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Önkormányzati hírek 

 BALÁZS MÁRTA 

 2020. február 11-én ülésezett az idei 

évben először a képviselő-testület. Az 

önkormányzat képviselő-testületének üléseiről 

készült jegyzőkönyvek a 

www.pilismarot.asp.lgov.hu oldalon 

Pilismarót/Önkormányzat/Képviselő-

testület/Jegyzőkönyvek menüpontban teljes 

terjedelemben olvashatóak. Ott található a 

2020.02.11-i jegyzőkönyv, valamint a 2020.02.25-

i jegyzőkönyv. A kavics-homok bányanyitással 

kapcsolatos módosított döntés a február 11-i 

jegyzőkönyvben, 10./Egyebek napirendi pont 

keretében, 10.1 Településrendezési szerződéssel 

kapcsolatos határozat kiegészítése címen található. 

A határozat száma 10/2020. (II.11.) 

önkormányzati határozat, mely az alábbiakról 

szól:  

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy településrendezési terv 

módosítására vonatkozó 16/2019. (II.26.) 

önkormányzati határozatát az alábbi 2. 

bekezdéssel egészíti ki, a további részei 

változatlanul hagyása mellett: 

2.„Az önkormányzat a bányatelekkel érinteni 

tervezett ingatlanokon a bányászati 

tevékenységgel egyet ért.” 

A korábbi 16/2019. (II.26.) önkormányzati 

határozat egységes szerkezetben a kiegészítés 

értelmében: 

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Helyi Építési 

Szabályzatát és Szabályozási tervét jóváhagyó 

1/2004. (II.23.) önkormányzati rendeletét 

(Továbbiakban: HÉSZ.) módosítja a GM-PRO 

Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2600 Vác, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 4.) rendezési terv 

módosítására vonatkozó kérésének megfelelően. 

Az önkormányzat a bányatelekkel érinteni 

tervezett ingatlanokon a bányászati 

tevékenységgel egyetért.1A képviselő-testület 

felhatalmazza Pergel István polgármestert a 

településrendezési szerződés aláírására. 

 Elfogadásra került az ülésen az 

önkormányzat éves ülés- és munkaterve.  

                                                           
 

Rendelet módosításáról is szavaztak. Az 

önkormányzat 1/2020. (II.12.) önkormányzati 

rendeletével módosította az anyakönyvi 

rendeletét. Figyelem! Módosult a házasságkötésért 

fizetendő díj, az alábbiak szerint: 

1)  A hivatali munkaidőn kívüli hivatali 

helyiségben történő házasságkötésért 40.000.-Ft. 

azaz negyvenezer forint díjat kell fizetni az 

önkormányzat részére eseményenként. 

2) A hivatali munkaidőn- és a hivatali helyiségen 

kívüli házasságkötésért 60.000,-Ft azaz hatvanezer 

forint díjat kell fizetni az önkormányzat részére 

eseményenként. 

A testület döntése értelmében a 2017. 

éviben történt HÉSZ módosítás két szakaszának 

egyeztetés nélkül történt módosítása 

vonatkozásában a Megyei Állami Főépítészénél 

egyeztetést kezdeményezzen a Polgármester, az 

egyeztetési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 32. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

folytassa le, a településfejlesztési és 

településrendezési dokumentumok, valamint az 

egyes településrendezési sajátos jogintézmények 

partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 

9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet szabályai 

szerint pedig, tájékoztassa a partnereket és 

biztosítson számukra a véleményezés lehetőségét. 

Ez a döntés nincs kapcsolatban a bányanyitással. 

Az eljárás végén e két szakasz hatályon kívül lett 

helyezve a Megyei Állami Főépítésszel történt 

egyeztetést követően, így a jogsértés 

megszüntetésre került, ezért nem volt szükség 

partneri, lakossági egyeztetésre. 

2020. február 11-i ülésen elfogadásra 

került az önkormányzat 2020. évi költségvetése, 

az alábbiak szerint: 

 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  

a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak 

fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét           

497 175 000 Ft-ban 

ebből:  a felhalmozási célú bevételek összegét           

69 974 000 Ft-ban 

http://www.pilismarot.asp.lgov.hu/
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működési célú bevételek összegét                   306 

445 000 Ft-ban 

önkormányzati támogatást  120 756 000 Ft-ban 

b) az önkormányzat költségvetési kiadásainak 

főösszegét                     497 175 000 Ft-ban 

ebből:  a felhalmozási célú kiadások összegét     55 

800 000 Ft-ban 

a működési célú kiadások összegét                     320 

619 000 Ft-ban 

önkormányzati támogatást 120 756 000 Ft-ban 

állapítja meg. 

A pandémiás időszak alatt hirdetett 

veszélyhelyzet idején a testületi hatáskört 

jogszabály felhatalmazása alapján a polgármester 

gyakorolta. A polgármesteri határozatok 

megtekinthetők az önkormányzat honlapján a  

Pilismarót/Önkormányzat/Döntéshozatal/Rendeletek 

menüpontban. (Azért ebben a menüben találhatóak a 

határozatok, mert polgármesteri határozatoknak 

nincs szerkeszthető felülete a ASP önkormányzati 

portálon.) 

A polgármester a 8/2020. (V.20.) 

határozatával kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánította a Pilismaróti 089/1-34, 0101/2-9, 

0102, 0103/1-11, 0104, 0105, 0106, 0107/1-4, 

0107/6-13, 0108,  

 0109/2-7, 0111/1-3, 0111/5-10, 0113/1-2,4-6, 

0114, 0115 helyrajzi számú ingatlanokat. 

A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

bányatelek fektetés céljából történt, homok és 

kavics ásványi nyersanyag kitermelés 

megkezdés okán. A polgármester ebben a 

határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 

szerződést kötött egyrészről a Völgyzugoly 

Műhely Településfejlesztő és Tervező Kft.-vel 

(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. 

II/5.) a kiemelt fejlesztéssel érintett terület 

tervezésére vonatkozóan, másrészről a 

korábban megkötött településrendezési 

szerződés keretében kiegészítő szerződést köt a 

GM-PRO Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft.-vel (2600 Vác, Bajcsy Zsilinszky utca 4.) a 

teljes tervezési költségek viselése érdekében. 

A veszélyhelyzetet visszavonó 

kormányzati döntést követő időszak után 2020. 

június 30-án ülésezett a testület első 

alkalommal. 

Az 1. napirend keretében a polgármester 

tájékoztatta a testületet a koronavírus 

veszélyhelyzet ideje alatt tett intézkedésekről. 

 

sorszám határozat száma, dátuma határozat tárgya 

1. 1/2020. (III.13.) a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről 

2. 2/2020. (III.20.) a járványügyi helyzet idején alkalmazandó munkavégzésről 

3. 3/2020. (III.27.)  a járványügyi helyzet idején alkalmazandó munkavégzésről 

4. 4/2020. (IV.01.) 

A polgármester a 

településrendezési eszközök 

teljeskörű felülvizsgálatával a 

Völgyzugoly Műhely Kft-t (1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

13-15.) bízza meg az általa adott 

5.500.000 Ft + ÁFA, azaz 

6.985.000 Ft tervezési díjon. 

településrendezési eszközök felülvizsgálatára tervező 

kiválasztása 

5. 5/2020. (IV.20.)  

Maximális csoportlétszám 20 %-

kal történő átlépéséről döntés. 

Pilismaróti Mesevár Óvoda maximális csoportlétszám 

emelésről 
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6. 6/2020. (IV.29.) Engedélyezési és 

kiviteli tervek készítésével a 

Szőke és Társa Kft-t (2084 

Pilisszentiván Klapka út 1.B. ép. 

C.lph. 1/3 .) bízza meg az általa 

adott árajánlatban feltüntetett 

bruttó 3.000.000 Ft tervezési 

díjért. 

Csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó pályázat 

tervező kiválasztása 

 

7. 7/2020. (V.14.)  

100.e forint működési támogatást 

állapít meg, pályázat alapján. 

Esztergomi Polgárőr Egyesület működési célú támogatása  

8. 8/2020. (V.20.)  Kiemelet fejlesztési területté nyilvánítás (bányatelek 

fektetés) 

9. 9/2020. (V.20.)  

A Pilismarót 0155/9. hrsz-ú 

(szántó művelési ágú, 3918 m2 

alapterületű), valamint a 

Pilismarót 830 hrsz-ú (kivett 

általános iskola, 1854 m2 

alapterületű) önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat nyilvános 

pályáztatás útján. 

