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A z augusztusi lapszámunk óta 
történt eseményekről a kö-

vetkező tájékoztatást adom a 
tisztelt olvasóknak: 

A választások előtt, augusz-
tus 29-én a testület rendkívüli 
ülés keretében megválasztotta a 
Pilismaróti Helyi Választási Bi-
zottság tagjait. A HVB tagjai 
lettek: Fábiánné Gyimesi Lívia, 
Markó Éva, Pintér Gyula, pótta-
gok: Garamszegi Jánosné és Ter-
hesi Tünde. 

A ciklus utolsó testületi 
ülése 2019. szeptember 24-én 
volt. Az ülésen Pergel István 
polgármester beszámolt a 2014-
2019 közötti önkormányzati vá-
lasztási ciklusban végrehajtott 
feladatokról. A beszámoló pre-
zentációja megtekinthető az ön-
kormányzat honlapján.  

Az ülésen a pályázatokról 
szóló tájékoztatót a pilismaróti 
Mesevár Óvoda vezetőjének 
Szathmári Sándornénak a beszá-
molója követte, valamint az óvo-
da 2019/2020 nevelési érve vo-
natkozó munkaterve és intézkedé-
si terve került elfogadásra.  

Praxisvásárlás céljából elő-
szerződés megkötése ügyében 
döntött a testület. Dr. Csider Eri-
ka háziorvossal a pilismaróti 
vegyes praxisra vonatkozóan 
előzetes feladatellátási szerződés 
került megkötésre annak érdeké-
ben, hogy a doktornő működési 
engedély iránti kérelmet nyújthas-
son be a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Eszter-
gomi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztályához.  

Zsigárdi Jánosné védőnő – 
mint minden évben, így idén is – 
írásban számolt be az általa ellá-
tott feladatokról.  

Az önkormányzat háromol-
dalú megállapodás megkötéséről 
döntött az esztergomi tankerület, 
az önkormányzat és a pilismaróti 
Bozóky Mihály Általános iskola 
között. A megállapodás tárgya 
egy fő félállású gondok, karban-
tartó személyének biztosítása az 
iskolában.  

A felsőoktatásban résztve-
vők számára idén is lehetőség 
nyílt a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázaton részt venni, mert a 
testület úgy döntött, hogy a jövő 
tanévben az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghirdetett 
2020. évi fordulójához önként 
csatlakozni kíván. 

A testület a következő dön-
tésében a Dobozy Mihály Műve-
lődési Ház Magyar Falu Prog-
ram, a nemzeti és helyi identitás-
tudat erősítése alprogram kereté-
ben elnyert támogatással tervezett 
felújítási munkáival (az utcafronti 
épületrész tetőcseréje, fűtéskor-
szerűsítés) a Libekach Kft-t bízta 
meg az ajánlatban szereplő 
14 456 446.- forint + ÁFA, azaz 
bruttó 18 359 687.- forint vállalá-
si áron. Azóta megtörtént a vállal-
kozási szerződés megkötése és a 
munkaterület átadása.  

A Kölcsey Ferenc utca bur-
kolatfelújítása is témája volt az 
ülésnek, itt az a döntés született, 
hogy a 2019. évi költségvetéséből 
nem kíván forrást biztosítani a 
testület az utca felújításához. A 
testület a döntését forráshiánnyal 
indokolta.  

Az orvosi épület felújítására 
ismételt pályázat benyújtását 
tervezte a testület, melynek érde-
kében a korábbi Az Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése Pilismarót és Dömös 
községben című támogatott pályá-
zatot visszavonta. A döntés óta az 
ismételt pályázat benyújtásra 
került.  

Az ülés vége fele Borbélyné 
Herczeg Mónika kérelmére a 
testület hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy a négyéves beépítési kötele-
zettség, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésre kerüljön 
a kérelmező tulajdonát képező 
ingatlanról az ingatlan-
nyilvántartásban.  

A pilismaróti Nyugdíjas 
Klub is új helyiségben kezdhette 
meg működését a testület dönté-
sének köszönhetően, ugyanis az 
önkormányzat vállalkozói szerző-
dést kötött a Libekach Kft.-vel a 
volt könyvtárépület felújítására, 
nyugdíjas klubbá alakítására. A 
vállalkozói díj: 1 078 740.- forint, 
+ ÁFA volt. A felújítás határidőre 
elkészült a klub birtokba vehette 
új klubhelyiségét. Azóta a klub-
napok itt kerülnek megtartásra.  

Végezetül a testület egy fő 
főállású takarító alkalmazásáról 
döntött 2019. szeptember 1-től 
2020. augusztus 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan, havi brut-
tó 149 000.- forint munkabérrel. 

Ez a takarító végzi a védőnői 
szolgálat, orvosi rendelő váróter-
me, valamint a közösségi ház 
takarítását félállásban, félállásban 
pedig a csarnokban takarít. 

Amennyiben valamelyik 
téma felkeltette az érdeklődésü-
ket, úgy bővebben a szeptember 
24-i ülés jegyzőkönyvéből tájéko-
zódhatnak, ami az önkormányzat 
honlapján megtalálható.  

Az őszi önkormányzati vá-
lasztásokat követően, az új testü-
let alakuló ülését október 28-án 
tartotta meg. Az ülés elején Fábi-
ánné Gyimesi Lívia HVB elnök 
ismertette a választási eredmé-
nyeket, a képviselők letették 
előtte az esküt, majd átadta a 
képviselők megbízólevelét. Ezt 
követően a polgármester tette le 
előtte esküjét, akinek átadta meg-
bízólevelét, végezetül átadta a 
testületi ülés irányítását polgár-
mester úrnak. Pergel István pol-
gármester röviden megköszönte 
választói támogatását, valamit 
elmondta terveit a következő 
ciklusra vonatkozóan. Ezt köve-
tően javaslatot tett az alpolgár-
mester személyére. A szavazás 
lebonyolítására háromtagú szava-
zatszámláló bizottság került meg-
választásra, amely az alpolgár-
mester választást bonyolította le, 
titkos szavazással. A testület hét 
egyhangú szavazattal Réti József 
Károlyt választotta meg alpolgár-
mesternek. Az alpolgármester 
tisztségét társadalmi megbízatás-
ban látja el.  

Fontos része az alakuló ülés-
nek az önkormányzat működési 
struktúrájának kialakítása, bizott-
ságok létrehozása. A testület úgy 
döntött, hogy a korábbi bizottsági 
struktúrát fenntartja, és változat-
lanul három bizottságot hoz létre 
a következők szerint: 

1. Pénzügyi, Településfej-
lesztési bizottság: 5 fő, 

2. Szociális, Egészségügyi, 
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottság 5 fő, 

3. Pilismaróti Települési 
Értéktár Bizottság 3 fő. 

A bizottságok személyi ösz-
szetétele: 

A Pénzügyi, Településfejlesz-
tési Bizottság tagjai: 

– Bartal Achilles képviselő, 
bizottság elnök, 

– Bohos József képviselő, 
bizottsági tag, 

– Dávid Éva képviselő, 
bizottsági tag, 

– Legény-Tóth Andrásné 
bizottsági tag, 

– Pintér Zsuzsanna Eszter 
bizottsági tag. 

A Szociális, Egészségügyi, 
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottság tagjai:  

– Dávid Éva képviselő, 
bizottság elnök, 

– Bartal Achilles képviselő, 
bizottsági tag, 

– Polgárné Papanecz Mária 
képviselő, bizottsági tag, 

– Terhesi Tünde bizottsági 
tag, 

– Lőrincz László bizottsági 
tag. 

A Helyi Települési Értéktár 
Bizottság tagjai: 

– Kiss Balázs Sándor kép-
viselő, bizottság elnök, 

– Bohos József képviselő, 
bizottsági tag, 

– Polgárné Papanecz Mária 
képviselő, bizottsági tag. 

A képviselő-testület a pol-
gármester illetményét Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXV. tör-
vény 71. §-a alapján 2019. októ-
ber 14. napjától kezdődően 548 
500,- forint/hó bruttó összegben, 
valamint költségtérítését 82 300,- 
forint/hó összegben állapította 
meg.  

A képviselő-testület a társa-
dalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXV. törvény 80. §-a 
alapján 2019. október 14. napjától 
200 000,- forint/hó összegben, a 
hozzá kapcsolódó költségtérítést 
pedig, 30 000,- forint/hó összeg-
ben állapította meg. 

A képviselők tiszteletdíja is 
megállapításra került a követke-
zők szerint: az önkormányzati 
képviselő részére havonta 50.000,
- forint, a bizottságok nem képvi-
selő tagjai részére havonta 
25.000,- forint összegben. 

Az ülés végén jegyzői tájé-
koztatókra került sor a gazdasági 
program készítési kötelezettség-
ről, a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségre történő felhívás-
ról, valamint a köztartozásmentes 
adózói adatbázisba történő felvé-
telről.  

Az új testület következő 
alkalommal 2019. november 26-
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án ülésezett. Elsőként elfogadásra 
és kihirdetésre került az önkor-
mányzat szervezeti és működési 
szabályzata. A rendelet teljes 
terjedelemben megtekinthető az 
önkormányzat honlapján, vala-
mint a hivatal hirdetőtábláján.  

Az ülésen a képviselők Per-
gel István polgármestert a 2014-
2019. közötti választási ciklusban 
végzett kiváló munkája értékelé-
seként 6 havi jutalomban részesí-
tették.  

Elismerő címek adományo-
zására is sor került az ülésen, e 
témát zárt ülés keretében vitatták 
meg képviselőink. A zárt ülésen 
hozott döntések nyilvánosak az 
alábbiak szerint: 

Pilismarót Díszpolgára elis-
merő címet kíván adományozni a 
képviselő-testület Lukácsné Jó-
zsefné született Varga Eszternek, 
Pilismarót történetének kutatásá-
ban végzett több évtizedes ki-
emelkedő tevékenysége elismeré-
seként.  

Pilismaróti Emlékérem ado-
mányozásáról is döntött a testület. 
Kecskésné dr. Makrai Saroltát 
Pilismaróton patikusként az 
egészségügyi alapellátásban vég-
zett több évtizedes kiemelkedő 
munkája elismeréseként, illetve 
Pintér Zsuzsannát Pilismarót 
kulturális életében, hagyományai 
ápolásában, valamint közösség-
szervező és teremtő több évtize-
des munkája elismeréseként ré-
szesítette a képviselő-testület 
elismerésben. 

A testület a május 27. és 
június 2. közötti esőzések okozta 
károk helyreállítására benyújtott 
és részben támogatott vis maior 
pályázat alapján, a GeoTeszt Kft-t 
bízta meg a helyreállításhoz szük-
séges kiviteli terv elkészítésével 
az általa adott bruttó 3 124 200.- 
forint vállalási áron. 

Együttműködési megállapo-
dást megkötéséről döntött a testü-
let a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, vala-
mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal a Pilisi Bioszféra 
Rezervátum aktivizálása érdeké-
ben. A megállapodás a döntés óta 
aláírásra került a november 29-én 
Leányfalun szervezett bioszféra 
konferencián. Bízunk a sikeres 
együttműködésben. 

