szebb napokat is
megélt játszótereink mára haldokolnak. Ha pontosabban
akarunk fogalmazni, gyakorlatilag nincs játszóterünk.

A Rákóczi úton található helyi szóhasználatunkkal
élve „a játszótér“ felújítása, megmentése érdekében
jelentõs civil összefogás született. Kisgyermekes csalá-
dok, fiatal pilisi polgárok kulturális, sport és egyéb prog-
ramok szervezésével kezdtek széles körû adomány-
gyûjtésbe.

Október óta kis életünk részesévé vált az a plakát,
ami a Rákóczi út felett kifeszítve idõrõl-idõre hírdeti a
jobbnál- jobb programokat.

Hála a szervezõk munkájának, az eddigi szervezett
alkalmak maradéktalan sikerrel zárultak. 

Október elején családi sportdélutánon a fent említett
játszótéren és környékén mozdulhattak meg mindazok,
akiknek fontos ez a cél. Tréfás gyermek és családi sport-
és ügyességi versenyeken, kicsik és nagyok érezhették
jól magukat. 

A hónap végén kalandtúrán várták az érdeklõdõket. A
Gerje parton, ill. a Csilló lovasiskola területén rendezett
túraversenyen a résztvevõk megismerkedhettek a táj
védett értékeivel, és ki-ki erõnléte, kitartása alapján
dönthetett a teljesítendõ túra nehézségérõl.

A napot közös játék, lovaglás, táncház és finom
paprikáskrumpli zárta.

Novemberben rendkívüli jó ötletként megszervezték a
játék- és ruhabörzét a Rákózci úti óvodában. Amíg az
anyukák cserélgettek és vásárolgattak a rengeteg
portékából, addig a picinyeket a finom büfé mellett
ötletes játszóház, arcfestés, fonás, rajzolás várta.

December 10 és 11-én a „Játssz a játszótérért“ prog-
ram keretében 24 órán át várta az eMagyarország pont
pilisi terme és a községi könyvtár a számítógépes és
táblás játékok szerelmeseit. Péntek délután 17 órától
szombaton 18 óráig Quake III, Call of Duty, Counter-
Strike, Start-Craft, FlatOut, stb. játékokban mérhették
össze az érdeklõdõk a tudásukat. A számítógépes
játékokkal egy idõben lehetõség volt a könyvtárban több
nagysikerû (Catan, Tikal, Scrabble, stb.) táblás játékot is
kipróbálni.

Péntek este több baráti társaság ki is használta az
adandó alkalmat és kora hajnalig követték egymást a
partik. A szombat a számítógépes játékok jegyében telt.
A nagy sikerre való tekintettel a tervezett befejezést 1
órával meg hosszabbítottuk, bár a lelkes fiatalok akár
másnapig is bírták volna.

A rendezvénysorozatról a www.ikerfenyo.hu pilisi hír-
por tálon bõvebben olvashatnak, ugyanitt sok-sok
fénykép is várja az érdeklõdõket. 

A programsorozat ez évben Pilis elsõ Karácsinyi
Vásárával ért véget, melyet december 19-én a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán tar tottak. A szervezõk
szándéka szerint 2005-ben is tovább folytatódnak a ren-
dezvények. 

Akik támogatni szeretnék a kezdeményezést, azok a
Pilis Nagyközségér t Közalapítvány számlájára
11742238-20004628 fizethetik be adományaikat (a
csekken a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel, hogy
a JÁTSZÓTÉR javára történt a felajánlás).

HÍRNÖKX. évfolyam  4. szám 19. oldal
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Egyedül nem megy ...a változás.
Azt mondjuk: fontos a család. S közben alig vagyunk

otthon.Fontos a barátság. Közben évente egy-két névnapra
jövünk össze, és néha már ez is nyûg. Ha bármikor erre
jársz, gyere be. S közben napokkal korábban bejelen-
tkezünk egymáshoz, nehogy zavarjunk. Fontosak a belsõ,
lelki dolgok. S közben reggel a munkába rohanunk, este a
tévénél alszunk el.

Azt mondjuk: Még ezt a nehéz idõszakot végig-csinálom,
utána pihenek. S közben csak egyre nehezebb lesz. Ez nem
mehet így tovább, változtatnunk kell az életünkön. S
közben...

Vajon meddig lehet így élni? Meddig lehet áltatni
magunkat és szeretteinket? Hetekig, hónapokig? Az élet
azt mutatja: Akár egész életünkben. Bizony ismerek olyan
idõs embert, aki ugyanezeket mondja 10 éve, és attól tar-
tok, az életét is így fejezi majd be.