 

önkormányzati ingatlanok nyilvános értékesítésre (eladásra) 

ajánlásáról 

 

10.  

 

10/2020. (V.21.)  

Heckenast Gusztáv Kúria 

területének kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítása. Jövőbeli 

befektető elképzeléseinek segítése 

érdekében, Pilisi Parkerdő Zrt-vel 

egyeztetve. (Ez lehetőség, nincs 

jelenleg befektető.) 

Pilismaróti 2/1, 2/2. hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás 

 

11. 

11/2020. (V.28.)  

Korábban Iványi András vételi 

ajánlata alapján kiírt nyilvános 

pályázatra beérkezett 1.400.000,- 

Ft ajánlat alapján eladásra került.   

Önkormányzati ingatlan (3123. hrsz.-ú) nyilvános 

értékesítésre (eladásra) ajánlásáról 
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 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési 

előirányzatának módosítását követően elfogadásra 

került az önkormányzat 2019. évi zárszámadása. 

A zárszámadás elfogadása előtt a képviselő-

testület a Komárom-Esztergom Megyei 

Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi 

Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Komárom-Esztergom Megyei Költségvetési 

Ellenőrzési Osztályának (továbbiakban: ÖPSZEF) 

ÖPSZEF/75-15/2020. iktatószámú „Pilismarót 

Község Önkormányzata és az általa irányított 

költségvetés szervek 2019. évi kincstári 

ellenőrzéséről” szóló ellenőrzési jelentést 

tudomásul vette. A testület az önkormányzat 2019. 

évi költségvetésének végrehajtását 519.846 e Ft 

bevétel és 482.418 e Ft kiadás teljesítésével 

hagyta jóvá. A költségvetési maradvány összege 

37.428 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt és a 

következő évi előirányzatok közé beépítésre 

került. 

A Pilismaróti Mesevár Óvoda 

beszámolója, IMIP -nak értékelése következett az 

ülésen. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

Pilismaróti Mesevár Óvoda vezetőjének, 

Szathmári Sándornénak (2028 Pilismarót, Iskola 

utca 2.) a 2019/2020. nevelési év munkájáról, 

valamint a 2019/2020. nevelési évre szóló 

Intézményi Minőség Irányítási Program 

végrehajtásáról szóló beszámolóit elfogadta. 

Vis maior pályázatban kivitelező 

kiválasztásáról döntött a testület. A 2019. május 

27. és június 2. közötti folyamatos esőzés okozta 

patakkárok, és partfalomlás 450641 ebr42 

azonosító számú vis maior pályázattal támogatott 

helyreállítási munkáinak elvégzésével az alábbi 

vállalkozókat bízta meg: 

 A Szabadság körút 497 hrsz. járda- és 

partfalkárosodás helyreállítási munkáival a 

GEOSZOLG Kft-t (2085 Pilisvörösvár 

Szent Imre u. 27.) az általa adott 

ajánlatban szereplő 20.463.763 Ft + ÁFA, 

azaz bruttó 25.988.979 Ft vállalási áron 

 A Szabadság krt. 587 hrsz. partfal 

károsodás stabilizációjával a GEOSZOLG 

Kft-t (2085 Pilisvörösvár Szent Imre u. 

27.) az általa adott ajánlatban szereplő 

12.619.640 Ft + ÁFA, azaz bruttó 

16.026.943 Ft vállalási áron 

 A meder- és műtárgy helyreállítási 

munkákkal Benkovits József egyéni 

vállalkozót (2028 Pilismarót Kis utca 16.) 

bízta meg az általa adott 7.469.000 Ft + 

ÁFA, azaz 9.485.630 Ft vállalási áron. 

Műszaki ellenőr kiválasztásáról is döntöttek. A 

2019. május 27. és június 2. közötti folyamatos 

esőzés okozta patakkárok, és partfalomlás 450641 

ebr42 azonosító számú vis maior pályázattal 

támogatott helyreállítási munkák (Szabadság körút 

497 hrsz. járda- és partfalkárosodás helyreállítása, 

Szabadság krt. 587 hrsz. partfal károsodás 

stabilizációja, Meder- és műtárgy helyreállítási 

munkák) műszaki ellenőri feladataival a SZŐKE 

és TÁRSA Kft-t (2084 Pilisszentiván Klapka u. 

16. B. ép. C. lph. I/3.) bízták meg az ajánlatban 

szereplő 1.400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

1.778.000-, Ft vállalási áron. 

Új vis maior benyújtását is tárgyalták.  

A káresemény megnevezése: PILISMARÓT, ár-, 

belvízvédelmi vízilétesítményeiben történt károk 

helyreállítása a Táncsics utca, Szabadság körút, 

Kis utca, Miklós-deák utcai helyszíneken összesen 

485 fm hosszú szakaszon 

EBR42 azonosító: 486 841 

 Helye: Pilismarót, Táncsics u. 206 hrsz.; 

Szabadság körút 497 hrsz.; Kis u. 013 hrsz.; 

Miklós-deák u. 413 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2020. év % 

Saját forrás (biztosítási 

összeg nélkül) 

3.585.769,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 32.271.919,- Ft 90 

Források összesen 35.857.688,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) 

tervezett összköltsége 35.857.688,- Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben 

tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban 

az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész 

aláhúzandó)  

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: 

igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a 

költséghatékonyság és a megvalósíthatóság  
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 szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában 

lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja 

látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész 

aláhúzandó). 

 A testület a saját forrás összegét a 2020. 

évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) 

számú Költségvetési Rendeletében 

biztosítja. 

Ezen az ülésen végezetül vis maior határidő 

hosszabbítási kérelem benyújtásáról is 

döntöttek.  
Az önkormányzat élve a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. §. (3) 

bekezdése által biztosított lehetőséggel – 

benyújtja elszámolási határidő hosszabbítási 

kérelmét a 2019. május 27. és június 2. 

közötti folyamatos esőzés okozta patakkárok, 

és partfalomlás helyreállítására megítélt 

450641 ebr42 azonosító számú vis maior 

pályázat elszámolására. A Képviselő-testület 

kéri a 2020. szeptember 27-i határidő 2021. 

április 30-ra történő meghosszabbítását. 

 

 Végezetül a testület 2020. augusztus 6-án 

ülésezett. Ezen az ülésen történtekről a 

polgármester közleményt adott közzé aznap 15 

órakor. A leköszönő testület kavics bányával 

kapcsolatod döntése az alábbi: 

41/2020. (VIII.06.) Önkormányzati határozata 

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a Pilismaróti 

homok-kavics bányanyitásával kapcsolatban 

folyamatban lévő településrendezési terv 

módosítását jóváhagyó rendelet elfogadásának 

a jogát és kötelességét az időközi 

önkormányzati képviselők választásán 

megválasztásra kerülő képviselő-testületre, 

valamint új polgármesterre ruházza át. Érdemi 

döntést a már feloszlatott testület ebben a 

témában nem hoz. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban további 

információra, tájékoztatásra lenne szüksége, 

úgy a Pilismarót Község Jegyzője, a hivatal 

ügyintézője ügyfélfogadási időben áll 

rendelkezésére.  

 

 

Eboltás  

Felhívjuk a pilismaróti lakosság figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása és 

féregtelenítése Pilismaróton a következő időpontokban lesz: 

2019. szeptember 17-én 16:00-18:00 óra között 

                       Pótoltás időpontja:        2019. szeptember 19-én 10:00-12:00 óra között 

Helye: A Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár udvara 

(2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 4.) 

A kötelező veszettség elleni védőoltás díja féregűzővel: 7000 Ft/eb. 

Csak microchippel rendelkező ebek olthatók az összevezetés során! 

Az eboltást Dr. Pálinkási Csaba magánállatorvos végzi. 

A 2010-ben kiadott, sorszámmal ellátott eboltási könyvet mindenki hozza magával. A könyv pótlása 

díjköteles, melynek összege 1000 Ft. 

164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező és 

fertőző eb nem hozható összevezetéses eboltásra. Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy az egy éves kor 

alatti kutyákat kétszer kötelező oltani veszettség ellen.  

Akinek a két időpont egyike sem megfelelő, vagy kutyája nem közreműködő, állatorvossal történő 

telefonos egyeztetés után háznál beoltásra kerül. 

A járványveszélyre való tekintettel kérem, hogy a 1,5 méteres távolságot szíveskedjék betartani! 

Az oltással kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-20-236-6197-es telefonszámon. 
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Szabó Andor atyát búcsúztattuk és 

Csepregi Róbert atyát köszöntöttük 

július 26-án 

 MARKÓ ÉVA, BÁDI JÁNOSNÉ  

Különleges volt az idei nyár.  