Szintén együttműködési 
megállapodás megkötéséről dön-
tött a testület a pilismaróti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vo-
natkozásában. A megállapodás 
témája a működéshez szükséges 
feltételek biztosítása a „nagy 
önkormányzat” részéről, amit a 

nemzetiségi törvény tesz kötele-
zővé számára.  

A kommunális hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltató szemé-
lyében történt változás kapcsán a 
testület a hulladékgazdálkodási 
szerződés módosításáról döntött. 
E szerződés módosítása a szolgál-
tatásért fizetendő díjakat nem 
érinti.  

Elfogadásra került a 2020. 
évi belső ellenőrzési terv. A jövő 
évben az ellenőrzés témaköre az 
önkormányzat vagyon-
nyilvántartása lesz.  

Szociális étkeztetés, és a 
pilismaróti Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szakmai prog-
ramjának módosítását követően 
strandfejlesztési pályázat benyúj-
tásáról döntöttek a képviselők. A 
tervek szerint a pályázat az Ön-
kormányzat tulajdonában lévő 
1816, 1826 és 1827 hrsz-ú ingat-
lanokon megvalósítandó alábbi 
fejlesztésekre vonatkozik: 

– a partszakasz védelme 
150 méter hosszon 50-60 cm 
magas támfal kiépítésével, 

– három lejáró kiépítése, 
– kültéri zuhanyozóhely 

kiépítése, 
– hulladékgyűjtők elhelye-

zése, szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségének biztosítása, 

– parti sétány kiépítése 300 
méter hosszon, 2 méter szélesség-
ben, 

– játszótér kialakítása, 
– mobileszköz töltőpont 

kiépítése, 
– wifi hálózat kialakítása. 
A pályázat azóta benyújtásra 

került, az igényelt támogatás 
összege 137 millió forint. 

Az ülésen szó esett még a 
Fővárosi Horgászegyesületek 
Szövetsége által benyújtott ingat-
lanvételi szándékról, valamint a 
Horváth Nándorné tulajdonát 
képező ingatlan jelzálog törlésé-
ről.  

Később döntöttek a képvise-
lők a Táncsics Mihály utca 11. 
számú ingatlan, valamint az 
Arany János utca 23-25. számú 
ingatlanok előtt megsüllyedt út-
szakasz kijavításáról. A vállalko-
zói díj 495 000.- forint + ÁFA. 

A testület a Közösségi Ház 
udvari tetőszerkezetén az új 
ereszcsatorna elhelyezéséhez 
szükséges további tetőjavítási 
munkákról döntött nettó 390 000.
- forint vállalkozói díjért, vala-
mint a tetőjavítási munkához 
kapcsolódó bádogozási feladatok 
elvégzéséről nettó 210 000.- fo-
rint vállalkozói díjért. 

Az évzáró testületi ülés 
2019. december 17-én lesz. A 
napirendekre vonatkozó meghívó 
későbbiekben kerül kifüggesztés-
re, melyből értesülhetnek a tisz-
telt érdeklődők az ülés kezdésé-

nek időpontjáról és a napirendi 
pontokról. 

Minden kedves pilismaróti 
lakosnak kívánunk kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt! 

Értesítjük a lakosságot, 
 

hogy a Polgármesteri Hivatal 
2019. december 23-tól  

2020. január 3-ig  
igazgatási szünetet tart. 

Az igazgatási szünet teljes  
időtartama alatt  

szünetel az ügyfélfogadás. 
 

Rendkívüli esetben értesítendő:  

Balázs Márta jegyző  

(tel.: 06/30 932-3173) 

S  J :  

Bece Sándor Emlékére 
 
Szomorú hírt hallok, a szembe szomszéd házból, 
A kegyetlen halál újra arat az Iskola utcából. 
Ne akarok hinni a fülemnek, 
Mindig a jóemberek, akik elmennek. 
 
Kettőezertizenkilenc június kettő: 
Bece Sándor barátunkat is elhívta a teremtő 
Ötven nappal hetvennegyedik szülinapja előtt, 
Szomorú nap lett ez a vasárnap délelőtt. 
 
Három hét kórházi ápolás után 
Itt hagyott minket hirtelen furán. 
Ezt egyáltalán senki nem gondolta, 
Hogy három törött borda, a szomorú sorsa. 
 
Mindig mindenkin segített szorgalmasan, 
Kerékpárral járt, de óvatosan lassan. 
Hogy Istenünk Neki csak 73 évet mért ki, 
Aki Őt ismerte, senki meg nem érti. 
Reád gondolok, könny csordul szemembe, 
Rengeteg emlék megfordul fejembe. 
 
Sok-sok temetésre mindig együtt mentünk, 
Most a nagy hőségbe Tőled is búcsút vettünk. 
Minden jó ismerősre vittél csokrot, virágot, 
Ma a Te sírodon is látjuk, sok ember imádott. 
Béke veled Sándor a jó Isten megáldjon, 
Csendes pihenésed legyen az égi világon. 
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Pályázati hírek 2019. december 
T  J  

 
A Mesevár Óvoda és a Nyírő 

Csaba Sportcsarnok energetikai 
korszerűsítése 

A kivitelező, a műszaki el-
lenőr és az intézmények képvise-
lőinek részvételével november 5-
én megtörtént a projekt utó-
felülvizsgálati bejárása. Mindkét 
épület esetében vannak még ki-
sebb hiányosságok. Ennek javítá-
sára a kivitelező 15, illetve 30 
napos határidővel ígéretet tett, de 
ez még nem történt meg. 

Az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pilis-
marót és Dömös községben 

A beruházást a csökkentett 
műszaki tartalommal sem áll 
módunkban megvalósítani, ezért 
egy kisebb volumenű felújításra 
új pályázatot nyújtottunk be. Ezt 
a pályázatot visszavontuk, a Tá-
mogatónak visszautaltuk a meg-
ítélt támogatási összeget. 

Az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pilis-
marót községben 

A projekt kis alapterületi 
változtatásokkal a háziorvosi 
rendelő korszerűsítését, nyílászá-
ró-cserét, utólagos hőszigetelést, 
kötelező eszközbeszerzést és 
projektarányos akadálymentesí-
tést tartalmaz. A benyújtott pályá-
zat 58 278 115.- forint teljes költ-
séggel kalkulál, amihez az igé-
nyelt támogatás 53 772 230.- 
forint. A pályázat elbírálása még 
nem történt meg. 

A tervezett átalakítás nem 
építési engedélyköteles tevékeny-
ség, ennek ellenére a kiviteli ter-
veket készítő tervező konzultált 
az Esztergomi Járási Hivatal Nép-
egészségügyi Főosztály munka-
társaival. 

A kiviteli tervek 2020. janu-
ár végére készülnek el, remélhe-
tőleg addig a támogatási döntés is 
megszületik és elindíthatjuk a 
közbeszerzést. 

A Basaharci völgyben lévő 
vízvezeték helyreállítása - vis 
maior pályázat 

A pályázati támogatásból a 
Basaharci völgyben lévő elavult 
gerincvezetéket építettük újjá 369 
méter hosszon. A műszaki átadás-
átvétel sikeresen megtörtént. A 
vízügyi hatóság a leendő szolgál-
tatónak (DMRV ZRT) kiadta az 
üzemeltetési engedélyt. A kapott 

9 000 000.- forint támogatás el-
számolását határidőre benyújtot-
tuk a Magyar Államkincstár ré-
szére, az elfogadásra került. 

A Basaharci völgyben lévő 
lakosok bekötési kérelmeit már 
befogadja a szolgáltató, az ősz 
folyamán több rákötés megtör-
tént, de ezek a télen szünetelnek. 

A közösségi ház fűtéskorsze-
rűsítése  

A támogatási kérelmet az 
Identitásvezérelt közösségi célú 
fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírásra nyújtottuk be. 
Az igényelt 3 millió forint támo-
gatást és az egymillió forint saját 
forrást a gázüzemű központi fűtés 
kiépítésére szántuk. Pályázatunk 
2 999 999.- forint támogatásban 
részesült, a támogatás lehívása 
még nem történt meg. 

Járdafelújítás az Ady Endre 
utcában 

A pályázat keretében az Ady 
Endre utca 1-45. közötti szaka-
szán térkőből készült járda épült 
és megújultak a kapubeállók. A 
14 377 904.- forint pályázati tá-
mogatás mellett az Önkormányzat 
2 537 277.- forintot fordított a 
beruházásra. A munka elkészült, 
az elszámolást napokon belül 
benyújtjuk. 

Kompok-révek pályázat 
2018 

A közforgalmú, közútpótló 
folyami révek, kompok és az azok-
hoz szükséges parti létesítmények, 
kiszolgáló utak fenntartási, felújí-
tási, valamint új eszköz beszerzési 
támogatására kiírt pályázaton 
4 914 500.- forint támogatásban 
részesült az önkormányzat. Ennek 
egy részét a működtetési költsé-
gekre fordítottuk, amivel határ-
időre el is számoltunk. A pályázat 
ezen kívül a Cegléd-II. kishajó 
fenéklemez cseréjét, ponton és 
bejáróhíd felújítását tartalmazza. 
Jelenleg a felújítási munkák foly-
nak, amit december 31-ig be kell 
fejezni. 

Kompok-révek pályázat 
2019 

A kompok-révek fenntartá-
sára 2019-ben benyújtott pályáza-
tunk az úszó létesítmények felújí-
tására és a működtetésre vonatko-
zott. A felújítás a Cegléd-II. kis-
hajó ablakkereteinek javítását, 
részbeni cseréjét, hajócsavar cse-
réjét, úszómű rácsozást tartalmaz-
za. Az igényelt támogatás 

3 974 500.- forint. A pályázat 
elbírálása megtörtént, a kért tá-
mogatást megítélték. 

A Művelődési ház felújítása 
A Magyar Falu Program, a 

nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése alprogram keretében 
kiírt pályázati felhívásra benyúj-
tott támogatási kérelmünk a Do-
bozi Mihály Művelődési Ház 
utcafronti részének tetőcseréjét, 
fűtéskorszerűsítést, a Nyugdíjas 
Klub által használt helyiség bebú-
torozását, eszközbeszerzését, 
községi rendezvényekhez szüksé-
ges eszközök beszerzését, kultu-
rális rendezvények szervezését 
foglalja magában.  

Pályázatunk 19 149 994.- 
forint támogatásban részesült, a 
támogatási intenzitás 100 %, a 
projekt megvalósítási határideje 
2020. augusztus 30.  

Megtörtént a felújítási mun-
kák kivitelezőjének kiválasztása, 
a munkaterületet október 15-én 
átadtuk. A tetőcserét az időjárás 
függvényében tervezték elkezde-
ni, sajnos ez a rendkívül csapadé-
kos ősz miatt előreláthatólag csak 
tavasszal fog megtörténni.  

A pályázatban szereplő esz-
közök egy részét már beszerez-
tük, a támogatott programok meg-
indultak. 

Orvosi eszközbeszerzés 
A Magyar Falu Program, 

orvosi eszköz alprogram kereté-
ben maximum 3 millió forint 
értékben orvosi eszközök beszer-
zésére lehetett pályázni. Az Ön-
kormányzat 2 999 085.- forint 
támogatásban részesített projektje 
az egészségügyi alapellátás ered-
ményességét és hatékonyságát 
javító eszközök (műszer, gép, 
informatikai és egyéb eszközök) 
beszerzésére irányult. Megtörtént 
az eszközök beszerzése, azokat 
használatra átadtuk dr. Csider 
Erika doktornőnek. 

