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2019. augusztus 20-án (kedden) kb. 1130 órakor 
a szentmise után kezdődő ünnepségre. 
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Az új kenyeret megszenteli Szabó Andor István plébániai kormányzó,  

áldást mond Nt. Máthé Zoltán lelkipásztor 
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Képviselő-testületi üléseken történt 
B  M  

 

A képviselő-testület idén janu-
ár 23-án ülésezett első alka-

lommal. A testületi ülésen a leg-
fontosabb téma a Magyar Falvak 
Program keretében induló pályá-
zati rendszer alapján a helyi prio-
ritások meghatározása volt. A 
testület az alábbi fejlesztési irá-
nyokat fogalmazta meg: 

1. Belterületi útfelújítás, 
burkolatjavítás 

2. Nemzeti és helyi identi-
tástudat erősítése önkormányza-
tok és nemzeti kulturális intézmé-
nyek bevonásával 

3. Eszközfejlesztés közterü-
let karbantartásra 

4. Orvosi Eszköz program 
5. Bölcsőde építés 
Az, hogy valójában milyen 

fejlesztések valósulhatnak meg 
településünkön, a következő 
években a pályázati kiírásokkor 
lesz látható. Bízunk abban, hogy 
minél több forrást tudunk fejlesz-
tési elképzeléseinkre megpályáz-
ni. 

A testület döntött arról, hogy 
a belügyminisztérium által meg-
hirdetett kiegészítő béralap-
támogatásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat benyújtásával egyide-
jűleg vállalnia kellett azt a kötele-
zettséget a testületnek, hogy 
2019. január 1-től 2019. decem-
ber 31-ig terjedő időszakra a hi-
vatalban dolgozó köztisztviselők 
illetményalapját 38 650 forintról 
46 380 forintra emeli. A hivatalok 
a bérkiegészítést nem alanyi jo-
gon, hanem pályázat útján kapják. 
A nyertes pályázatnak köszönhe-
tően a hivatalban a 2006 óta befa-
gyasztott köztisztviselői illetmé-
nyek a rendezésre kerülnek. 

A basaharci-völgyben vis 
major támogatásból megvalósult 
a 350 méteres ivóvíz-gerinc-
vezeték. Ahhoz, hogy az önkor-
mányzati úttal szomszédos ingat-
lanok rá tudjanak kötni a gerinc-
vezetékre, szükségessé vált ön-
kormányzati ingatlanok összevo-
nása. Ezért a testület az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 1511, 
1512, 1514, 1516, 1520 és 1522 
hrsz-ú közterületek összevonását 
kezdeményezte és megbízta a 
Geo-Ikon Bt.-t (2500 Esztergom 
Irinyi J. u. 4/a.), hogy az elkészí-
tett változási vázrajz szerinti te-
lekösszevonási eljárásban, annak 

ingatlannyilvántartásban történő 
átvezetésében járjon el. 

Az őszi helyhatósági válasz-
tások közeledtével, időszerűvé 
vált a polgármester végkielégíté-
sének meghatározása, ezért a 
képviselők az ülésen ezzel a kér-
déssel is foglalkoztak. A döntés 
értelmében, jogszabályi felhatal-
mazás alapján a végkielégítés 
összegét a képviselő-testület to-
vábbi háromhavi illetménynek 
megfelelő összeggel egészítette 
ki, abban az esetben, amennyiben 
a polgármestert nem választják 
meg ismételten. E három havi 
végkielégítés beépítésre került az 
önkormányzat 2019. évi költség-
vetésébe.  

A testület február 11-én 
ülésezett. Az ülésen Pergel István 
polgármestert előző időszakban 
végzett munkája elismeréseként 
jutalomban részesítették, majd 
meghatározásra került a polgár-
mester éves szabadságának üte-
mezése. Fontos kérdés volt Víz-
korlátozási Intézkedési Terv jóvá-
hagyása, amelyet a DMRV Zrt. 
készített el és az aszályos, vízhiá-
nyos időszakra vonatkozik. Tele-
pülésünk ismét csatlakozott a 
TOP-5.1.2-15 helyi foglalkoztatá-
si paktum megvalósítása Eszter-
gom járás területén című, Top-
5.1.2-16-KO1-2017-00002 azo-
nosító számú projekthez. Mára 
már tudjuk, hogy a foglalkoztatás 
május 1-én indulhat, melynek 
keretében 1 fő főállású személy 
bérét támogatják, 100 %-ban, 8 
hónapig. Cserében az önkor-
mányzat 1 év továbbfoglalkozta-
tást vállal.  