Éppen hogy csak felocsúdtunk a járványból és 

kezdtünk visszaállni a megszokott 

mindennapokba, mikor is felfordult az életünk. 

Szinte egész augusztus hónapban búcsúzkodtunk. 

Mit is jelent maga ez a magyar szó? Elbocsájtás, a 

távozás előtti állapot. Nemcsak a mi templomi 

közösségünk bocsájt el, hanem az iskola, a falunk 

is.  Egy új fejezet kezdődik Pilismarót életében. 

Nagyon jó volt látni, hogy a falu egész hívő 

közössége összegyűlt a templomban és közösen 

tudtunk imádkozni és hálát adni. Mindnyájan 

bizakodva és Isten áldását kérve állunk az új 

időszak elé. Kérem, olvassák el, Bádi Jánosné 

Éva, világi elnök búcsú és köszöntő sorait: 

„Ünnepelni jöttünk össze a mai vasárnapon. 

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Két 

eseményre készültünk egy elköszönésre és egy 

köszöntésre. 

Kedves Andor atya! 

Meglepetés volt számunkra a néhány héttel 

ezelőtti bejelentése, hogy elhelyezik augusztustól, 

az esztergomi katolikus közösség lelkipásztora 

lesz. Ezzel a szentmisével lezárul egy fejezet a 

Szentlőrinc Plébánia közösségi életében, ím, már 

sokadjára. Köszönetet mondunk Andor atyának az 

itt végzett munkájáért, mely sokszor nehézkes volt 

a megromlott egészségi állapotával. Ezek a percek 

nem könnyűek se Andor atyának az oltár előtt, 

sem a híveknek, paptársaknak, akik most jelen 

vannak. Nehéz felidézni az elmúlt éveket, melyet 

itt töltött, hisz a 6 év alatt, sok közös emlékünk 

született. Kérjük Andor Atyától, hogy a köztünk 

töltött éveinek szép emlékei kerüljenek be 

lelkipásztori emlékkönyvébe. Szívből kívánjuk, 

hogy hívei szeretete és a jó Isten áldása kísérje, 

adjon erőt, egészséget, sok kegyelmet további 

életéhez, hivatásához, papi szolgálatához, Szent 

Lőrinc és Szent Anna közbenjárását és pártfogását 

kérve. Imádságos és cselekvő szeretettel 

köszönünk el. 

Ugyanezen a szentmisén szeretettel és tisztelettel 

köszöntöm Csepregi Róbert atyát katolikus 

közösségünk új lelkipásztorát. Sorsforduló ez a 

nap, egy új fejezet kezdete, de talán a régi 

folytatása. Az új időszak változást, új közösségek 

építését, új missziós küldetést jelenthet 

napjainkban és közösségünk életében.  Róbert 

atya láthatta már a templomot, a közösségi házat, 

a még fejtetőre állított plébániát, ahol a felújítás, 

meszelés zajlik. Lelki megújulásunk talán ennél is 

fontosabb, mert a hívek lelkében is zűrzavar van. 

Bizakodunk, hogy a kezdeti nehézségek ellenére, 

a Szentlélek erejében bízva sikerüljön a nemes 

feladatokat megoldani. Hiszem, hogy a plébános 

és a közösség egymást csiszolja. 

Lelkipásztori küldetésében és a gondok 

megoldásában számíthat ránk és ígérjük, hogy 

segítségére leszünk. Papi tanításait és lelkünk 

ápolását üdvösen fogadjuk. Imádságos és cselekvő 

szeretettel kívánjuk, hogy munkáját sikerek és 

örömök kísérjék, itt Pilismaróton. Kérjük, a jó 

Isten adjon ehhez mindenkor erőt, jó egészséget és 

sok kegyelmet! Isten bőséges áldását, Szentlőrinc 

pártfogását kérem plébániánkra, lelkipásztorainkra 

és egész közösségünkre! 

Isten hozta a Duna mentén itt Pilismaróton!” 
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Bemutatkozás 

 CSEPREGI RÓBERT 

1989. január 19.-én születtem 

Esztergomban. Szerető családi környezetben 

nevelkedtem Nyergesújfalun,  5 évvel idősebb 

bátyámmal együtt. Szülővárosomban végeztem az 

általános iskolát, majd jelentkeztem Esztergomba 

a Bottyán János Műszaki Szakközépiskolába, 

informatika szakra. Ebben az időszakban - 

emlékeim szerint 16 évesen - kezdtem érezni a 

papi hivatás halvány vágyát, de nem találtam ezt 

az életet annyira vonzónak, hogy dönteni tudjak. 

Igyekeztem részt venni hivatástisztázó 

lelkigyakorlatokon, hogy lássam, mi az Isten 

terve. Ez idő alatt lehetőségem nyílt találkozni, és 

őszintén beszélgetni bölcs és hiteles papokkal, 

különösen abban az időben Nyergesújfalun 

szolgáló plébánosommal, Molnár Lojzi atyával. 

Érettségi után, 2008-ban még a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Vitéz János Karára 

jelentkeztem, ahol szociálpedagógiát tanultam. De 

egy év elteltével, 2009-től elkezdtem 

levelezősként az Esztergomi Hittudományi 

Főiskolán a lelkipásztor/katekéta munkatárs 

szakon is tanulni. A második egyetemista évem 

végén - eddig nem ismert - erős indítást éreztem, 

hogy megtegyem az első lépést, amit úgy éreztem 

Krisztus kér. 2010. júniusában jelentkeztem 

Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetbe és Dr. 

Erdő Péter bíboros úr felvett a kispapjai közé. A 

szemináriumi évek alatt sokat köszönhetek 

paptanáraimnak és az évfolyamtársaknak, akik 

támogattak abban, hogy az évek alatt pappá 

formáljon az Isten. Nyaranta, segíthettem az 

erdélyi táboroztatásokban is, ahol sok örömet, 

szeretetet és közvetlenséget tapasztaltam meg. Itt 

megtanulhattam bízni másokban és a saját 

képességeimben is. Diakónussá szentelésem után, 

2015-ben Budapesten, a Városmajori Jézus Szíve 

Plébánián töltöttem a féléves gyakorlatomat, ahol 

a hívek, mind a fiatalok, családosok és az idősek 

nagy szeretettel fogadtak. 

A fél éves gyakorlat után a hátralévő vizsgák 

következtek és a diplomamunkámat egy kevésbé 

kutatott, kifejezetten katolikus témában, a 

Tisztítótűzből írtam. 2016-ban Isten kegyelméből 

pappá szenteltek és utána négy éven keresztül a 

terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban 

szolgáltam, Horváth Zoltán István plébános úr 

mellett, aki igazi atyaként áll(t) mellettem. 

Megtanultam mellette a papi szolgálat szépségét 

és sok zarándokhelyre eljuthattam, többször 

csoportvezetőként is. Nagyon szép évek voltak 

ezek! Úgy érzem ez az időszak folytatódni fog itt, 

Pilismaróton is!  

Nagyon szeretném, elvinni ide, és a világba Isten 

irgalmas szeretetét és barátságát. 

Mi, atyák egy jelmondatot is szoktunk 

választani szolgálatunk kezdetén. Nekem ez a 

következő. "Amit e legkisebb testvéreim közül 

eggyel is tettetek, velem tettétek." (Máté 

evangéliuma 25,40) 

Plébánia új e-mail címe: 

s.lorincplebania@gmail.com 

Szent Lőrinc 

diakónus ünnepe 
A Pilismaróti templom 

búcsúja 

 CSEPREGI RÓBERT 

Ma augusztus 9-én, vasárnapra ébredtünk és ez 

már a 8. napja az itteni, plébánosi 

tartózkodásomnak. A helyi templomi 

közösségnek nagy esemény van ma, 

templombúcsút ünnepel. Bevallom őszintén, 

mikor gyerekként Nyergesújfalun nevelkedtem, 

nagyon szerettem a szeptember végét. Ekkor volt 

tőlünk 100 méterre lévő focipályán a búcsú 

helyszíne. A dodzsem, a fehér körhinta, kisvasút 
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a hozzátartozó sikongatásokkal és nem 

maradhatott el a tombola, valamint a vattacukor. 