Járdafelújítás a Hunyadi 
János utcában  

Az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázati felhívásra 
Pilismarót a Hunyadi János utcai 
járda felújítására nyújtotta be 
pályázatát. Az igényelt támogatás 
12 749 975.- forint, amihez 
2 249 995.- forint saját forrást 
kell biztosítani. Támogatási kérel-
münk forráshiány miatt elutasítás-
ra került. 

Esőzések okozta károk hely-
reállítására vonatkozó vis maior 
pályázat 

A május 27. és június 2. 
közötti folyamatos esőzés okozta 
károk helyreállítására 
(patakmedrek helyreállítása, part-
falépítés) benyújtott vis maior 
pályázatunkban az igényelt támo-
gatás 104 256 691.- forint, az 
önerő 11 584 081.- forint. Az 
51 601 000.- forint megítélt támo-
gatás lényegesen kevesebb, mint 
a műszaki szakértői nyilatkozat-
ban becsült helyreállítási költsé-
gek. A partfalak helyreállítását 
szeretnénk előtérbe helyezni. 
Kiválasztottuk a kiviteli tervek 
készítőjét, megtörténtek a geodé-
ziai felmérések, talajmechanikai 
feltárások. Ezek eredményei, 
valamint a partfalak helyreállítá-
sára megítélt támogatás ismereté-
ben kell megtalálni a megfelelő 
műszaki megoldást. Ez alapján 
változtatási kérelmet kell benyúj-
tanunk a Belügyminisztériumhoz. 
A műszaki tartalom pontosítása 
után tudunk majd kiviteli terveket 
készíteni és kiírni a közbeszer-
zést. 

A Dózsa György utca felújí-
tása 

A Magyar Falu Program, 
önkormányzati tulajdonú utak 
felújítása alprogram keretében 
maximum 30 millió forint érték-
ben lehetett pályázni útfelújításra. 
A Dózsa György utca felújítására 
benyújtott pályázatunk 
29 999 998.- forint támogatásban 
részesült. A támogatás segítségé-
vel az útpálya lemarása történik 
legfeljebb 6 cm vastagságban, a 
megmaradó útalap szükséges 
mértékű megerősítése után az 
útpálya új aszfaltburkolatot kap. 
A beruházás valószínűleg közbe-
szerzésköteles lesz. A burkolat-
felújítást szeretnénk a nyári szü-
net idejére ütemezni és az iskola-
kezdésre befejezni. 

A pályázat benyújtásáról 
tájékoztattuk a DMRV ZRT-t és 
kértük, hogy az utca elején lévő 
rossz állapotú ivóvízvezetéket 
szíveskedjenek kicserélni. Ez a 
munka folyik a Dózsa utcában a 
napokban. 

A Mesevár Óvoda udvarfel-
újítása 

A Magyar Falu Program, 
óvoda udvar alprogram kereté-
ben maximum 5 millió forint 
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értékben óvodaudvar felújítására, 
korszerűsítésére lehetett pályáz-
ni. Az önkormányzat a támogatás 
segítségével 1 db kétüléses len-
gőhinta, 1 db nagy homokozó 
hajó, 1 db hatszögletű mászóka 
és 2 db óvodai asztal-pad garni-
túra beszerzését tervezi. Az esz-
közök EU szabványnak megfelel-
nek és az egyes eszközöknél 
előírt eséscsillapítók költségeit is 
tartalmazza az ár. A pályázat 
elbírálása megtörtént, az önkor-
mányzat megkapta a kért 
4 988 399.- forint támogatást. Az 
eszközök beszerzését, telepítését 
2020. tavaszára tervezzük. 

Pilismarót település csapa-
dékvíz elvezetésének fejlesztése 

A települési környezetvédel-
mi infrastruktúra-fejlesztések 
című, TOP-2.1.3-16 kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtott tá-

mogatási kérelmünk a rövid idő 
alatt lehullott nagy mennyiségű 
csapadék okozta károk enyhítésé-
re vonatkozik. 

A pályázat a Malom-patakon 
– még a Pilisi Parkerdő Zrt. terü-
letén – hordalékfogó keresztgát 
építését, és partfalmegtámasztást 
tartalmazza, amivel reményeink 
szerint csökken a nagy esőzések 
idején a patak belterületi szaka-
szán lerakódott hordalék és usza-
dék mennyisége. 

A tervezett vízrendezési 
feladatok között szerepel még a 
település fölötti területeken 
(Mogyorós, Hegyelletés) 
földárok, lejtőre merőleges szik-
kasztóárkok kialakítása, amelyek 
a domboldalról lefolyó vizeket 
fognák fel, így jelentősen csök-
kenne a községbe érkező vizek 
mennyisége. 

Ön tudja? 
V  J  

 

T udja, hogy a műanyag égeté-
se 21/2001 számú kormány-

rendelet értelmében tilos! Bűncse-
lekménynek számít! A BTK 281/
A paragrafusa alapján 500 000.- 
forint büntetéssel, illetve öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel is 
járhat. 

A műanyagszármazékok 
égetése közben mérgező, szerves 
szennyezőanyagok és nehézfé-
mek kerülnek a levegőbe és a 
hamuba, szennyezve a környeze-
tet. Éveken keresztül mérgezik 
tágabb és szűkebb környezetün-
ket, kertjeinket (melyekben zöld-
ségeket, gyümölcsöket termesz-
tünk). Ezek az égetés során kelet-
kező porral együtt leülepednek a 
talajra, a növényzetre. Így a táp-
láléklánc révén is bejuthatnak az 
emberi szervezetbe, egészségügyi 
károkat okozva rövid és hosszú 
távon! Az emberi és állati szerve-
zetre egyaránt mérgezőek, szájon 
át belélegezve és bőrön át felszí-
vódva! Sokan a kályhákban, 
kazánokban égetik el. Égetés 
során nemcsak a kéményen ke-
resztül távoznak, hanem a lakó-
térbe is bekerülhetnek, mérgezve 
az ott élőket. Például a háztartás-
ban legtöbbet használt zacskók, 
üdítős flakonok, nejlonok, hang- 
és hőszigetelők, PVC-k és egye-
bek. 

Tilos égetni a következőket: 
kezelt fa, festett, lakkozott, mű-
gyantás bútorok és nyílászárók, 

rétegelt lemez, bútorlap, OSB, 
pozdorja, építési hulladékok, 
színes, fényes papírhulladék,  
PET-palackok, műanyag hulladé-
kok, PVC, autógumi, használt 
ruha, rongy, kábelek, fáradt olaj, 
üzemanyag. 

Az égetés során keletkező 
anyagok az emberi egészségre 
gyakorolt hatásai: fejlődési rend-
ellenességek a magzatban, vérsej-
tek károsodása, máj- vesekároso-
dás, keringési rendszerek károso-
dása, emésztőrendszeri, idegrend-
szeri, nyirokrendszeri, szív és 
érrendszeri, immunrendszeri és 
légzőszervi megbetegedések, 
úgymint asztma, allergia, tüdőbe-
tegség, továbbá daganatos meg-
betegedések, rák. Mindezek jelen-
tősen csökkenthetik a várható 
élettartamot! 

Gondoljuk át magunk és 
családunk érdekében, hogy meny-
nyire kockáztatjuk az egészségün-
ket! Gondoljunk a környezetünk-
re, növényekre, állatokra és a 
jövőre! Gyermekeink és születen-
dő gyermekeink jövőjére, egész-
ségükre! 

A légszennyező anyagokat 
ne égessük el, szelektálva gyűjt-
sük össze! A műanyagokat és 
papírokat minden hónap első 
pénteki napján elviszik. Évente 
egy alkalommal lehet igényelni 
lomtalanítást ingyen.  

Egy kis odafigyeléssel csök-
kenthetjük településünkön a lég-
szennyezést és annak az egészsé-
günkre gyakorolt káros hatásait. 

 

Mikulás 
P  Z  

 

T ámadt egy ötletem 2017-ben. 
A Kerekítő programhoz ha-

sonlót lehetne itt a falunkban is 
megvalósítani a 0-3 éves korcso-
portnak. Az önkormányzattól 
megkaptam a támogatást: bizto-
sítják a helyet ezekre az alkal-
makra. Így aztán „Sűrű erdő, 
kopasz mező…” címen el is indult 
ez a mondókás, énekes foglalko-
zás. Az itt begyűjtött tapasztala-
tok ösztönöztek arra, hogy Miku-
láskor tenni kéne valamit a falu 
aprajáért! 

Olyan időpontot akartam 
választani, amikor nem csak az 
anyukák, hanem az egész család 
részt tud venni az ünnepségen. 

Aztán tettem a dolgomat! 
Levelet írtam a Mikulásnak és a 
Krampusznak. A falu népéhez is 
fordultam, hogy aki tud, támogas-
sa ezt a célt szaloncukorral és 

almával (és voltak még a háttér-
ben más segítőim is). Nagyon sok 
támogatás érkezett, amiért nem 
tudok elég hálás lenni!  

És eljött az este, december 5. 
A Dobozy szobor környéke szé-
pen benépesült családokkal. Halk 
Mikulásos zene biztosította a 
kellemes várakozást. És egyszer 
csak, a Mikulás csengettyűjének 
csilingelése hallatszott. A zene 
elnémult, az ajkakról pedig fel-
csendültek az ismert Mikulás-
énekek. Gyermekek, szülők és az 
Őszikék fogadták a Mikulást, aki 
néhány mondattal köszöntötte a 
közönséget. 

A gyermekek izgatottan, 
néhányan kicsit félve, pityeregve 
sorakoztak megérdemelt kis cso-
magjukért. Aki szeretett volna, 
lehetőség volt a fotózkodásra is. 

A sok-sok felajánlásnak 
köszönhetően, egyszer csak sza-
loncukor-zápor zúdult a jelenlé-

vőkre! Úgy érzem, ez nagy sikere 
volt az estnek! Ezt folytatni kell, 
hagyománnyá kell tenni! 

Még egyszer mindenkinek 
hálásan köszönöm a segítségét, 
támogatását és a jelenlétét. 

Kellemes ünnepeket kívánok 
a magam és „A sűrű erdő, kopasz 
mező…” mondókakör nevében! 
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Összefogás a Pilisi Bioszféra  
Rezervátum fejlesztéséért 

E gyüttműködési megállapodást írt alá a Pilisi Parkerdő Zrt., a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI), valamint Pilismarót önkor-
mányzata a Pilisi Bioszféra Rezervátum fejlesztéséért, az azzal kapcsolatos feladatok összehangolásáért. Az együttműködés célja az ember és 

a természet összhangjának megteremtése, a környezeti nevelés, az ökoturisztikai szolgáltatások bővítése, valamint a természeti értékek megőrzése. 
A DINPI és a Parkerdő célja, hogy minél több hasonló megállapodást kössenek a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén található 16 település 
önkormányzatával a további fejlesztések érdekében. 