Az önkormányzat az ÖNO 
épület belső felújításának folyta-
tására Parti Dávid egyéni vállal-
kozóval köt vállalkozói szerző-
dést. A vállalkozói díj bruttó 
4 139 800,- forint, amiből a moz-
gáskorlátozott mosdó, teakonyha, 
irodahelyiség burkolása, festése, 
vízszerelése fog elkészülni két 
külső nyílászáró, valamint bejára-
ti ajtó cserével. Kívül az épület 
bejáratának homlokzata, a kerítés 
tatarozása és tereprendezési fel-
adatok készülnek el.  

Február 26-án az 1/2019. 
(II.27.) önkormányzati rendeleté-
vel elfogadta a testület az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetését. 
A költségvetési rendeletben sze-
replő bevételi- és kiadási főössze-

gek: az önkormányzat költségve-
tési kiadásainak fedezetéül szol-
gáló bevételek főösszegét 
515 469 000 forintban, ebből a 
felhalmozási célú bevételek ösz-
szegét 105 383 000 forintban, a 
működési célú bevételek összegét 
280 827 000 forintban, az önkor-
mányzati támogatást 129 059 000 
forintban, továbbá az önkormány-
zat költségvetési kiadásainak 
főösszegét 515 469 000 forintban, 
ebből a felhalmozási célú kiadá-
sok összegét 94 950 000 forint-
ban, a működési célú kiadások 
összegét 291 260 000 forintban, 
önkormányzati támogatást 
129 059 000 forintban állapítja 
meg. 

A testület a költségvetés 
elfogadása előtt ezen az ülésen 
döntött a stabilitási törvény alap-
ján arról, hogy adósságot kelet-
keztető jogügyletet a költségveté-
si évet követő 3 évben nem kelet-
keztet.  

Több Pénzügyi, Település-
fejlesztési Bizottsági ülésen is 
tárgyalta a bizottság, majd a test-
ület is több alkalommal tárgyalta 
a GM-PRO Mérnöki Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. (2600 Vác, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 4.) rende-
zési terv módosítására vonatkozó 
kérését. A kérés lényege, hogy a 
nagy öböl környéki részben a 
Magyar Állam tulajdonában, 
részben magántulajdonban lévő 
területen bányatelket szeretne 
fektetni a cég. Ehhez szükséges 
az önkormányzat rendezési tervé-
nek módosítása. A testület szemé-
lyesen is meghallgatta Molnár 
Péter ügyvezetőt e témában, ahol 
ügyvezető úr elmondta, hogy 
nemzetgazdasági érdek a pilisma-
róti kavics kitermelése. Jelenleg 
az előzetes engedélyek beszerzése 
van folyamatban a szakhatósá-
goknál a rendezési terv módosítá-
sa érdekében. A képviselő-
testület a 2%-os iparűzési adó 
bevétel lehetőségét figyelembe 
véve, illetve azt, hogy a vállalko-
zás munkahelyeket teremthet a 
pilismaróti emberek számára, 
településrendezési szerződés 
megkötéséről döntött. Jelenleg az 
árajánlatok bekérése van folya-
matban tervezőktől a rendezési 
terv módosítása érdekében.  

Ezen az ülésen fogadta el a 
testület az éves ülés- és munkater-
vét. Sok elvégzendő feladatot 

terveztek a képviselők maguknak 
erre a ciklusra. Az ülés terv mel-
lett az idei év programterve is 
elfogadásra került. Néhány az 
elkövetkező időben várható prog-
ramok közül: 

– augusztus 3. (szombat) - 
Dömösi falunap 

– augusztus 10. (szombat) - 
Pilismaróti falunap + a Retro 
Lady-k kiállítása a Dobozy Mi-
hály Művelődési Házban 