Nekem sokáig ez volt a búcsú… Aztán 

következtek a történelmi tanulmányok. Hát, 2000-

ben a Jubileumi szentév nagyböjtjében, volt miért 

bocsánatot kérnie és megbocsátania az Egyház 

bűneiért (Szent) II. János Pál pápának.2 

Még mindig 2020. augusztus 9-e van, és kérdezem 

a szentmise szolgálatát végző ministránsokat, 

hogy mi lehet vajon az a templombúcsú? Csend 

fogadja a kérdést, ám a válasz kíváncsi 

érdeklődésével. A búcsú egyébként rossz. Nem 

szeretünk búcsúzni… az esetek többségében. 

Mindannyian álltunk már a kapuban, ablakban 

vagy a buszmegállóban és integettünk, mert 

elment egy kedves szerettünk. 

Mi, keresztények hisszük, hogy a bűn Isten 

megbántása, a lelkiismeret elleni cselekedet, és az 

igaz szeretet hiányossága, így ellenkezik az 

Mennyei Atya tervével és jóságával. Milyen jó, ha 

megszabadulunk ettől a tehertől, amit bűnnek 

hívünk. Hát pont ezt ünnepeljük 

templombúcsúkor. Elbúcsúzunk a bűneinktől. A 

búcsú latinul, az egyház nyelvén ’indulgentia’, 

ami elengedést, pontosabban a bűnök elengedését 

jelenti. A katolikusok hiszik, hogy a hét szentség 

közül valamennyit Jézus Krisztus alapította. Az 

egyikben, a Bűnbánat szentségében, vagy más 

szóval a szentgyónásban a pap Jézus hatalmával 

feloldoz a bűnöktől, de sajnos marad még valami 

ezután is, amit a bűnért járó, ideigvaló büntetés-

nek hívunk (erre, mondta egyszer az egyik 

hittanosom, hogy „köszi, atya…”). 

Csak egy példa: Egyik délután a Duna-parton 

sétálunk és követ dobunk a vízbe. Csobban… De 

azt látjuk, hogy koncentrikus körökben hullám 

képződött. Gyűrűzik a víz. A bűneink is ilyenek, 

elkövetjük őket és sajnos olyan kimenetele lesz, 

olyan károkkal és negatív kötődésekkel jár, olyan 

hullámokat vet, amiket mi magunk sem mérünk 

fel igazán. A bűneink ártó hatásait, 

                                                           
2 NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG, Emlékezet és 

kiengesztelődés, SzIT, 2000 

következményeit engedi el a búcsú kegyelme. Ez 

tényleg nehéz téma… 

Emellett, hogy búcsút nyerünk, valljuk azt, hogy 

az a szent, akinek a tiszteletére épült a 

templomunk, különleges segítségét és 

közbenjárását élvezzük. Szent Lőrinc diakónus, 

aki 258-ban szenvedett vértanúságot, tudjuk, hogy 

a mennyország örömében van. De ő nemcsak örül 

„ott fent” hanem imádkozik értünk, hogy mi is 

elérjük az üdvösséget. Ő védőszentje a 

szegényeknek, a tűzzel dolgozóknak és az égési 

sérülésben szenvedőknek. Az akkori pápának II. 

Szixtusznak volt Lőrinc a legfőbb segítője és 

megszervezte Rómában a szegények gondozását, 

azaz a karitatív munkát. Valerianusz császár 

keresztényüldöző rendelete alapján elfogták Szent 

Lőrincet és követelték tőle, hogy adja át az 

Egyház minden vagyonát. Ő rábólintott és három 

napot kért a kincs összeszedésére. Három nap 

elteltével megjelent egy szekérrel, rajta vakokkal, 

bénákkal, betegekkel és koldusokkal. Kijelentette: 

„Íme, itt vannak az Egyház kincsei!” A bíró, mivel 

érthető módon ezt gúnynak vette, átadta őt a 

hóhérnak, aki egy rostélyra láncolta és a tűz fölé 

tette. Az ő hitéért adott élete sokat jelentett az 

akkori keresztényeknek. A vértanúságról így ír 

egy II. században élő laikus teológus: „Minél több 

embert kaszaboltok le közülünk, annál többen 

csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére 

magvetés” (Tertullianusz). Rómában a hét fő 

zarándoktemplomának egyike viseli az ő nevét, 

ami a Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. 

 A templomi ünneplés egy kis 

szeretetvendégséggel és beszélgetéssel 

folytatódott a templomkertben. Itt van 

lehetőségem megismerni az embereket, és ez 

nagyon jó. Az egyházközségi képviselőkkel, 

legfőbb segítőimmel eltöltött ünnepi ebéddel 

folytatódik a délután. Említettem nekik, hogy míg 

a szegények az Egyház kincsei, úgy ők a 

munkájukkal, odaadásukkal, szeretettükkel pedig 

egyre inkább a Pilismaróti egyházközség arcává 

válnak. 
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Pillanatképek a Mesevár Óvodából 

„Nyakunkon a nyár már, nyomában a játék,  

mezőt, hegyet járni eltökélt a szándék. 

A csavargó szélben táncoljon a labda, 

és a játékot mi nem is hagyjuk abba!” 

 Balogh József: Vakáció 

 SZATHMÁRI SÁNDORNÉ 

Augusztus közepét írjuk, a gyerekek jól 

megérdemelt vakációjukat töltik, nyaralnak, 

pihennek. Az idei nyáron csak 3 napot tart zárva 

az óvodánk. 

Tavasszal bepillanthattak a kedves olvasók az 

online óvodánk életébe. Voltak jó és rosszabb 

időszakok is, a legnehezebb a gyermekek hiánya 

volt. Van olyan kisgyermek, akit a vírus helyzet 

miatt nem láttunk már fél éve  

A Mesevár Óvoda Home Office -MOHO- 

időszaka alatt is próbáltuk folyamatosan tartani a 

kapcsolatot a családokkal. Így közösen 

„ünnepeltük” a Húsvétot, a Föld és a Víz hetet, az 

Anyák napját, a Madarak és fák hetét, a Nemzeti 

Összetartozás Napját. Köszönjük a szülőknek a 

technikai segítséget a kapcsolattartásban! Sajnos 

az idei nevelési évben elmaradtak az évzárók, a 

Mesevár hét és a Meglepke tábor. 

 

Májusban nyitottuk meg újra az óvodát ügyeleti 

rendszerben, kezdetben 5, majd 7 gyermekkel. 

Júniusra már 30-on felüli létszámunk volt, 

ekkortól a nyári életre tértünk át. Sokkal több időt 

töltöttünk az udvaron, és egy sokkal szabadabb 

élet kezdődött.  
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A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos törvényi 

előírásokat, javaslatokat maximálisan 

betartottuk/betartattuk. Fokozottan fertőtlenítettük 

az óvodát, a játékainkat, az eszközeinket, illetve 

bevezettük a „zsilipelős” rendszert a gyermekek 

átvételénél, a hazaadásnál. Köszönjük a szülők 

megértését, de csak így tudtuk minimálisra 

csökkenteni a fertőzés veszélyét. 

 

A nyári életre –ugyan úgy, mint nevelési év 

közben- az óvoda dolgozói készültek, terveztek, 

ötleteltek. Mindezt azért, hogy a gyermekeknek 

érdekes, változatos tevékenységeket kínálhassanak 

fel. 

      

Nagy sikere volt az indiános, a kenyérsütős, a 

pillangós, a mezei, a homokozós hétnek. Élvezték 

a gyerekek, hogy mezítláb pancsolhattak a 

patakban, vizesárkot áshattak a homokozóban, 

vízipisztollyal játszhattak, kenyeret dagaszthattak, 

indián fejdíszt készíthettek… Köszönjük a szülők 

türelmét, mert bizony sokszor igazi, koszos 

gyerekeket adtunk haza! 
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Az udvaron újra működik a párakapu, hogy 

enyhítsen rajtunk a nagy melegben. Elkészült az 

ivókút is, amit köszönünk. Az idén is kiemelten 

figyeltünk a gyerekek bőrére, ebben segítségünkre 

volt a pályázaton nyert naptej csomag.  

Az MLSZ „Ovi labdaprogram” keretében 

óvodánk sporteszköz csomaggal gyarapodott. A 

csomag tartalma: különböző labdák, kapuk, 

mezek, bójakészlet… A gyermekek örömmel 

vették birtokba a sokféle eszközt, ismerkedtünk a 

különböző labdákkal, a labdajátékok szabályaival. 

Játékos sorversenyeket, ügyességi versenyeket 

rendeztünk a focipályánkon.  

Sokszor volt hangos az udvar a népzenétől, sokat 

táncoltunk, bolondoztunk.  