S  
 

A bioszféra-rezervátumok természeti és 
kulturális értékeket egyaránt őrző területek. 
Létrehozásuk célja a biológiai sokféleség 
megőrzése, a fajok, ökoszisztémák és tájak 
védelme, a fenntartható gazdasági és társadal-
mi fejlődés elősegítése, valamint az oktatási, 
kutatási tevékenységek támogatása. Az 1981-
ben létrejött, 27 ezer hektáros Pilisi Bioszféra 
Rezervátum magába foglalja az egész Pilis, 
valamint a Visegrádi-hegység területét. A 
Parkerdő és a DINPI eddig is több százmillió 
forintot fordított a rezervátum területén olyan 
aktív természetvédelmi munkákra, mint a 
vizes élőhelyek létrehozása, inváziós fafajok 
visszaszorítása, erdők és gyepek természetes-
ségének növelése, barlangok védelme vagy 
erdei iskolák fejlesztése. A Parkerdő és a 
DINPI évek óta együttműködik a bioszféra-
rezervátum biológiai sokféleségének, fajainak, 
élőhelyeinek megőrzésében. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. nevében Reinitz 
Gábor vezérigazgató, Füri András, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 
igazgatója, valamint Pergel István, Pilismarót 
polgármestere november végén háromoldalú 
megállapodást kötött a Pilisi Bioszféra Rezer-
vátum fejlesztéséért, az azzal kapcsolatos 
feladatok összehangolásáért. Az együttműkö-
dés célja az ember és a természet összhangjá-
nak megteremtése, a környezeti nevelés, az 
ökoturisztikai szolgáltatások bővítése, vala-
mint a természeti értékek megőrzése. Mind-
ezeknek a teljesítése érdekében a felek konk-
rét vállalásokat is tettek.  

A Parkerdő egyebek mellett vállalta, 
hogy létrehozza az Év Fája Tanösvényt, szak-
mai segítséget nyújt a pilismaróti zöld terüle-
tek növeléséhez, a Miklós-deák-völgyben lévő 
„Halastó” pihenőhelyet a falu közönségének – 
a gyalogos forgalom számára – oktatási, neve-
lési és turisztikai célból rendelkezésre bocsát-
ja. A DINPI odútelepet létesít, ahol oktatási 
célból madárvédelmi bemutatókat tart, vala-
mint szakmai támogatást nyújt a különböző 
rendezvények lebonyolításához, a tanösvény 
működtetéséhez. Pilismarót önkormányzata 
pedig többek között oktatási, nevelési és sza-
badidős programokat szervez a Miklós-deák-
völgyi „Halastóhoz” és felajánlja a rendelke-
zésére álló, erdősítésre alkalmas több hektár-

nyi földterületet egy későbbi, közösen benyúj-
tandó erdősítési pályázatra.  

A megállapodás aláírását megelőzően 
szakmai fórumra került sor, amelyen mások 
mellett részt vett Réthelyi Miklós, az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
elnöke, Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Magyar 
MAB (Man and Biosphere – Ember és Bio-
szféra) Nemzeti Bizottság elnöke, Reinitz 
Gábor és Füri András is. A fórumon elhang-
zott: a DINPI és a Parkerdő célja, hogy minél 
több hasonló megállapodást kössenek a Pilisi 
Bioszféra Rezervátum területén található 16 
település önkormányzatával a további fejlesz-
tések érdekében, és hogy ezeknél az együtt-
működéseknél nagyon fontos a lakosság és a 
gazdálkodók bevonása is.  

Pergel István, Pilismarót polgármestere, Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója, Füri And-
rás, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöke és Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Magyar MAB (Man and Biosphere – Ember és 
Bioszféra) Nemzeti Bizottság elnöke (Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.) 

Reinitz Gábor (Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.) 

Reinitz Gábor, Füri András, és Pergel István  (Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.) 
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Taroltak a böllérek! 
a zsűri pedig teszi a dolgát. Bírál. 
A megmérettetésre a mieinken 
kívül még nyolc helyi csapat 
nevezett.  

Az eredményhirdetéskor 
izgatott csend és figyelem. Majd 
az eredmények hallatán minden-
ki, mindenki sikerét vastapssal 
díjazta.  

A pilismaróti csapat nyerte 
el a legízletesebb kolbász címet! 
Első helyezettek lettek! Itt is gra-
tulálunk! 

Természetes volt, hogy a 
pálinka versenyre is beneveztek a 
fiúk. Kétfajta pálinkát vittek a 
zsűri elé. 

Az irsai szőlőpálinka Pilis-
marótról bizonyult a legfino-
mabbnak! 

A Retro Lady-k tánccsoport 
a helyszínen szurkolt a fiúknak, 
és a pilismaróti stand berendezé-
séről, elrendezéséről is gondos-
kodtak. Egy hihetetlenül jól sike-
rült asztaldíszt készítettek, ahol 
még a kerítés és a háztető is kol-
bászból volt. A jelenlévők ámulva 
nézték, és gratuláltak a műhöz! 

A kialakult jó hangulatra 
még táncaikkal is dobtak egy 
lapáttal! 

Úgy gondolom, hogy Pilis-
marót ismételten szuperül bemu-
tatkozott, a csapat ismét öregbí-
tette falunk jó hírnevét! 

Köszönet a részvevőknek! 

P  Z  
 

G yerekkoromra visszaemlé-
kezve november-december a 

disznóvágás ideje volt. Ma már 
egyre ritkább ez a tevékenység, 
ezért nem igazán ismerik a disz-
nóvágással járó tennivalókat. 
Néhány településen városi, falusi 
disznótorokat rendeznek, az ér-
deklődök megtekinthetik, hogy is 
lesz egy disznóból sok-sok jó 
falat. Vannak olyan települések is 
ahol egy-egy részletet ragadnak 
ki a disznóvágásból: például a 
toroskáposzta-főzőverseny, de 
ilyen a kolbásztöltő verseny is. 

November 16-ot írtunk, 
amikor a Pilismarótot képviselő 
csapat kolbásztöltő versenyre 
indult Pilisszentivánra, ahol a 
kolbászversenyen túl még pálin-
kák is megítélésre kerültek. 

A „fiúk” – Bartal Achilles, 
Nyári Ferenc, Róka István, Bartal 
Aramisz – kissé lázban égtek, 
mivel ilyen megmérettetésben 
még nem volt részük. Mi tudjuk, 
szuper böllérek, de hát ez most 
mégis csak kicsit más dolog. Azt 
gondolnánk kevesebb mennyisé-
gű húsból könnyebb jó minőségű 
kolbásztölteléket produkálni. Hát 
ez nem így van, nem egyszerű 
feladat.  

A fiúk szorgosan fűszerez-
nek, gyúrnak, töltenek és sütnek, 
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Hírek a Mesevár Óvodából 
„Ünneplőbe öltöztetjük 
szívünk, és a lelkünk, 
szép karácsony érkezését 
boldogan köszöntjük.” 

Benedek Elek: A karácsonyfa 
 

M  É  
 

M intha álomport hintett vol-
na a tájra a tél, olyan szé-

pen, komótosan beköszöntött. 
Mire ezeket a gondolatokat olvas-
sák Karácsony lesz, az év leg-
meghittebb éjszakája. A gyere-
kekkel izgatottan néztük, milyen 
idő lesz Katalinkor, s reméljük, 
hogy népi bölcsességünk helyes 
és Karácsonykor esni fog a hó.  

Ám ne szaladjunk ennyire 
előre! Szép, kifestett, tiszta óvo-
dába jöhettünk vissza a nyári 
szünetről, amit nagyon köszö-
nünk. Köszönjük a szülőknek a 
gyönyörű új szőnyegeket és per-
sze az egész éves segítséget is!  

Hetvenöt gyermek jár az 
idén hozzánk, s új konyhás néni-
vel erősödött a felnőtt csapatunk.  

Szeretettel köszöntjük Nyári 
Sándorné, Eszter nénit és itt 
Önökkel együtt szeretnénk elkö-
szönni Hajdu Erzsi nénitől, aki jól 
megérdemelt nyugdíjas éveit 
kezdte. Kívánunk mindnyájunk 
nevében egészséget és jó pihe-
nést, és természetesen továbbra is 
visszavárjuk az óvoda rendezvé-
nyeire! 

A nagycsoportosaink Basa-
harcon voltak a Gondviselés Háza 
Esthajnal Időskorúak Otthonában, 
ahol szeptember 12-én ünnepelte 
az otthon a hatvanadik születés-
napját. Ezúton is gratulálunk 
nekik, és ígérjük, hogy ezentúl is 
rendszeresen meglátogatjuk őket!  

Nagyon jól sikerült a hagyo-
mányőrző szüreti napunk. A dará-
lás, préselés, eszem-iszom után 
egy igazi táncházat csaptunk. 

Nagyon élvezték a gyerekek, a 
szülők és basaharci vendégeink 
is. Az idén is részt vettünk Eszter-
gomban a Zene világnapján. Na-

gyon impozáns látványt nyújtott, 
ahogy a több száz kisgyermek a 
csodaszép időben együtt énekelt 
és táncolt a főtéren. Míg a nagyok 
ropták a táncot, mi kisebbek a 
könyvtári hét programján vettünk 
részt, vendégségben voltunk Betti 
néninél. Köszönjük az egész éves 
programokat!  

Az egyik legkedvesebb ün-
nepünk az Állatok hetéhez kötő-
dik, nagyon szeretik a gyerekek, 
hisz minden kisállat közel áll 
szívükhöz. Ilyenkor több idő jut 
arra, hogy megtanítsuk nekik, 
milyen is a felelős állattartás, 
kiránduljunk a gazdaságokba. Dr. 
Pálinkási Csaba állatorvos volt a 
vendégünk.  

Nagy szeretettel készültünk 
az idősek ünneplésére. Kis mű-
sorral kedveskedtünk nekik.  

Közben túlestünk minősíté-
sen, intézményvezetői tanfelügye-
leti ellenőrzésen. Tartottunk tökö-
lődős, zöldséges, gyümölcsös, 
október 23-a táján ünneplős hetet, 
majd egy egész hetet szántunk 
Mártonnak és az ő libáinak. A hét 
lezárásaként lámpás felvonulást 
szerveztünk, amelynek az idén is 
hatalmas sikere lett, így jövőre is 
megszervezzük! Reméljük Szent 
Márton vesszejének köszönhető-
en sok állat születik majd tavasz-
szal. Nagyon örültünk, hogy kez-
deményezésünkre: „Hozz egy 
bögrét magaddal!”, csökkenteni 
tudtuk a műanyag szemetet. An-
nak pedig külön örültünk, hogy a 
Karácsonyváró falusi rendezvé-
nyekre is hoztak bögrét az embe-
rek. Tartsuk meg eme jó szoká-
sunkat! 

Három gyakorlatos hallga-
tónk volt az ősszel, nekik jó tanu-
lást kívánunk! Ketten voltunk 
továbbképzésen, köszönjük a 

lehetőséget és a tanultakat tudás-
megosztással beépítjük a minden-
napi munkánkba.  

Változatos programjaink 
voltak az Egészség hetén is. Ven-
dégünk volt Gódor András, az 
„Ovisok is lehetnek Életmentők” 
programjával. Hisszük, hogyha 
egyszer szükség lesz rá, a gyere-
kek tudni fogják, hogy kell segít-
séget kérni. Hédi néni Bozsikos 
napra vitte a focistákat Eszter-
gomba, amit nagyon köszönünk. 
Zöldséges és „leveles” napot 
tartottunk. Gondolom mindenki 
emlékszik még gyermekkorából, 
amikor hempergőzött a friss avar-
ban és szórhatta a leveleket. Kö-
zös mozgásos délelőttöt tartottunk 
a Nyírő Csaba Sportcsarnokban. 
Részt vettünk az Európai Hulla-
dékcsökkentési Héten, a faültetési 
programon belül pedig mályva 
csemetéket ültettünk az óvoda 
udvarára, köszönjük a szülőknek.  