Persze áltathatjuk magunkat, hogy ráérünk még, csak
közben eltelik az idõ, amit egyszerûen csak életnek
nevezünk. Eszembe jut egy régi, viccesnek mondott,
valójában igen komoly történet:

A kisördögök iskolájában, a záróvizsgán az igazgató ezt
a kérdést teszi fel:

- Hogyan tudod leginkább megtéveszteni az embereket?

Elsõ vizsgázó kisördög: 
- Nincs Isten, az egészet az emberek találták ki. 
- Régi, jól bevált módszer, évezredek óta mûködik -mond-
ja a vizsgáztató igazgató.

Második vizsgázó:
- Van Isten, de nem olyan, mint ahogy a Biblia írja.
Valójában az istenség bennünk lakik, és olyan, ami-
lyennek mi szeretnénk...

- Ügyes vagy, ez még jobb! Valakinek lennie kell, hát csak
higgyék, hogy az ember lett istenné. Néha úgy is
viselkednek. 

Harmadik vizsgázó:
- Én azt mondom, van Isten, és igaz minden, amit Jézus-
ról ír a Biblia. Sõt azt is mondom, hogy másként kéne
élni, de mindig hozzáteszem, hogy új életet kezdeni
RÁÉRSZ HOLNAP.

- Megdicsérlek, mind közül ez a legjobb. Így igazából
hazudnunk sem kell, de tökéletesen elérjük a célt.

Keresztyén hitünk egyik legfontosabb tanítása, hogy az
ember önmaga képtelen megváltozni. Egyedül csak arra
képes, hogy megfékezze magát, de ez nem jelent valódi vál-
tozást. Sokszor még az is kevés, ha mások kedvéért,
hatására akar változni. 

Az igazi változás, mikor nem csupán a cselekedetek vál-
toznak, hanem a belsõ szándékok is. És ez lehetetlennek
tûnik. Bár nem vagyok mûszaki ember, de olyan ez, mint
mikor az autó motorját már nem lehet javítani, csak kic-
serélni. 

A halogató, bizonytalan, keserû embernek új motorra
van szüksége. A Szentírásban ezt így olvassuk: „Új szívet
adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetek-
bõl a kõszívet, és hússzívet adok nektek.“ Ezékiel 33,26

Mi már tudjuk: Ahol Jézus megjelenik, ott új élet támad. 
Az elsõ karácsonyon így nyert új életet Mária és József,

így éledt fel a remény a pásztorokban, így érték el céljukat
a bölcsek. Miért ne történhetne ez meg velünk is? Jézus
ma is képes újraformálni, ha kell, ki-cserélni a szíveket. Így
formált engem és teszi ezt a mai napig. Ezt éli át még sok
millió Krisztus-követõ ember a világon. 

Ne halogasd a változást! Egyedül biztosan nem megy.
Áldott karácsonyt kívánok minden pilisi lakosnak, egész

magyar nemzetünknek.

Morva Ákos

Református gyülekezeti alkalmak:

December 24. 20.00 Szentesti istentisztelet 
December 25-26. 10.30 Ünnepi istentisztelet, 

úrvacsora
December 31. 18.00 Évzáró, hálaadó istentisztelet
Január 1. 10.30 Évkezdõ istentisztelet

(folytatás a 3. oldalról) 
egészségházat is. Az épület kihasználtsága szükségessé
tette, hogy a képviselõtestület kidolgozza a további
fejlesztés lehetõségeit. A korszerû bõvítés tervei már
készülnek, ami szakaszosan lesz megvalósítva.

Az egészségügyi koncepció tartalmaz a jövõre vonatkozó
elképzeléseket is, mint pl. a harmadik fogorvos, gyermeko-
rvos tárgyi feltételeinek megteremtése, iskolavédõnõi állás
kialakítása, szakrendelés további bõvítése, a jelenlegi ren-
delési idõk meghosszabbítása.

2005 januártól modern készülékekkel felszerelt gép-
kocsival rendelkezõ ügyeleti ellátást biztosít az önkor-
mányzat a községnek.

A zsúfoltság és leterheltség ellenére mindenki lelkiis-
meretesen végzi a gyógyító - megelõzõ munkáját, bízva
abban, hogy egészségünk háza megújul, és az ellátás
minõsége még jobb lesz.

Ugye, hogy ez mindannyiunk szívügye?

Hadas Jánosné

„Szív“ ügyünk?

A jövõbeni terveink szerint a Hírnök újság régebbi
számai elérhetõek lesznek a hamarosan induló
www.pilis.hu megújult önkormányzati weblapról. 

Jelenleg, a Hírnök I. és X. évfolyamának számai
teljes terjedelemben, színesben letölthetõk a
www.ikerfenyo.hu elsõ pilisi hírportálról.