 

A valóság felfedezése során az volt a feladatunk, 

hogy a gyermekek pozitív érzelmi viszonyát 

alakítsuk ki a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, megtanulják azok védelmét, az 

értékeink védelmét.  Szerettük volna, hogy olyan 

tapasztalatok birtokába jussanak, melyek a 

környezetben való, életkoruknak megfelelő biztos 

eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismerjék Pilismarótot, az otthonukat. Zöld 

Óvoda lévén nagyon fontosnak tartjuk a 

környezettudatosságot.  

Idén nyáron is fogadtunk dajka képzőbe járó 

gyakorlatost, illetve a közösségi szolgálatukat 

teljesítő gimnazistákat. Köszönjük, hogy 

intézményünket választották! 

 

 

A nyár nem csak a pihenésről szólt! Az 

óvodapedagógusok megkezdték a felkészülést a 

következő nevelési évre. Összeállították 2021. 

júniusáig az óvoda programjait, azok tartalmi 

elemeit, megvalósítandó feladatokat. Átdolgozták 

a gyermekek dokumentációját a törvényi 

előírásoknak megfelelően. A pedagógiai-szakmai 

ellenőrzések az óvoda, a pedagógusok munkájával 

kapcsolatosan pozitív visszajelzésekkel zárultak.  

Az idei év volt az első, mikor az óvodai 

beiratkozás online formában zajlott, ezért  

leendő kiscsoportosainkat szeretettel 

várjuk szüleikkel együtt  

2020. augusztus 28-án (pénteken), 

délelőtt fél 11-re  

az óvoda udvarán rendezett Homokozó 

partira. 
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Az iskolába készülőkkel az Évnyitó előtt 

fél órával találkozunk  

az óvoda udvarán, közösen vonulunk át 

majd az iskolába. 

A 2020/2021. nevelési év szeptember 1-

én kezdődik,  

a kiscsoportosokat az 

óvodapedagógusokkal megbeszélt 

időpontok szerint fogadjuk. 

Szeretnénk megköszönni mindenki támogatását, 

segítségét, azt hogy részt vettek programjainkon! 

A hátralevő nyári napokra pedig jó pihenést 

kívánunk! 

 

Múltidéző 

 SZIKORSZKI JÁNOS 

Kismotorok 

Egy évvel ezelőtti újságunkba autókról, 

motorokról, kerékpárokról írtam, sajnos helyhiány 

miatt, segédmotorokról kismotorokról kevés volt 

az írás. Többen szóvátették, ezért most pótolom. 

II. világháború után szerte európába 

elterjedt a biciklik motorizálása, a közlekedés 

könnyebbé tétele. Hazánkba fővárosi és vidéki 

volt hadiüzemekbe elkezdték gyártani a 

különböző kismotorokat. Így Székesfehérváron 

gyártották a 0,5 lóerős Dongó motort, ami olasz 

segédmotor Moszkitó gyártása alapján készült. 

Moszkitó valami 

szúnyogféle, ezért a 

hangja után magyarul a 

Dongó nevet kapta. 

Keravill üzletekbe 1480 

forintért árulták, 2200 ért 

kerékpárral együtt 

hatvanezer darab készült 

belőle, 1960 után már 

féláron 700 forintért 

árulták a motort, végkiárusításként. 

Községünkbe akkor egy került Berkes 

Ferenc tanító bácsinak lemezvillás kivitelbe. 

Eleinte csak szocialista összeköttetéssel 

rendelkezők kaptak. Ha sikerült vásárolni, akkor 

jött a rendőrségi bejelentés, majd üzemanyag 

utalványok igénylése a helyi Tanácsnál, majd a 

Postán lehetett vásárolni benzin és olaj jegyeket. 

Egy Dongóra évi 7,5 liter benzin és negyed liter 

olajjegy jutott, amit az Áfor kutaknál kapták meg 

a tulajdonosok.  

Az egri Finomszerelvénygyárba kezdték a 

Bervákat gyártani ami 1.8 lóerős volt. Csepelen 

1957-től gyártották az igazi törperobogót, amit 

Panninak neveztek el, 49 köbcentis motorral 6200 

Ft volt az ára. Félévi átlagkeresetnek felelt meg. 

Majdnem húszezer készült belőle 1962-be 

leállították gyártását.  

Panni robogója volt községünkbe Bartok 

József hadirokkant trafikosnak, aki a 

faluközpontban a trafik mellett parkolt minden 

nap. Fiatalok ott csodálták újkorába a robogóját.  

Csanaki Gyuri bácsi erdésznek volt a 

másik.(aki megjárta a poklok-poklát hadi fogoly 

volt a Szibérián túli Kamcsatka félszigeten 

évekig) Jól jött neki egy kis motorozás gyaloglás 

helyett. Szekrényhegyi erdészháztól, 

Hosszúhegyen át, Miklóskútig naponta, mert ez 

volt az erdőkerületi munkahelye. Jól bírta a Panni 

robogó a hegyi terepet.  
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Vannak akik jól emlékeznek még Kosztán Lidia 

robogójára amit a Szabadföld újság 

nyereményeként sorsoltak ki számára, dübörgött 

községünk utcáin.  

Egy Panni kétszemélyes készült 75 köbcentis 

motorral, a Budapesti Nemzetközi Vásáron volt 

kiállítva, ott láttam én is. 

Duónia lett volna a neve, de sorozatban nem 

gyártották. Ez a motor szerepelt Mici néni két élete 

című filmben. Páger Antalt és Kiss Manyit vitte.  

A Tünde 175 köbcentis 90 km-re képes 

túrarobogót 1960-61-ben gyártották 2500 db 

készült belőle. Gyártását KGST profilrendezés 

miatt leállították, pedig sikeres kedvelt robogó volt. 

A KGST-n belüli profilrendezés miatt ezután 

NDK-as Simsonok a Szovjet Rigák, Lengyel 

Kómárok, Csehszlovák jáwák Babetták kerültek a 

hazai piacra! 

Európába Olaszföldön Milánóba gyártották 1971-

ig a Lambretta kétszemélyes robogót, ami a 

legelterjedtebb volt európába, ötmilliónál több 

készült belőle. Az Édes élet című filmben láthattuk 

az olasz fiatalok kedvenc kétszemélyes robogóját.  

Autókról még annyit Esztergomba Sportárú 

termelő vállalatnál a későbbi Műszeripari Művek 

elődjénél készítettek egy kétszemélyes kis autót. 

Pajtás volt a neve, de a KGST miatt 

sorozatgyártását nem engedélyezték, kár érte. 

(Jól nézett ki világoszöld színben készült, ültem 

benne.) 

 SZIKORSZKI JÁNOS 

Volenszky István emlékére 

Nincs csoportosulás, vasárnapi mise 

Járvány miatt, nincs semmi se  

Katolikus templomban harangoznak 

Jólértesültek rossz híreket hoznak 

Volenszky István hagyta itt szeretett faluját  

Kegyetlen halál kettévágta élete útját 

Kisgyermek korától jól ismertem  

Ezért most versbe foglalni is mertem  

Szegről-végről még rokonok is vagyunk 

Lengyelországból ered származásunk 

Pilismarót szülöttje, közismert lett 

Községünkért tiszta szívből tett 

Fiatalon megszerette a sportot  

Nyugdíjasként erről, le nem mondott 

Egészsége utóbbi időben megromlott 

Most a halál legyőzte, végső meccsén rontott 

A földi hetven év nem sok, de nem is kevés 

Most kezdődik égi életed, ahová mész  

Családodnak lesz Nélküled nehéz  

Aki megszületett, annak meg kell halni 

Az élete útján nem lehet félreállni  

Csak az az ember hal meg, akit elfelejtenek  

Téged még hosszú-hosszú évekig emlegetnek  

Béke Veled Volenszky István 

Egy égi pingpongasztal már Reád vár!  

Pilismarót, 2020.május 11. 
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Elköszöntünk 

„Minden találkozás meghatározó lehet. Minden találkozás 

ajándék. Minden találkozás kapcsolat, s a találkozást búcsú 

követi. Minden búcsúzásban megérzi az ember a végtelenre 

éhező ember végességét.” 

Korzenszky Richárd 

 FÁBIÁNNÉ GYIMESI LÍVIA 

Azt akartam írni, hogy elbúcsúztunk. De ezt 

még nem tudom, nem hiszem.  