A középső és nagycsoport-
ban „Már ezt is tudjuk!” napok 
voltak, vendégül láttuk a szülő-
ket, a leendő tanító nénit. 

Észre sem vettük és már a 
Katalin ágat tettük a vázába, hogy 
karácsonyra kinyíljon. Sőt, az 
Adventi koszorún meggyújtottuk 
az első gyertyát. Az egész óvoda 
együtt ünnepel ezeken az alkal-
makon. Óvodásaink szerepeltek 
az első és a második falusi gyer-
tyagyújtáson is. Közben kopogta-
tott a Mikulás, szép lovas kocsin 
érkezett, a lovakat Horváth Guszti 
hajtotta, köszönjük szépen! Igazi 
különlegesség volt az idén is a 
Hirschbergi Mikulás, ő szintén 
megajándékozta a gyerekeket. 
Köszönjük a Csendes család se-
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Elismerő címek 
C  B  

 

A december 17-i ünnepi, évzá-
ró testületi ülésen átadták az 

idei elismerő címeket. 
Pilismarót Díszpolgára címet 

kapott Lukács Józsefné Varga 
Eszter Pilismarót történetének 
kutatásában végzett több évtize-
des kiemelkedő tevékenységének 
elismeréseként. Eszter néni szá-
mos könyvet írt településünkről, 
amelyekből az olvasók nemcsak a 
község történetét ismerhetik meg, 
hanem rengeteg régi képet talál-
nak őseikről, a helyi szokásokról 
és a régmúlt értékeiről, a paraszti 
világ mindennapjairól, az egyhá-
zak történetéről. Töretlen lelkese-
déssel vetette lapra kutatásainak 
eredményét, és a mai napig ren-
geteg dolgot mesél annak, aki 
találkozik vele, amikor hazaláto-
gat Pilismarótra. 

Pilismarót Emlékérmet ket-
ten kaptak:  

Kecskésné dr. Makrai Sarol-
ta az egészségügyi alapellátásban 
patikusként végzett több évtize-
des kiemelkedő munkájának elis-
meréseként. Aki már járt a pilis-
maróti Gondviselés Patikában, az 
tudja, hogy Saci néni éjt nappallá 
téve folyamatosan szolgálja nem 
csak Pilismarót, de a környező 
települések lakosait is. Segítő-

kész, és ha recept nélkül téved be 
hozzá az ember, akkor is talál 
megoldást problémájára, hiszen 
hatalmas tapasztalattal rendelke-
zik a természetes szerek területén 
is. Persze ha szükségét látja, hogy 
orvoshoz forduljon az ember, 
akkor azt nem rejti véka alá, a 
lelkére köti, hogy látogasson el a 
rendelőbe. 

Pintér Zsuzsanna Pilismarót 
kulturális életében, hagyománya-
inak ápolásában, valamint közös-
ségszervező és -teremtő több 
évtizedes munkája elismeréseként 
kapta a képviselő-testülettől az 
emlékérmet. Zsuzsa néniről már 
iskolás korában kiderült, hogy 
szeret részt venni a közösség 
életében, és a szervezéstől sem 
retten vissza. Pályakezdőként is 
és nyugdíjasként is a pilismaróti 
óvodában dolgozott. 2012-ben 
megalapította a Retro Lady-k 
tánccsoportot, akikkel azóta is 
folyamatosan járnak fellépni más 
településekre is. Csoportjuknak 
köszönhetőek a falunapkor meg-
rendezésre kerülő kiállítások, ők 
indították útjára az adventi gyer-
tyagyújtásokat. Lelkes közösség-
építő, sokakat mozgat meg akció-
ival. 

Mindhármuknak gratulálunk 
és további sikeres éveket kívá-
nunk! 

gítségét és természetesen a Miku-
lásoknak is köszönjük, hogy eljöt-
tek és ígérjük, jövőre is jók le-
szünk! 

Nagyon köszönjük a Szülői 
Szervezet áldozatos munkáját, 
hogy az idén is megszervezték a 
faluban a Karácsonyváró dél-
utánt! 

Vendégül láttuk a családokat 
a Szöszmötölős délutánon, ahol 
egy kicsit énekeltünk, teáztunk, 
sütiztünk és közben szép dolgokat 
készítettünk.  

Luca napján nem feledke-
zünk el a madarakról sem, madár-
karácsonyt tartunk nekik. Mézes-
kalácsot sütünk, készülnek az 
apróbb ajándékok, a nagycsopor-
tosok Basaharcra készülnek az 
idősekhez és lélekben ráhangoló-
dunk az ünnepre.  

Küszöbünkön áll a nap, az 
egyetlen egy nap az évben, mely 
hivatalosan is a szereteté. Sok 
mindenről tudnék még mesélni, 
de munkánkat kísérjék figyelem-
mel Pilismarót honlapján. 

Áldott, békés ünnepeket 
kívánunk a falunk minden lakójá-
nak! Köszönjük a sok-sok segít-
séget, jó szót, amit kaptunk 
Önöktől. Használják ki az időt és 
beszélgessenek, játszanak a gyer-
mekeikkel, unokáikkal. Nagyon 
hamar tovareppennek ezek a 
meghitt pillanatok!  

Gyűjtsenek élményeket, hisz 
nem az ajándékok maradnak meg 

az emlékezetben, hanem az együtt 
töltött idő, a kacagás, a játék.  
 
Sok szeretettel gratulálok kolléga-
nőnknek, Markó Évának, aki 
programját sikeresen megvédte, 
így „Mesterpedagógus” fokozat-
ba lépett! Szívből kívánok minden 
jót az elkövetkezendő öt év mun-
kájához!  

Szathmári Sándorné  
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A könyvtár és a kultúrház hírei 
C  B  

 

A nyáron lelkes hölgyek el-
kezdtek összejárni a könyv-

tárba horgolni. Sárikné Móni és 
Szabóné Márti bevezette az ér-
deklődőket a horgolás és az ami-
gurumizás rejtelmeibe. 

Szeptember 3-tól ismét mű-
ködik a Kerámia Klub heti rend-
szerességgel, ahol szebbnél szebb 
darabokat alkotnak a résztvevők. 
A részvétel továbbra is ingyenes, 
jelenleg a Magyar Falu Program 
finanszírozásában. 

Szeptember 4-től újra indult 
a Baba-Mama Klub is, ahol két-
hetente (páros heteken) találko-
zunk az anyukákkal és csemetéik-
kel. 

Szeptember 9-én tartotta 
első, egyben megalakuló alkalmát 
a PimASz, vagyis a Pilismaróti 
Amatőr Színjátszók, amely a 
Pajtaszínházi programban képvi-
selheti megyénket a 2020. januári 
Pajtaszínházi Szemlén. A csoport 
jelenleg 8 fő színjátszóból és egy 
forgatókönyvíróból áll. Első dara-
bunk a Pletyka, amelyet a januári 
Nemzeti Színházi bemutató előtt 
Pilismaróton is elő fogunk adni. 
Ennek várható ideje 2020. január 
18 szombat. 

Szeptember 11-től heti rend-
szerességgel tánctanfolyam indult 
a művelődési házban, ahol a 
résztvevők a főbb társastáncok 
alapjait sajátíthatják el Boda 
Krisztiántól, a Bailar tánciskola 
tanárától. Az alkalmakon a rész-
vétel ingyenes, finanszírozása a 
Magyar Falu Program keretében 
történik. 

Az idei évben is csatlakozott 
könyvtárunk az Országos Könyv-
tári Napok rendezvényeihez. 

Szeptember 30-án a másodi-
kosok jártak nálam, akikkel a 
Vacskamati virágja című mesét 
néztük meg a KönyvtárMozi 
kínálatából, majd átbeszéltük a 
mesében történteket és a gyere-
kek egy lapra elkészítették a virá-
got. 

Az óvodások sem maradtak 
program nélkül ezen a héten, 
hiszen október 1-én A gomba 
alatt című mesét közösen elját-
szottuk néhányszor. 

Október 3-án az óvoda adott 
helyet Markó Éva előadásának, 
ami a Zöld Óvoda fenntarthatósá-
gáról szólt. 

Október 4-én ünnepeltük 
meg településünk 70 év feletti 
lakosait a Sportcsarnokban az 
Idősek napja alkalmából szerve-
zett rendezvényen. Sokan elfo-
gadták az önkormányzat meghí-
vását és jól érezték magukat. 
Köszönet illeti ezúton is a szerve-
zésben és a műsorban való közre-
működők munkáját! 

Október 1-tő 29-ig zajlott az 
első kezdő angol tanfolyam a 
könyvtárban. Az esztergomi Nyi-
tok iroda kihelyezett tanfolyama-
ként valósult meg, a résztvevők 
térítésmentesen vehették igénybe 
a 20 órás tanfolyamot, amelyre 
előre regisztrálniuk kellett és heti 
2 alkalommal volt az oktatás. A 
második csoport is lement már, 
nekik november 5-től december 3
-ig tartott, szintén angol kezdő 
tanfolyam. Tudomásom szerint a 
szervezők 2020-ra tervezik mind-
két csoportnak az újabb 20 órás 
oktatását a 2-es szinttel. 

Október 10-től csütörtökön-
ként újabb program indult a 3-6 
éves korosztály számára. Varga 
Kata felajánlása ez a Francia 
játszóház, amelyen a gyerekek és 
szüleik is nagyon jól szokták 
érezni magukat. A részvétel in-
gyenes. 

Október 23-án a Nemzeti 
Emlékoszlopnál a Református 
Egyház szervezésében lezajlott 
egy csodás műsor keretében a 
megemlékezés. Utána 70 fővel 
elindultunk megnézni a Budapesti 
Operettszínházban az István, a 
király-t, de sajnos a nagy forga-
lom megakadályozta, hogy eljus-
sunk célunkhoz, így órákkal ké-
sőbb Szentendréről vissza kellett 
fordulnunk. Ezúton ismét szeret-
ném megköszönni a csoportnak a 
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Beszámoló a Dienes Sámuel Református Gyülekezetért 
Alapítvány közhasznú tevékenységéről 

S  A  
 

A z alapítvány 2018. évi tevé-
kenysége 
Alapítványunk a 2018. év-

ben határidőre eleget tett az adó-
hatóság felé jogszabályi előírá-
sokban előírt kötelezettségének a 
2017. évre vonatkozóan. 

Alapítványunk a 2018. év-
ben határidőre eleget tett a statisz-
tikai hivatal felé jogszabályi elő-
írásokban előírt kötelezettségének 
a 2017. évre vonatkozóan. 

2018-ban adókedvezmény 
igénybevételére jogosult magán-
személy nem fizetett be adományt 
alapítványunk javára, ezért az 
adóbevalláshoz szükséges adó-
kedvezmény értesítésére szolgáló 
igazolásokat az alapítvány 2018. 
január 31-ig nem adott ki.  