– augusztus 11. (vasárnap) - 
Pilismaróti búcsú 

– augusztus 20. (kedd) - 
megemlékezés, katolikus temp-
lom 

– szeptember 21. (szombat) 
- Retro Lady-k szüreti bál a 
Sportcsarnokban 

– október - Idősek napja 
– október 5. (szombat) - 

„Mutasd meg a töködet!” Geszte-
nyés piacon a Retro Lady-k szer-
vezésében 

– október 7-13-ig (hétfő-
vasárnap) - Országos Könyvtári 
Napok 

– október 23. (szerda) - 
megemlékezés a Reformátusok 
szervezésében 

– november 11. - Márton 
napi lámpás felvonulás az óvoda 
szervezésében 

– december 1-24 - Adventi 
ablakvadászat – élő Adventi ka-
lendárium 

– november 30. - első Ad-
venti szombat – Önkormányzat 
szervezése 

– december 7. - második 
Adventi szombat – Óvoda szerve-
zése 

– december 14. - harmadik 
Adventi szombat – Iskola szerve-
zése 

– december 21. - negyedik 
Adventi szombat – Egyházak 
szervezése 

Bozóky Mihály szülőfaluja, 
a Szlovákiai Kicsind község, 
polgármestere Pásztor Rita arról 
értesítette a képviselő-testületet, 
hogy testvértelepülési kapcsolatot 
szeretne községünkkel létesíteni. 
Pásztor Rita polgármester asz-
szony bízott abban, hogy testüle-
tünk a korábbi döntését fenntartja 
és létrejöhet az együttműködés a 
két település között. A testület a 
polgármester asszony megkeresé-
sét támogatta. Terveink szerint a 
testvértelepülési együttműködési 
megállapodás a kicsindi faluna-
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pon kerül aláírásra. Ezen az ülé-
sen ismételten foglalkozott a 
testület a Magyar Falvak Program 
prioritásaival, mert már jobban 
körvonalazódtak a pályázati lehe-
tőségek. Ennek megfelelően a 
testület az alábbi pályázatok be-
nyújtásáról döntött: 

1. A Dózsa György utca 
burkolatfelújítása (ha a támogatá-
si összeg lehetővé teszi, az Arany 
János utca és a Széchenyi István 
utca burkolatjavítása), pályázni 
kívánt összeg 30 millió forint. 

2. A Dobozi Mihály Műve-
lődési Ház felújítása (tetőjavítás, 
fűtéskorszerűsítés, nyílászáró 
javítás), pályázni kívánt összeg 
15 millió forint + 5 millió forint 
programszervezésre. 

3. Eszközbeszerzés belterü-
leti közterület karbantartására, 
pályázni kívánt összeg 15 millió 
forint. 

4. Orvosi eszközök beszer-
zése, pályázni kívánt összeg 2 
millió forint. 

A téli rezsicsökkentésre 
vonatkozó szerződéseket az ön-
kormányzat vágott, hasított tűzi-
fára a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, PB 
gázpalackra Pintér Lajos egyéni 
vállalkozóval kötötte meg. Idő-
közben a gázpalackok kiosztása 
rendben megtörtént. A tűzifa 
kiosztása részben megtörtént, de 
vannak, akik a másodszori értesí-
tés ellenére sem jelentkeztek a 
támogatás átvétele céljából. Ké-
rünk mindenkit, hogy aki értesí-
tést kapott, de még nem vette át a 
0,4 m3 tűzifát, mihamarabb intéz-
ze, mert december 15-e után elve-
szíti a jogát a támogatásra. 

A testület Nyers Lajosné 
munkáltatói kölcsönéhez kapcso-
lódó jelzálogjog törlésével foglal-
kozott még ezen az ülésen, illetve 
az Országos Orvosi Ügyelet Nkft. 
részére 10%-os emelést határozott 
meg, mely a háziorvosi ügyelet 
finanszírozását részben fedezné.  

Az április 30-ai ülésen a 
testület meghallgatta az Esztergo-
mi Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság, a Nyírő Csaba Községi 
Sportcsarnok megbízott vezetőjé-
nek, Osvald Zsoltnak, valamint 
Csernátoni Bernadettnek a könyv-
tári és kulturális feladatok ellátá-
sáról szóló beszámolóját. Elfoga-
dásra került az önkormányzat 
2019. évi éves összesített közbe-
szerzési terve, ami alapján az 
önkormányzat az idén közbeszer-
zési értékhatárt meghaladó be-
szerzést nem tervez.  

A testület szeptember 18-án 
15 órára tűzte ki a közmeghallga-

tás időpontját a következő napi-
renddel: 

1. Beszámoló a 2014-2019 
közötti önkormányzati választási 
ciklusban végrehajtott feladatok-
ról 

2. Tájékoztató a Magyar 
Falvak Program keretében be-
nyújtott pályázatokról 

3. Egyebek 
A civil szervezetek támoga-

tására benyújtott pályázatok elbí-
rálása is megtörtént az ülésen, az 
Esztergomi Polgárőr Egyesületet 
a testület 100 000,- forint műkö-
dési támogatásban, a Pilismarót 
Sport Clubot, pedig 1 550 000,- 
forint működési támogatásba 
részesítette. 