Augusztus 17-én harminchatan gyűltünk össze 

aktív és nyugdíjas pedagógusok, iskolai dolgozók, 

valamennyien Bozókysok (ki most, ki egy kicsit 

előbb volt az), hogy elköszönjünk iskolánk két 

meghatározó pedagógusától, akik 35 évvel ezelőtt 

kezdték meg pedagógiai munkájukat ebben az 

intézményben. 35 év nagy idő, generációk nőnek 

fel a tanítók, tanárok keze alatt. 

 

Emlékszem a harmincöt évvel ezelőtti 

augusztusra. Öt fiatal pedagógus kezdte itt 

lelkesen pályáját, négyen közülük hosszú éveken 

keresztül dolgoztak a pilismaróti diákokért. A 

négyből egy - Osvald Zsolt tanár úr -  már 

évekkel ezelőtt elbúcsúzott, a köszöntő most 

Dávid Évának és Osvaldné Lik Ritának szólt. 

(Most döbbentem rá, a kezdő csapatból egyedül 

maradtam!) 

Az összegyűlt pedagógusok örömmel 

emlékeztek az együtt töltött évekre, 

tanítványokra, sikerekre, kirándulásokra, 

seregszemlékre, vándortáborokra. A közös 

munkára, a közös programokra. (Hihetetlen, 

hogy mennyi emlék született az együtt töltött 

évek alatt!) 

 

Rita tanító nénit 40 évnyi szolgálatáért 

Szolgálati emlékéremmel jutalmazta Kásler 

Miklós, az EMMI minisztere, aki a 40 éves 

szolgálattal kiérdemelte a nyugdíjba vonulást. 

 

A katedrán töltött idő alatt hány kisgyermeket 

tanított meg írni, olvasni, számolni? Hányan lettek 

közülük az olvasás szerelmesei? Hányan szaladtak 

vissza hozzá elmesélni örömüket, bánatukat felső 

tagozatosként is? Hány letörölt könnycsepp, 

mennyi bíztatás? Soha senki nem végez ilyen 

számításokat. Az biztos, hogy ilyen számadat Rita 

néninek sem jutna eszébe, de valamennyi 

tanítványáról eszébe jutna valami jó, valami szép 

emlék. Szeptembertől már csak családja, unokái 

lesznek szeretetének, figyelmének 

kedvezményezettjei. 
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Kívánok tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, 

sok örömet, boldogságot a család szerető 

gyűrűjében! 

Dávid Éva tanárnő – mindenki Éva nénije - 

egy új élethelyzetben, új munkahelyen, egy egri 

iskolában folytatja pedagógiai munkáját, s találja 

meg azokat, akiken segíteni lehet.  

35 év. Hány fiatalt taníthatott, hánynak volt 

osztályfőnöke, hány gyermek szerette meg általa a 

matematikát, informatikát, hányan tettek sikeres 

érettségi- vagy javítóvizsgát matematikából a 

segítségével, hány mérnök került ki tanítványai 

közül? Hány pizsama-party, mennyi palacsinta, 

tavaszi túra? És sorolhatnám tovább… Ki segített, 

ha nem ment a fizika? Hány pályázat, tábor, 

program nem valósulhatott volna meg munkája 

nélkül? Hány család van, akiknek a sorsán segített? 

Hány pedagógus, szülő fordult hozzá? Működik-e 

majd a KRÉTA nélküle, és a WIFI jelszó? 

Igen, a Bozóky egyik alappillére kezd új életet, a 

TANÁR, az intézményvezető-helyettes. 

 

 

 

 

Kívánok jó egészséget, boldogságot, és hogy új 

iskolájában, új környezetében is olyan nagy 

szeretet és megbecsülés övezze, mint nálunk! 
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Kedves Rita és Éva! Harmincöt év együtt, 

egy helyen, jóban-rosszban, több mint egyszerű 

munkatársi viszony. Kellett hozzá megértés, 

szeretet, egymás tisztelete, elfogadása, 

megbecsülése. Barátság. Köszönöm, hogy itt 

voltatok velem, számíthattam rátok, és, hogy ilyen 

hosszú ideig egy irányba vezetett az utunk! Furcsa 

dolog az emberek életében a Pedagógus. Amíg 

nap, mint nap jelen van, jelenléte természetes, nem 

különösebben érdekes. Aztán felnőttként szívesen 

anekdotázunk iskolai emlékeinkről. Végül kiderül, 

hogy szinte minden ember visszaemlékszik egy rá 

nagy hatással bíró pedagógusra. Hiszem, és tudom, 

hogy mindketten nyomot hagytatok tanítványaitok 

emlékezetében, és sokak számára ti jelentitek a 

Pedagógust! 

Szeretettel várunk vissza Benneteket! 

„Az ember, ha kedves barátaitól búcsúzik, a búcsúzás 

percében zálogul mindig otthagy a szívéből egy darabkát. 

Ezért a darabkáért pedig vissza akar térni.” 

Berkesi András 

 

Víz és iszap „tenger” 

 PINTÉR ZSUZSANNA 

A tavasz szárazsággal telt. A növények, 

állatok és az ember is vágyott már arra, hogy 

legyen egy kis eső. Június 17 délutánján 

megjelentek a sötét gomolya felhők az égbolton és 

elkezdett esni az eső, majd egyre szaporábban, 

majd zuhogott. Az erre lakók sejtettük, ennek most 

itt nem lesz jó vége. 

„Jön az árvíz, jön az árvíz! hangzék. S tengert 

láttam, ahogy kitekinték” csengett a fülembe Petőfi 

verse. 

És jött. 

A kerteken keresztül zúdult az iszapos víz a főútra, 

majd onnan be az udvarokba, kertekbe. Az ember 

tehetetlenül állt és nézte, hisz mást nem tudott 

tenni, a hömpölygő ár ellen. Ami az útjába állt 

mindent sodort: szalmabálát, szemeteskukát, nagy 

cserepes virágokat, betondarabokat, téglát… sőt 

még kerítést is kidöntött. 

Többször volt már hasonló áradat errefelé, DE 

ilyen méretű még sosem. Ez akkora volt, hogy ezt 

semmilyen árok, csatornarendszer nem bírta volna 

elnyelni.”Azért a víz az úr!” 

 

Terjedt a híre ennek a borzadalomnak a falunkban. 

Többen segítségre siettek oda, ahol a lakásba is 

betört a víz, lerakódott az iszap. Köszönet érte! 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Berkesi_Andras
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Mivel engem is betakart az iszap nekem is több 

ember felajánlotta a segítségét. Nem tudok elég 

hálás lenni a segítségért. 

 

Mindnyájunk életében vannak olyan emlékezetes 

napok, melyek sosem felejtünk el. Ezek lehetnek 

szépek és jók, és vannak szomorúak. 

 
2020. június 17 napja számomra és a 

környékemben élőknek úgy marad meg, hogy 

fekete nap. 
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Erzsébet tábor a Bozóky Mihály Általános 

Iskolában 

 MECHLER ESZTER 

A 2019/20-as tanév egy igazi erőpróba volt 

tanulónak, pedagógusnak, szülőnek egyaránt. A 

vírus helyzet enyhülésével megnyílt a lehetőség a 

nyári táborok megtartásához. Iskolánk élt a 

pályázat adta lehetőséggel, hiszen nagyon 

hiányzott már a gyerekeknek a közösség, a közösen 

megélt élmény, a kikapcsolódás a hosszú bezártság 

után. 

2020. június 29-július 3. között 20 fő 

tanulónak tudtuk biztosítani a nyári napközis 

tábort. Rövid idő állt rendelkezésre a pályázat 

megírására, szervezésre, program összeállítására, 

az adminisztrációra. A gyerekek jelentkezésénél 

figyelembe vettük a szülők előzetesen kért nyári 

felügyeleti igényét. Ezt a turnust leginkább az alsó 

tagozatos tanulóknak ajánlottuk fel.  A program 

kialakításánál a sokszínűségre, az 

élménygazdagságra törekedtünk. 

 

Így a sok-sok játék mellett tartottunk 

vetélkedőt az állatokról, váltóversenyeztünk, 

kézműveskedtünk. 

 

Kerékpáros ügyességi versenyen vehettek részt a 

gyerekek. A dal tanulás sem maradt el. 

 

 

Nagyon-nagy örömmel fogadták Telegdi 

Ágnes természetfotós, író vetítéssel egybekötött 

előadását az állatokról. 

 

Eljutottunk Esztergomba, ahol délelőtt a 

vármúzeumot tekinthettük meg, délután pedig 

kisvonattal bejártuk a várost. 
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Csütörtökön a kora reggeli eső után kegyes volt 

hozzánk az időjárás, mert napsütésben 

indulhattunk, Visegrádon az erdei iskolában vártak 

bennünket. 