Az alapítvány 2018. áprilisá-
ban 16-án rendezte a 2017-es 
karácsonyi gyermek csomagok 
ellenértékét 50.000.- forinttal. 

2018. április 16-án 50.000.- 
forinttal támogattuk a 2018. má-
jusában Balatonfüreden megren-
dezésre került hitmélyítő konfe-
rencián résztvevő négy dömösi 
református testvér ottlétét.  

2018. április 23-án a vasár-
napi iskolán résztvevő gyermek 
hittanosaink részére munkafüzet 
vásárlására 12.000.- forintot biz-
tosítottunk. 

2018. május 29-én kuratóriu-
mi ülésen került elfogadásra az 
alapítvány 2017. évi beszámolója 
és közhasznúsági jelentése. Az 
elfogadott beszámoló és jelentés 
határidőben megküldésre került 
az illetékes szervek részére.  

türelmét és a rugalmasságát! Feb-
ruárban újra nekivágunk. 

November 9-én Jánosi Valé-
ria Jóban lenni önmagammal 
című előadása volt a könyvtár-
ban, amely eléggé sok elgondol-
kodtató dolgot tartalmazott a 
megjelentek számára. Ennek 
folytatásaként november 27-én a 
Jó párkapcsolat tanulható című 
előadást tartotta meg nálunk 
Vali. 2020-ra tervbe van véve 
vele még egy konfliktuskezelési 
tréning is, de ennek az időpontja 
még nincs kitűzve. 

November 10-én egy kisbu-
szos színházlátogatásunk volt a 
pesti Magyar Színházba, ahol egy 
kisszínpados darabot tekintettünk 
meg, ami a Holnapelőtt címet 
viselte. Volt szerencsénk az elő-
adás után részt venni egy dráma-
pedagógiai foglalkozáson is, ahol 
szinte mindenki bekapcsolódott a 
beszélgetésbe. 

November 28-án az iskolá-
ban került megrendezésre újabb 
könyvtári gyermekprogramunk, a 
Mikulás bogarai. Ezúttal is fan-
tasztikus interaktív előadással 
örvendeztetett meg minket a Bo-
gárháton csapata, Katica és a 
Bogaras bácsi. A gyerekek még 
mindig nyitottabbnak bizonyultak 
az élő állatokkal szemben, mint a 
felnőttek, na de nem baj, majd ők 
is beleszoknak. 

December 6-án délelőtt az 
óvodából egyenesen a könyvtárba 
vette az útját Mikulás bácsi az 
Aprók Mikulása eseményre, ahol 

a kis pöttöm lurkók már izgatot-
tan várták őt. Kedves Mikulás 
bácsi, nagyon szépen köszönjük, 
hogy rólunk sem feledkeztél meg, 
holott még igen kevés rólad szóló 
dal zengett torkunkból! 

December 7-én, az ovis 
gyertyagyújtás előtt a Nyári Báb 
előadásában élvezhettük A hóem-
ber ajándéka című előadást, ami 

2018. július 9-én 50.000.- 
forinttal támogattuk a 2018. július 
23-27. között Pilismaróton meg-
rendezésre került gyermek hittan-
tábort. A hittantábor a Zsoldos 
Gábor Gyülekezeti Házban került 
megrendezésre. A gyermekek 
részére kézműves foglalkozás, 
sóliszt gyurmázás, papírvirág 
készítés, agyagozás, ifjúsági éne-
kek tanítása, bibliai történetek 
megismertetése, strandolás és 
ügyességi játékok kerültek meg-
rendezésre. A létszám tekinteté-
ben: 35 fő ülte az asztalokat kö-
rül.  

2018. december 27-én pedig 
a gyermekek részére a karácsonyi 
csomagokat finanszíroztuk 
50.000.- forinttal. 

2018. április 16-án született 
döntés arról, hogy a Wienerberger 

Zrt. által felajánlott PTH 30 N+F 
(80) megnevezésű természetbeni 
adományt 1600 db (20 raklap) 
téglát, 201. 491.- forint értékben 
az alapítvány elfogadja, s tovább-
adja Kiss Zsolt családjának Kiss 
Máté kiskorú gyermekük gyógy-
ulása érdekében.  

2018. szeptember 24-án 
értesített a Nemzeti Adó-és Vám-
hivatal, hogy a 2017-es személyi 
jövedelemadó egy százalékának 
felajánlásából 136.136.- forint 
érkezett az alapítvány számlaszá-
mára. (Összehasonlításként 2011-
ben az 1%-os felajánlásból 12 
ezer forint, 2012-ben 136 ezer 
forint, 2013-ben 242 ezer forint, 
2014-ben 237 ezer forint, 2015-
ben 197 ezer forint, 2016-ban 146 
ezer FT, 2017-ben pedig 204 ezer 
forint érkezett.) 

olyannyira interaktív volt, hogy 
még a felnőttek is részt vettek a 
mesében az előadás végén. 

Ennyi történt házunk táján 
az elmúlt hónapokban. 

A könyvtár 2019. december 
23-tól 2020. január 5-ig szabad-
ság miatt ZÁRVA tart. 

Január 6-tól a megszokott 
nyitvatartás szerint működünk. 

Hétfő: 12-18 
Kedd: ZÁRVA 
Szerda: 15-18 
Csütörtök: ZÁRVA 
Péntek: 8-14 
 
Minden Kedves Olvasómnak 

áldott békés karácsonyi ünnepe-
ket és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok! 
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S  J :  

Szajkovitsné Erdélyi Zsuzsa emlékére 
 

Futótűzként jár a szomorú hír, 
Mindenki ismerte, sok ember sír, 
Itt hagyta szeretteit Szajkovitsné Zsuzsa. 
Az élet kifürkészhetetlen ily fura. 
 
Szépkorúak napján még vidáman táncolt, 
Most pár napig a halállal harcolt. 
Elvesztette azt a rövid csatát, 
A halál legyőzte, nem volt irgalmas, 
Családjának, marótiaknak nagyon fájdalmas. 
 
Szerető édesanya voltál, drága nagymama, 
Bánatos családodnak most az őrangyala, 
Elmentél egy végtelen útra, 
Onnan visszanézni lehet, visszajönni soha. 
 
Mindig célod volt családodért, barátokért élni, 
Ezt a jóságodat csak a halál tudta széttépni. 
Béke veled Zsuzsa az Isten megáldjon, 
Varrj sok szép ruhát az égi másvilágon. 

Képek a nyugdíjasklub életéből 

A z idei november 12. emléke-
zetes nap a klub életében. 

Az önkormányzat segítségével új, 
és reméljük végleges helyünkre 
költöztünk. A klubavatónk na-
gyon jól sikerült, vendégeink és a 
klub tagjai egyaránt jól érezték 
magukat. 

Klubunk a korábbi évekkel 
megegyező formában működik. 
Létszámunk negyven fő, klubnap-

jaink kéthetente keddi napokon 
szinte teljes létszámmal kerülnek 
megtartásra. Változatlanul meg-
emlékezünk a születés- és névna-
pokról, a jelentősebb ünnepekről. 
Részt veszünk a községi rendez-
vényeken, ahol énekkarunk rend-
szeresen szerepel Pintér Zsuzsa 
vezetésével, aki színvonalas mű-
sorokat készít a kórus tagjaival. 

Idei évünk változatos és 
tartalmas, az idősebb korosztályt 
kimozdítjuk a szürke hétközna-
pokból. Segítjük intézményeink 

munkáját, szoros kapcsolatban 
állunk a basaharci szociális ott-
hon lakóival. Az esztergomi 
nyugdíjas klub rendezvényein is 
részt veszünk. 

A tavaly óta évtől rendszere-
sen szervezünk kirándulásokat, 
amire nagy létszámmal jelentkez-
nek nyugdíjasaink. 

Először megtekintettük a 
Parlamentet és a Bajor Gizi szí-

nészmúzeumot. A következő 
alkalommal élveztük Fővárosi 
Nagycirkusz Győztesek karnevál-
ja című előadását. Emlékezetes 
marad a vácrátóti arborétumban 
és a váci püspöki palotában tett 
látogatás. Ezután következett a 
tatai vár es a császári Western-
park, majd a gödöllői kastély és 
az ópusztaszeri körkép a szegedi 
városnézéssel. Ebben az évben az 
utolsó kirándulásunk a győri 
adventi vásáron való részvétel 
volt. 

B  L , B  Á  Idén folytatásként eljutot-
tunk Martonvásárra, Egerbe, Szé-
kesfehérvárra, Veszprémbe, Pécs-
re, Kecskemétre és Komáromba. 
Jövőre szeretnénk folytatni! 

Aki egyedül érzi magát csat-
lakozzon hozzánk! 

Ezúton kívánunk mindenki-
nek kellemes karácsonyi ünnepe-
ket, és békés, boldog újesztendőt! 

S  G : 

Szóesés 
Milyen szép nagy fehér pelyhekben 
hullanak a szavak, 
az elárvult, jelentésükvesztett  
szomorú szavak. 
Mégis milyen vidám ez a szóesés: 
szógolyózunk, szóembert építünk, 
csúszkálunk a befagyott szavakon. 
Aztán ha jön az olvadás, 
bokáig járunk a szólatyakban, 
és végül csak állunk szótlanul. 
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Félelem nélkül ünnepelni 
A szeretetben pedig nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: 
aki pedig fél nem lett teljessé a szeretetben… (1.Ján. 4:18-21) 

M  Z  
 

A z elmúlt karácsonyok alkal-
mával sokat beszéltünk, és a 

mostani adventi karácsonyi idő-
szakban is elhangzik ez a mondat: 
karácsony a szeretet ünnepe. Egy 
ünnepi istentisztelet vagy szent-
mise után, ha a templomból haza-
térőket megkérdeznék, miről szólt 
a karácsonyi igehirdetés, könnyen 
felelhetik azt, hogy: a szeretetről. 
Szinte halljuk másoktól, vagy 
magunkban is ezt gondoljuk: 
szeretetről beszélni valami papos 
dolog. Ezt én is így gondolom, de 
akkor ha már eleget beszéltünk 
róla, akkor éppen itt van az ideje 
annak, hogy cselekedjük. Vajon 
így van ez jól? Igen, mert János 
ebben a levelében azt írja, hogy 
ne szóval szeressünk, se nyelvvel, 
hanem cselekedettel és valóság-
gal. (1. Ján. 3:18) 

Mégis végig szinte egyebet 
sem tesz az evangélista, mint 
beszél a szeretetről, s most nektek 
is el kell viselnetek, hogy ez az 
igemagyarázat is erről fog szólni. 
Talán csak azért írok erről, hogy 
azt a világot itt Európában, ha-

zánkban és Pilismaróton, ami oly 
sok nyomorúsággal, félelemmel 
van tele másképp lássuk, vagy 
csak azért, mert karácsony körül 
érezzük leginkább, hogy az isteni 
szeretet ünnepe után visszatérnek 
a félelemmel teli hétköznapok. 
Pedig Isten azt akarja, hogy ezt 
másképpen lássuk meg. A szere-
tetet fedezzük fel másképpen az 
életünkben. Ne csak karácsonyi 
élmény legyen, hanem egész 
évre, életre szóló, hiszen az ünnep 
eltelik, de az ünnepelt Jézus to-
vábbra is itt marad velünk, ben-
nünk, ha IGENT mondunk az Ő 
szeretetére. 