 

 

A másik nagy élménnyel itt találkozhattak a 

gyerekek. Saját kis hálóval vízi élőlényeket 

halászhattak, amelyeket aztán Kozsa Csaba 

mutatott be. 

 

A tábor ideje alatt természetesen betartottunk 

minden óvintézkedést a vírus terjedése ellen. 

 

 

Itt is meg kell dicsérnem a gyerekek példamutató 

viselkedését, türelmét, kitartását. 
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Köszönettel 

tartozom Zsoldos 

Editnek, Kiss 

Károlynénak, 

Kecskés 

Mártának a tábor 

lebonyolításában 

nyújtott 

segítségükért. 

Mariann 

néninek, 

Gyöngyi 

néninek, Gabi 

néninek 

köszönjük, hogy 

nem maradtunk 

éhesek. 

 

 

 Ez a tábor nem valósult volna meg Dávid Éva néni 

nélkül, aki a pályázati feladatoknál, a problémás 

helyzeteknél talált mindig megoldást, volt mindig 

napra kész és elérhető. Segítségét köszönöm a 

gyerekek nevében is. 

Erzsébet napközis tábor – Kalandra fel! 
 MERCZI KATALIN, DÁVID ÉVA 

Az idén a korábbinál is nagyobb örömmel 

olvastuk, hogy lehetőség adódik Erzsébet Napközis 

Táborokra pályázni. A rövid határidő ellenére 

sikerült változatos programokat kínálva beadni, 

majd megnyerni a pályázatokat, hogy a Bozókys 

gyerekek két, élményekben gazdag hetet töltsenek 

el együtt, a vírushelyzetnek megfelelő 

intézkedéseket betartva. Erre most különösen nagy 

gondot kellett fordítani a tábor szervezése során. A 

gyerekek nagyon örültek, hogy kicsit együtt tudnak 

lenni osztálytársaikkal, barátaikkal, miközben 

érdekes és izgalmas eseményeken vehettek részt. 

Mivel most nem volt lehetőség olyan sok helyre 

elmenni, mint korábban, ezért vendégek 

meghívásával igyekeztünk még színesebbé tenni a 

programkínálatot. 

Meghívtuk a Játékkunyhó szervezésében 

Horváth Zolit, aki olyan új játékokkal ismertette 

meg a gyerekeket, ahol fontos szerepe volt az 

együttműködésnek, a figyelemnek, a taktikának. 

Nagyon élvezte a kis csapat ezt a délutánt. 

 

 



2020. AUGUSZTUS              PILISMARÓTI HÍREK                                              25

Ugyanilyen nagy sikere volt a Petőfi Musical 

Stúdiónak, akik táncot és éneket tanítottak be a 

diákoknak, majd be is mutatták kis műsorukat. 

Mindenki szívesen szerepelt, vett részt ezeken a 

foglalkozásokon. 

 

Természetesen azért a kirándulás sem maradhatott 

el és bár nem mentünk messzire, mégis meseszép 

helyre sikerült elvinni a gyerekeket. 

 

A visegrádi Bertényi Miklós Füvészkert mindenki 

számára tartogatott meglepetéseket, mintha egy 

mesebeli világba csöppentünk volna, mikor 

beérkeztünk a Szurdokvölgybe. 

Vezetőnk, Szőke Éva néni sok érdekes dolgot 

mesélt nekünk nemcsak itt, hanem a Fellegvárban 

is, ahová a Füvészkert után látogattunk el. 

 

A gyerekeknek még lehetőségük volt 

kézműveskedni, ahol elkészíthették saját egyedi 

tornazsákjukat, ill. ékszert, hűtőmágnest, ajtódíszt 

is csinálhattak. 

 

Az utolsó napon elsétáltunk a Halastóhoz, ahol 

állomásokon különböző feladatokat kellett 

teljesíteni. 

Összességében a hét nagyszerűen sikerült, 

egy szuper csapat jött össze, jó volt köztük lenni. 

Mindenkinek szeretnénk megköszönni, aki 

segítségünkre volt a tábor megvalósításában. 
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A könyvtár és a kultúrház hírei 

 CSERNÁTONI BERNADETT 

A járvány miatti korlátozások sajnos elég 

sokáig megnehezítették a megszokott 

munkarendhez való visszatérést. Egyes klubok 

működése le is állt, viszont szerencsére volt, 

amivel ál tudtunk „költözni” az online térbe. Az 

olvasók és színházkedvelők számos elérhető 

tartalomra lelhettek online, illetve április 20-tól 

elindítottam előre egyeztetés után heti két napban a 

könyvek házhoz szállítását. Így számos könyv 

került az olvasókhoz a kiszállítások alkalmával. 

Főként gyermekes családok vették igénybe a 

szolgáltatást, így örömmel tapasztaltuk a szülőkkel, 

hogy a csemeték közelebb kerültek a könyvekhez a 

sok online töltött óra után. Azért nem mondtunk le 

a közös társasjátékozás élményéről sem, online 

világ ide vagy oda… Kihasználtuk a helyzet szülte 

lehetőségeket, és ugyan külön helyszínekről, de 

képernyőn örömmel látva egymást szerda 

délutánonként bele vetettük magunkat a játékba, 

folytak a „Csak egy” társasjáték partik. 

 

 

Május 11-17-ig tartott idén a Közösségek 

hete országos rendezvényprogram, amelyhez 

természetesen településünk a korábbi évekhez 

hasonlóan csatlakozott. Ez is főként az online 

térben zajlott, bár egy-egy séta alkalmával a 

„kedvesüzenetek” cetlinket oda tudtuk csempészni 

meglepetésként több helyre is, hogy jelezzük 

egymás felé odafigyelésünket. Elindult egy közös 

mese írása, a „Négy manó kalandja a 

Dunakanyarban – Pilismarót”, amely reményeim 

szerint folytatódni fog. Dubniczki Zita készített két 

képet is Dunácska, Kanyarka, Piliske és Marótka 

első történetéhez. 

 

 

Továbbra is érvényben voltak a nagyobb 

csoportosulásokra a korlátozások, szerencsére a 

jubileumi évfordulóra tekintettel a június 4-i 

Trianoni megemlékezést engedélyezte az ország 

vezetősége, így megtarthattuk. Ugyan a 

folyamatosan változó időjárás miatt nem az 

eredetileg tervezett helyszínen, a Nemzeti 

Emlékoszlopnál, hanem a Szent Lőrinc Katolikus 

templomban került lebonyolításra, jobban be kellett 
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tartani a vészhelyzeti előírásokat, mégis magával 

ragadó műsort láthattunk. Köszönet érte a 

szervezőnek, Máthé Zoltán tiszteletes úrnak és a 

műsor résztvevőinek! 

 

 

 

Június 8-tól már maguk az olvasók jöhettek a 

könyvekért a könyvtárba, bár a fokozott 

elővigyázatosság miatt továbbra sem léphettek be 

az épületbe és előre egyeztetve készítettem össze a 

könyveket, de végre lehetőség volt kicsit a 

szabadban eszmét cserélni. 

 Az iskolában a tanév végi ügyeletben lévő 

gyerekekhez is átmentem pár alkalommal, hogy 

együtt játszunk, beszélgessünk kicsit. Egyik 

alkalommal átvittem a papírszínházas keretet és 

egy mesét, amit végül a gyerekek közösen olvastak 

fel és együtt belemerültünk a téma kibeszélésébe. 

 Június 29-től végre újra látogatható a 

Könyvtár használók által a könyvtár, egyben 

szerdánként beindult a társasjátékozás is. 

 Július 6-10-ig ismét Pilismaróton került 

megrendezésre a Megyei Könyvtár által az olvasó 

tábor. A Duna-Liget üdülő annyira elnyerte tavalyi 

év folyamán a megyei kollégák tetszését, hogy 

ismét azt választották a tábor helyszínéül a 

táborozó gyerekek nagy örömére. 

 

Július 25-én volt a pótelőadása a 

márciusban elmaradt „Dolgok, amikért érdemes 

élni”, a Játékszínben Bereczki Zoltán által játszott 

egyszemélyes darabnak, erre látogattunk el azzal a 

pár emberrel, aki felhívásomra részt kívánt rajta 

venni. 

Július 27-31-ig táboroztattunk mi is az 

Önkormányzat, illetve jómagam szervezésében az 

Erzsébet táborok adta lehetőségeket felhasználva. 