Az apostol szembeállítja a 
szeretetet a félelemmel. A Bibliá-
ban csak itt olvashatunk erről a 
kettőről, így párosítva: „a szere-
tetben nincsen félelem, a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet.” 

A félelem okában sok min-
den lehet: szorongás, bizonytalan-
ság, előítélet, ijesztgetés, kisseb-
rendűségi érzés, gyanú, szegény-
ség. Sajnos ki tudod válogatni 
magadnak azt, ami éppen benned 
kavarog. Különös, de érzem, 
hogy megfordíthatjuk az Ige sza-

vait: a félelem kiűzte belőletek a 
szeretetet! Mert hát János éppen 
arról beszél, hogy vagy szeretet 
van bennünk, de akkor nem fé-
lünk, vagy lelkünket, tudatunkat a 
félelem tartja fogva, és akkor nem 
szeretünk. Pedig emberi mivol-
tunkhoz tartozik, hogy szeressünk 
és szeressenek. Szeretetéhség van 
a világban – ez közhely, pedig 
sajnos ki kell mondanunk –, mert 
ez a valóság. Talán mégsem baj, 
hogy ez a vágyakozás még meg-
van benned. A félelmet nem lehet 
semlegesíteni csupán szavakkal, s 
a „ne félj” sokszor üresen kong a 
lelkedben. 

Nekünk azonban biztosítékra 
van szükségünk ahhoz, hogy ne 
féljünk. Másfelől azt is tapaszta-
lom, hogy az anyagi megsegítés 
sem űzi ki a félelmet. Lelki érté-
kekre vagyunk ráutalva, mert a 
félelem a lélek szorongása, ami a 
testet is próbára teszi és sanyar-
gatja. 

Bizonyára az Istentől kapott 
szeretetünk nem fogja eltüntetni a 
világból, Pilismarótról a lépten-
nyomon tetten érhető gyűlöletet. 
Tudom, hogy az ünnep elmúltával 

is lesz félelem, irigység, rosszin-
dulat az emberek között itt, ahol 
élünk. De Isten nem is azt kéri, 
hogy váltsd meg a világot, hanem 
azt, hogy abban a kicsi körzetben, 
amelyben élsz, azt formáld át 
szeretettel. Ne a világ, ne a sötét-
ség, ne a mélység húzzon le téged 
magához, hanem engedd, hogy 
téged húzzon fel onnan Krisztus 
egy kicsit feljebb az Atyához és 
az Ő szeretetéhez. Ne te formá-
lódj át a világ képére, hanem te 
formáld át azt a szerető Isten 
képére. 

Azt, amihez más nem mer 
nyúlni, akihez más nem mer szól-
ni, akire más nem mer nézni, 
amiről és akiről már más régen 
lemondott! Bőven akad köztünk 
ilyen élethelyzetben élő itt Pilis-
maróton. Változtassuk meg a 
világot abban a kis körzetben, 
amelyben élünk, ahol dolgozunk. 

Változzon meg általunk, 
hogy ne miattunk duguljon el 
Isten szeretetének csatornája, 
hanem jusson el azokhoz is az élő 
víz, a félelmeket kiűző élő evan-
gélium, akik a közvetlen környe-
zetünkben élnek. Mert ez a félel-
met kiűző szeretet született meg 
azon a betlehemi éjszakán, hogy 
nekünk félelem nélküli karácso-
nyunk legyen. Ilyen áldott napo-
kat kívánok a valóságos Isteni 
szeretet ünnepén valamennyi 
pilismaróti és dömösi testvérem-
nek. Ámen. 

Semmi felől ne aggódjatok! 
E zért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy 

mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi ma-
darakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e 
ti sokkal értékesebbek náluk? (Máté 6:25-34.) 

S  A   
 

Lehet-e valóban vidám kará-
csonyunk akkor is, ha ezeregy 
nyomás nehezedik ránk? Igen, 
lehet – és ennek megvalósításá-
hoz nem kell messzire mennünk. 
Függetlenül attól, hogy a problé-
mák, amelyekkel szembenézünk, 
mennyire erőteljesek, vagy eset-
leg mennyire jelentéktelenek, 
mégis ez a karácsony lehet a leg-
inkább gondmentes időszak az 
életünkben. 

Ismerjük és megszoktuk 
talán Jézus ezen mondását, amely 
az aggodalmaskodásról szól. De 
vajon vettük-e már úgy komo-
lyan, hogy a gyakorlatban is ki-

próbáljuk. Talán azért nem foglal-
koztunk vele, mert nem értettük 
meg, hogy az aggodalmaskodás 
mennyire veszélyes lehet. A mai 
közgondolkodásnak ez az egyik 
zsákutcája. 

Mi hívők úgy gondoljuk, 
hogy ez a lelkünket próbára tevő 
gonosz léleknek is a műve. Ha el 
tudja érni, hogy aggodalmaskod-
junk, akkor az anyagi feszültsége-
ket, családi feszültségeket és az 
ütemezett problémákat fogja fel-
használni – amelyek csupán a 
mindennapi élet természetes vele-
járói –, hogy minket olyan sok 
gondba rángasson bele, amennyit 
el sem tudunk képzelni, hogy 
lehetséges. 

Az orvostudomány állítja, 
hogy az Egyesült Államokban a 
kórházi ellátásra szorult emberek 
magas százalékban az aggódás és 
feszültség okozta betegségektől 
szenvednek. Mindennek ellenére 
sokan, hívők és nem hívők aggo-
dalmaskodunk anélkül, hogy ebbe 
belegondolnánk. Azért aggódnak 
sokan, hogy túl alacsonyak vagy 
túl soványak. Amerikában ez az 
aggodalmaskodás fő oka. Nálunk 
talán ilyenekért aggódnak sokan. 
Kirúgnak a munkahelyről, vagy 
nem. Megbetegszem-e, vagy 
egészséges maradok. Elismernek-
e a munkahelyemen. Kapok-e 
fizetésemelést, vagy nem. Sokan 
sokszor idegeskednek emiatt, és 

fel sem fogják, hogy hibát követ-
nek el. 

Talán ez bűn is lehet? Igen, 
hiszen a lelki, fizikai erőforrásai-
mat károsítom, ha aggodalmasko-
dom.  

A kézilabda döntőn hangzott 
el: „Hogy tudott ilyen nyugodt 
lenni?” Válasz: „Tettem, amit az 
edzésen begyakoroltunk.” A má-
sikat megkérdezik: „Hogyan tudta 
elhibázni a hétméterest, amikor a 
mérkőzésen mindet belőtte, csak 
ezt az utolsót nem?” „Azért hi-
báztam, mert a büntető előtt ez 
jutott eszembe: te jó ég, ha nem 
dobom be elveszítjük a döntőt.” 

Kívánom mindenkinek, hogy 
az aggodalmaskodást hátra hagy-
va legyen boldog karácsonya! 
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Fehér Bálint emlékére 
Kettőezertizenkilenc július utolsó napján 
Községünkbe reggel egy szomorú hírt hallván, 
Itt hagyott miket Fehér Bálint, 
Aratott a halál megint. 
 
Elhunyt Maróton a legöregebb Fehér, 
Szomorú vagyok most ezér’. 
Anyai ágon unokabátyám volt, 
Famíliánkba lett most egy üres folt. 
 
Fiatalon kitanulta a lakatos szakmát, 
De nem akart a sok vasreszeléktől asztmát, 
Váltott, sofőr lett az-az gépkocsivezető, 
Esztergomi Marógépgyárba vezérigazgatót vivő. 
 
Már jó pár éve élte nyugdíjas életét, 
Most a halál hirtelen lecsukta a szemét. 
Hosszú volt az út, amely most véget ért, 
Fáradt tested megpihenni tért. 
 
Végső utadra indulj megnyugodva, 
Szüleiddel leszel egy közös sírba. 
Nem leszel magányos oda fenn már várnak, 
Béke veled Bálint nincs még vége a világnak! 

Adventi gyertyagyújtások 
C  B  

 

A z idei gyertyagyújtásra való 
készülődésünkben sokan 

segédkeztek. Volt, aki a díszek 
elkészítésében, volt, aki a Köztár-
saság téri nagy koszorú megépíté-
sében, vagy éppen a szállításban, 
pakolásban, szép számmal pedig 
műsorral készültek. 

Az első alkalom november 
30-án 1700 órai kezdettel az ön-
kormányzat szervezésében zajlott. 
Pergel István Csaba, községünk 
polgármestere köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Szabó Andor 
atya és Máthé Zoltán tiszteletes úr 
is mondott pár szót. Az óvodások 
és szüleik közösen énekeltek az 
óvodapedagógusokkal, ez után az 
iskolások és az Őszikék előadásá-
ban hallhattunk karácsonyi dalo-
kat. Az első gyertyát polgármes-
ter úr Andor atyával Zoltán tiszte-
letessel karöltve gyújtotta meg a 
koszorún. A műsorban és a szer-
vezésben közreműködtek: a Me-
sevár Óvoda, a Bozóky Mihály 
Általános Iskola, a Kotolácsi 
házaspár, Lovász Katalin és a 
Nyugdíjas Klub. Az önkormány-
zat zsíros kenyérrel, teával és 
forralt borral látta vendégül az 
érdeklődőket. 

A második alkalom decem-
ber 7-én 1700 órától a Mesevár 
Óvoda szervezésében valósult 
meg. Szathmári Sándorné óvoda-
vezető mondott köszöntőt. A 
gyertyákat Ica néni és Markó Éva 
néni gyújtotta meg, majd a gyere-
kekkel közösen énekeltünk. Jó 
hangulatban telt az alkalom, hi-
szen az iskolából áthoztuk a jó-
kedvet a Nyáry Báb interaktív 
mese előadásáról. 

A harmadik alkalmat decem-
ber 14-én 1700 órától a Dobozy 
Mihály Általános Iskola szervezte 
és bonyolította le. Az iskola igaz-
gatója Fábiánné Gyimesi Lívia 
mondott köszöntőt, majd meg-
gyújtotta a harmadik gyertyát. A 
Petőfi Musical Stúdióval közösen 
énekeltünk, a jól sikerült iskolai 
műsoruk után. 

Az utolsó, negyedik alka-
lomra a Katolikus Plébánia és a 
Református Gyülekezet várta 
nagy szeretettel az érdeklődőket 
december 21-én 1700 órától. A 
gyertyagyújtás után a Katolikus 
Plébániánál szeretetvendégséggel 
fogadták a megjelenteket. Műso-
rukban mindkét egyház hívei 
részt vettek. Áldott, békés ünne-
peket kívánunk községünk min-
den kedves lakójának! 

Egy kiállítás képei 
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Labdarúgás 
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M ivel kimaradt egy újság-
szám így a teljes őszi sze-

zonról kellene most mindent leír-
nom, egészen biztos, hogy nem 
fog teljesen sikerülni. Az augusz-
tusi számban felsoroltam, hogy 
milyen korosztályokkal szerepel a 
Pilismarót SC a megyei bajnoksá-
gokban, ezeket a történéseket 
igyekszem most leírni.  