A tábor vezetésében Varga Kata volt a 

segítőtársam, akivel az öt nap alatt élvezhettük 

végig a gyerkőcökkel a programokat. A tábort a 

maximális 20 fővel vittük végig, de ennél több 

gyermeket érintett, mert ahogy „kiesett” egyikük, 

rögtön szerveztük is be a másikat. Igyekeztünk 

változatos programokat biztosítani a gyerekek 

számára, akikkel szuper volt együtt dolgozni. 

Ellátogatott hozzánk Pifkó Célia, a „Szörnyek a 

szobádban” című könyv szerzője, beszélgettünk és 

együtt gondolkoztunk a vírusokról és a 

járványhelyzetről. Nagyon jó észrevételeik, 

gondolataik voltak a gyerekeknek. 
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Néhányan egy kis pihenőként olvastak fel mesét. 

 

Szabadfoglalkozásként sokszor játszottunk kint az 

udvaron. 

 

Az Esztergomi Játékkunyhótól Horváth Zolival 

hatalmasakat játszott a kis csapat. 

 

 

Nagyon élvezték és figyelmes hallgatták, 

közreműködtek Farkas Gabi érzékenyítő 

foglalkozásán. (Ők ügyeskedtek, mi pedig Katával 

elérzékenyülve pityeregtünk a háttérben… A tábor 

alatt sokszor elgondolkodtam rajta, hogy az együtt 

töltött idő alatt ki kapott többet a másiktól… Aki 

még nem vett részt táboroztatásban el sem tudja 

képzelni milyen csodák történnek ott…) 
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Na igen, az elmaradhatatlan pinata… Nem csak 

szétverni élvezet, hanem a ragasztása/elkészítése és 

a díszítése is. Van munka vele, de nagyon szeretik 

csinálni a lurkók. Itt még épp csak készülget. 

 

 

Szathmári Sándorné Ica néni is át jött hozzánk egy 

délelőttre, és csak ámult milyen ügyesek a 

gyerekek. Csodálatos dolgokat készítettek, 

képkeretet, nyakláncot, felakasztható díszeket, 

papírfonással mindenféle tartókat. 

 

 

 

Amit tudtunk, próbáltunk az újrahasznosítás 

jegyében alkotni. 

 

A jól végzett munka és a kiérdemelt ebéd után 

elmentünk sétálni a Halastó felé, majd visszafele 

jövet meglátogattuk a Rétki tanyát. Gábor nagy 

szeretettel és sok információval vezetett körbe 

minket. (Nagyon jól éreztük magunkat itt is, de egy 

fontos dologra rájöttünk. Mégpedig arra, amire 

aztán a hét folyamán többször is jutottunk, hogy  



2020. AUGUSZTUS              PILISMARÓTI HÍREK                                              41 

több időt kell beterveznünk egy-egy programra, 

hogy jobban el tudjunk mélyedni benne.) 

 

 

 

 

Csütörtök a kirándulás napja volt, szerencsére jó 

időnk volt hozzá. Reggel elindultunk bérelt 

buszunkkal Piliscsabára, ahol sikeresen véve a 

megpróbáltatásokat, feljutottunk a csodálatos 

kilátást adó Dévényi Antal-kilátóhoz. 

 

 

 

Na azt azért nem mondom, hogy egyszer sem 

hangzott el a kérdés, hogy „Mikor érünk már 

oda?”, de ellensúlyozandó az elsőként a kilátóba  
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felért csapat „Nem is gondoltam volna, hogy ez 

ennyire gyönyörű!”, csodálkozó sóhajokkal kísért 

megállapítása szerintem felül is írta… 

 

Innen leérvén utunk Budakeszire vezetett, ahol 

farkas éhesen vetettük be magunkat a Pizzázóba. 

Jóllakván kis séta után ismét buszra szálltunk és 

irány a Vadaspark. Pihegve elbóklásztunk a hűst 

adó fák árnyékában a terep felfedezése közben. 

 

 

A hét folyamán Hábel Zsófi és Matyi eljött segíteni 

párszor, ezen a kirándulós napon is velünk 

tartottak, ahogy néhány anyuka szintén csatlakozott 

erre a napra hozzánk, hogy kicsit bele kóstoljanak 

a táboros életbe. 

 

Nagyon hamar elérkezett a péntek, amikor tudtuk 

hogy aznap délután véget érnek a közös kalandok, 

legalábbis ezt a tábort illetően. Délelőtt a Nemzeti 

Művelődési Intézet Tatabányai kirendeltségéről 

látogatott el hozzánk két kollégám, Kutenics Kinga 

és Jáger Dávid, hogy játékos formában kicsit 

megismertessék a gyerekekkel az értéktár és a 

Hungarikum fogalmát. 
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Ügyesen, csoportokban dolgozva „mentették a 

vizet”, feldolgozták és visszaadták rímekben a hét 

programjait. 

 

 

 

 

Ki lettek díszítve a pinata-k… 

 

Kata „ökomesélt” egy gondolatébresztőt… 

 

Majd a végső program vette kezdetét, amelyre már 

a szülők is hivatalosak voltak. Egy kis 

zsretetvendégség és a kicsinosított pinata-k 

szétverése. Na meg az ütőként használt fakanalaké. 
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Köszönjük, hogy ránk bíztátok gyermekeiteket, 

nekik pedig azt, hogy eljöttek! Mindenkinek nagy 

köszönet azért, hogy segített és azzal hozzá tett egy 

kicsit a jó hangulathoz és a tábor sikeréhez! 

Mariann néninek és Gyöngyi néninek, hogy az 

étkezés megoldásában segítettek, hiszen ez a 

tavalyi évhez képest nagy könnyebbség volt 

nekünk! Remélem jövőre ismét találkozunk! 

 Mivel imádok a gyerekekkel együtt 

bütykölgetni és ezzel is hasznossá tenni magam a 

családok számára, így augusztusban 4 nap 

tartottam 9-15 óráig tartó ingyenes foglalkozásokat 

a könyvtárban. Jó kis csapat jött össze ott is, 

örülök, hogy sokan éltek a lehetőséggel. 

 

 

 

Rengeteget játszottunk, de azért használva volt 

bőven az asztalok egyik felét elfoglaló „kreatív 

sarok” is. Sok szépet készítettek a gyerekek. 



2020. AUGUSZTUS              PILISMARÓTI HÍREK                                              45 

 

 

 

Köszönöm a segítséget Markó Évinek, Lőrincz 

Trixinek és Kecskés Mártinak, a gyerekeknek 

pedig, hogy eljöttek! 

 Augusztus 16-án, vasárnap 15-18 óráig 

családi délutánt tartottunk a Sportcsarnokban. 

Mivel a programok többsége a Magyar Falu 

Program finanszírozásában valósult meg, ezért 

ingyenes volt a rendezvényen való részvétel. Volt 

lehetőség agyagozásra, a PimASz csapattal való 

Beugró játékkal szituációs gyakorlatok játszására. 

 

 

Ica néni asztalánál lehetett színezni, és különféle 

dolgokat készíteni színes kartonokból. 

 

Gyermekdalokat énekelt Piatrik Zsuzsi, Erős Cili 

és Varga Kata, amelyre néhányan táncra is 

perdültünk. Majd a fénypont a Beloiannisz-ból 

érkezett Pyrgos együttes görög show-ja volt.  
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Remek hangulatot varázsoltak a (sajnos csekély 

létszámban) megjelent közönségnek. Nem csak 

hallgathattuk a zenét és nézhettük a táncot, hanem 

az együttes közreműködésével ki is próbálhattuk a 

görög tánc alapjait. 

 

 

 

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik 

megtiszteltek jelenlétükkel, és mindazoknak is 

hála, akik segítségükkel támogatták munkámat! 

 Várhatóan szeptember 1-től újra indulnak 

klubjaink, hacsak nem lesznek újra erre 

vonatkozóan korlátozások (reméljük nem 

lesznek…). Egyenlőre minden marad a régiben és a 

helyszínek maradnak a tavasziak. A kultúrház 

elkészüléséről sajnos nem tudok információkat 

adni. A nyár utolsó napjaira minden kedves 

Pilismaróti lakosnak jó pihenést kívánok! 

A háromágú tölgyfa 

tündére 
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt 

2020. augusztus 26-án 
szerdán 10 órától kezdődő 

bábelőadásra! 

A rendezvény ingyenesen látogatható a 

Magyar Falu Program finanszírozásának 

köszönhetően. 

Az előadás helyszíne 

a Pilismaróti Mesevár Óvoda udvara, 

rossz idő esetén az épületben lesz 

megtartva. 

Előadó: Fabók Mancsi Bábszínháza. 

 



 