Augusztus 17-én az U19 
ifjúsági csapat kezdte meg a sze-
zont hazai pályán 0:0 a Tát SE 
ellen, másnap a felnőtt csapat 
szintén hazai mérkőzésen Kocs 
SE ellen lépett pályára, és nagyon 
rosszul indultak a dolgok, első 
félidőben 2:1 nem ide, aztán a 
második félidő már jobb volt, a 
végeredmény, 11:2 nekünk.  

Aztán gödörbe lépett az U19 
Gyermelyen 3:2-es vereség. Va-
sárnap augusztus 25-én Ács SE 
vendége a felnőtt gárda, és nye-
rünk 3:2-re, de nagyon nehéz volt. 
Az U19 marad a gödörben, és 
hazai pályán simán kikap a jó 
erőkből álló Süttő SE-től 5:1-re. A 
felnőttek Piliscsévre utaztak, 13:0-
ra nyertünk, nem érdemes beszél-
ni a mérkőzésről.  

Felsőgallai kirándulás az 
U19-nek, sajnos mélyül a gödör, 
6:0 nem ide, a problémákról majd 
kicsi később. Vasárnap hazai pá-
lyán a felnőttek követik a gödörbe 
az ifit, 7:1-es vereség Bana SE 
csapatától. Itthon lép pályára az 
U19, sima vereség a Piliscsév SE 
csapatától. Nem kapott ki a felnőtt 
csapat, mert nem kellet játszani 
szeptember 15-én az 5. forduló-
ban, mivel a Tatabányai Vasas 
visszalépett a bajnokságtól (kissé 
elgondolkodtató, hogy egy tatabá-
nyai csapat nem tud fennmaradni).  

Tovább szenved az U19 
itthon kap ki a nem túl acélos Baj 
Se-től 2:1-re. Szeptember 22-én 
itthon a tavalyi bajnok Ete SE 
ellen, nagyon biztató játék, de 
sajnos a bajnokcsapat bizonyít, 
kikapunk 2:1-re. Szeptember 28-
án egy értékelhető döntetlen az 
U19 részéről idegenben a Tokod 
SE ellen. Sajnos a felnőttnél is 
sokasodnak a bajok, az idén felke-
rült Csolnok SE ellen idegenben, a 
mérkőzés vége felé kapott két 
góllal 2:0 a hazaiaknak.  

A 8. forduló hoz egy jó ered-
ményt az U19 ifinek a Szárliget 

SE ellen itthon 13:2-es győzelem, 
de az ellenfél nem az erősek közül 
való. 8. forduló a felnőtt bajnok-
ságban október 6-án, a nehezen 
induló mérkőzésnek azért jó a 
vége, 7:1 nekünk. Az U19 a jelen-
legi első helyezett Hajdú Antal 
Ferences DSE-hez utazik Eszter-
gomba, és jön is a papírforma, 4:2 
a hazaiaknak.  

Október 13-án vasárnap a 
felnőtt csapat Mocsára utazik 11 
fővel, pont ennyi kell egy labdarú-
gó csapathoz, de 11 fő nem jön, 
ebből 5 fő sérült, 6 fő egyéb elfog-
laltság miatt mondja le a szerep-
lést, elgondolkodtató, néha két-
ségbeejtő. De ez volt az a mérkő-
zés, amiből lehet építkezni, a 11 
fő nagyon oda tette magát, és 
félidőben vezettünk 2:1-re, a vé-
gén 3:2-re kikaptunk a 94. perc-
ben egy lesgóllal (persze az a gól, 
amit a játékvezető megad), és még 
egy kiállítás is a végére reklamá-
lásért. Nehéz az összes körül-
ményt feldolgozni, de a sport már 
csak ilyen, tovább a következő 
fordulóra.  

Október 19-én az U19 ifi 
vendége a bajnokság második 
helyén álló Sárisáp BSE csapata, 
valami olyasmi történik, amire 
nem mindig van magyarázat, úgy 
nyerünk 11:0-ra, hogy az ellenfél-
nek momentuma sincs, na ez már 
azért valami volt. A 10. forduló-
ban, hazai környezetben úgy kap 
ki a felnőtt 5:3-ra, hogy a szurko-
lók azt hitték nem jól látnak, saj-
nos abszolút amatőrizmus volt.  

11. fordulóban az ifi csapat 
szabadnapos, de jobb lett volna a 
felnőttnek is egy szabadnap, az 
első helyen álló Környére kellett 
utazni, jött is a megalázó vereség 
9:0 nem nekünk. November első 
szombatján a Bajna SE U19 csa-
pata a vendég az ifinél, 4:1-re 
nyerünk, nagyon simán. Másnap a 
Tatabányai városrész TÉG Felső-
galla a vendég a felnőttnél, 5:0-s 
könnyű győzelem. Utazik az ifi 
Csolnokra, de neki sem terem 
babér ott, két ellentétes félidő után 
a hazaiak nyernek 4:2-arányban.  

A 13. forduló hazai mérkőzé-
sen a felnőtt csapat Ászárt fogad-
ja, félidő 2:0 ide, aztán volt 3:1 is 
ide, de valamiért 3:3 a vége, nem 
írok véleményt. Az utolsó őszi 
mérkőzésére Tátra utazik az U19, 
ami már előre hozott forduló a 
tavaszi szezonból, nincsenek kér-

dések asz ősz legjobb teljesítmé-
nyével 5:1-es győzelem, és biza-
kodás a tavaszi jobb folytatásban. 
Az U19 ifi csapat a kilencedik 
helyen zárja az őszi szezont 14 
ponttal.  

Újra hazai pályán a felnőtt, 
Bajót az ellenfél, háromszor ve-
zettünk a vége mégis 3:3, a végén 
meg nem adott büntető, és ebből 
két kiállítás, az egyik eltiltás 
2020.06.14-ig szól, nem öröm, de 
valahogy úrrá kell lenni ezen is. 
Az őszi szezon utolsó mérkőzése 
a felnőttnek Süttő SE-nél, sajnos 
sima 4:0-s vereség. A felnőtt csa-
pat a bajnokság felénél 9. helye-
zett 17 pontot szerezve, egy na-
gyon szélsőséges teljesítménnyel, 
amelyben voltak kiugró eredmé-
nyek, és hozzáállások, de a szezon 
közepe környékén sajnos valami 
nagyon nem működött.  

Sajnos nem tudunk két olyan 
mérkőzést találni, amelyeken 
azonos összeállításban szerepelt 
volna a csapat, sok esetben sérülés 
sújtott bennünket, munkahelyi 
vagy családi elfoglaltságok miatti 
távolmaradás, kiállítások miatti 

eltiltások mind hozzájárultak eh-
hez a felemás eredményhez, de a 
tavaszi szezonban lesz lehetőség a 
javításra.  

Az idei bajnokságban kezdte 
szereplését az U14 serdülő csapat, 
amelyik a Bozsik korosztály 13 
éveseire épül. 9 csapat nevezett az 
U14-es bajnokságba, a mieinknek 
még szokni kell ezt a típusú játé-
kot, 2 győzelemmel a 7. helyen 
állnak az ősz után, sajnos kevesen 
is vannak, reméljük a tavaszi sze-
zon jobb lesz. A Bozsikos korosz-
tályok is minden rendezvényen 
részt vettek, itt is küzdünk a lét-
szám gondokkal.  

A TAO pályázatunk elké-
szült, ebben a pályázatban csak 
utánpótlás működtetésre pályáz-
tunk, ezt meg is ítélték, most a 
pénz begyűjtése folyna, de sajnos 
egyre nehezebben tudjuk megol-
dani ezt a kérdést, ezért kérnénk, 
hogy aki ebben tud segíteni jelez-
ze számunkra. 

Mindenkinek nagyon áldott, 
boldog karácsonyt, és sikerekben 
gazdag újévet kívánunk! Hajrá 
Marót! 

S  G   

Másik mindenségben 
Talán nem ide kellett volna születnem. 
Talán egy másik időben,  
egy másik dimenzióban lenne a helyem. 
A téridő labirintusában kellene bujdokolnom 
hideg északi fényben, hallgatva égi zenét, 
vándorolni csillagközi űrben,  
mint magányos hajótörött, 
az univerzum számkivetettjeként 
bujdosni fagyos és forró ködökben, 
csillagok születésénél bábáskodni, 
és mint csodákat áhító egyszerű lélek, 
ott kiáltani lelkes halleluját. 
S a gravitáció kútjába belehullva, 
egy fekete lyuk szikrázó horizontján túl, 
a végső ölelésben összeroppanó testben  
a lélek utolsó felvillanása után 
elfelednék végre mindent,  
ami a földi világhoz láncol. 
 
Talán egy másik mindenségben, 
ahol nem törpül el a lélek, 
még hihető is lenne az őszinteségem, 
és lenne türelmem a sok hazugsághoz, 
ami rámzúdul minden irányból. 
Egy másik mindenségben  
átkelnék a közöny alagútjain, 
és elviselném  
a mindennapos atomrobbantásokat is. 
Egy másik mindenségben 
talán végre megsemmisülnének  
a gyűlölet géppuskafészkei, 
és az emberré válás ösvényén tévelyegve 
elnyerhetővé válna 
a feledés és a türelem áldása. 
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A Retro Lady-k tánccsoport a 
fellépéseken kívül idén is 

sok minden másból is kivette a 
részét. Ezekből most kettőt sze-
retnék kiemelni. 

Ha Falunap van Pilismaró-
ton, akkor szinte már elmaradha-
tatlan egy időszakos kiállítás a 
kultúrotthonban. Ezévben Óra és 
váza kiállítást rendeztünk be. Már 
megszokott módon ismét segítsé-
günkre voltak a falubeliek és falu 
határán kívüliek is, akik szemé-
lyes tárgyaikat nem féltve szíve-
sen kölcsön adták azokat néhány 
napra. Köszönet érte! Az érdeklő-
dés és a kedves szavak most sem 
maradtak el. Ezért hát mondhat-
juk, hogy a következő Falunapon 
is lesz valami. Mi már tudjuk, de 
még maradjon titok.  

Megjegyzem, ez a kiállítás 
kissé más volt számunkra, mint 
eddig, mert úgy éreztük egy-egy 
márkásabb óra vagy váza megér-
demli, hogy őrizzük. Így bizony 
két éjszakát ott töltöttük a kiállí-
tott tárgyak között. 

Mindeközben a falunapi 
pörköltfőző versenyre is benevez-
tünk. Délután saját előadásunkon 
kívül az Őszikék és a Zöldkendő 
énekét is színesítettük táncaink-
kal. 

Tavasszal megrendezett 
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért szemétszedő 
héten, három helyszínen négy 
napon át vettük ki részünket a 
munkából, a 11-es út mellett a 
faluhatártól Basaharcig. Egyik 
oldalt délelőtt, a másikat délután 
sikerült megtisztítanunk.  

Falubeliek is csatlakoztak 
hozzánk a Duna-partról is, és a 
szemeteszsákok összegyűjtésében 
is kaptunk segítséget. Köszönjük, 
jó volt együtt dolgozni. 

A Református domb és a 
Deák Ferenc utca volt még, ahol 
dolgoztuk. Olyan csapat vagyunk, 
akik szeretjük a környezetünket, 
óvjuk, védjük azt. Ahogy említe-
tem ez csak töredéke az éves 
tevékenységünknek. 

Kívánunk minden kedves 
Pilismaróti Hírek olvasónak kel-
lemes ünnepeket! 
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