A képviselő-testület a neve-
lési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rende-
let 20. §-a alapján a Mesevár 
Óvoda 2019/2020. nevelési évére 
a beiratkozási hirdetményplakát-
ját fogadta el, mely azóta rendben 
meg is történt.  

Az önkormányzat nyilatko-
zatott adott ki Dr. Csider Erika 
helyettesítő háziorvos praxisvá-
sárlási pályázatának támogatásá-
ra. A Dr. Hunyadi Mátyás házior-
vosunk év eleji szomorú halála 
miatt megüresedett praxis kérdése 
reményeink szerint hamarosan 
véglegesen megoldódik.  

Szikorszki Lajosné szolgal-
mi jog alapítás kéréséről is dön-
tött a testület, a kérelmező tulaj-
donában lévő Pilismarót 69/3. 
hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez 
szükséges, az önkormányzat tu-
lajdonában lévő 56/2 hrsz-ú föld-
részletre vonatkozó szolgalmi jog 
alapítását engedélyezte. 

A 2019. évi rendőr- és tűzol-
tónap alkalmából a képviselő-
testület dicséretben és pénzjuta-
lomban részesítette Kósa Péter 
rendőr törzsőrmestert települé-
sünkön végzett kiemelkedő mun-
kája végett. 

A testület Parti Dávid egyéni 
vállalkozót (2521 Csolnok Szén-
bányászok útja 25.) bízta meg 
bruttó 3 980 000 forint, vállalási 
áron a Mesevár Óvoda utcafronti 
kerítésének újjáépítésével. 

Az ülésen a Magyar Falu 
Program „Belterületi útfelújítás” 
című alprogramra benyújtott a 
Dózsa György utca (hrsz. 997) 
425 m hosszú szakaszát érintő 
burkolatfelújításhoz szükséges 
kiviteli terv készítésével az ÚT-
VONAL Kft-t (2500 Esztergom 
Sugár u. 11.) bízta meg a képvise-

lő-testület bruttó 1 263 650 forint 
vállalási áron. Elvi hozzájárulásu-
kat adták a képviselők ahhoz, 
hogy a Pilismaróti Sport Club 
2019/2020. évi TAO-s pályázaton 
pályázhasson. Kántorné Vincze 
Szilvia zálogjog törlési kérelmet 
terjesztett a testület elé, melyben a 
szülői házra egy 1976-ban rájegy-
zett 14 ezer forintos teher törlését 
kérte. Ezen a testületi ülésen ke-
rült felvételre a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai sorába Kiss Ba-
lázs Mihály és Minczér Edina. 

A május 28-i ülésen Debre-
czeni István rendőr alezredes 
városi rendőrkapitány úr beszá-
molóját hallgatták meg a képvise-
lők. A beszámoló témája a helyi 
közbiztonság és közlekedésbiz-
tonság volt.  

Az ülésen sor került az ön-
kormányzat költségvetésével 
kapcsolatos bevételi és kiadási 
főelőirányzatok módosítására, 
valamint elfogadásra került a 
2018. évi költségvetésről szóló 
beszámoló elfogadása is. 

A képviselő-testület az ön-
kormányzat 2018. évi költségve-
tésének végrehajtását 580 371 
ezer forint bevétel és 545 348 
ezer forint kiadás teljesítésével 
hagyja jóvá. A költségvetési ma-
radvány összege 35 023 ezer 
forint, mely kötelezettséggel ter-
helt és a következő évi előirány-
zatok közé beépítésre kerül az 
elfogadást követően. 

Elfogadásra került a 2018. 
évi belső ellenőrzés éves össze-
foglaló jelentése, majd a település 
szociálpolitikai feladatainak ellá-
tásáról szóló, valamint a gyermek-
védelmi, gyermekjóléti és család-
segítő szolgálat beszámolója. 

Szükségessé vált a Mesevár 
Óvodában a 2019/2020-as nevelé-
si évben a maximális csoportlét-
szám 20%-kal történő növelése , 
amit a megnövekedett gyermek-
létszám tett indokolttá.  

Az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztésekre vo-
natkozó támogatási lehetőséggel 
élve pályázat benyújtásáról dön-
tött a testület a 946., 947. hrsz-ú 
Hunyadi János utcai járda 2-20. 
számú ingatlanok előtti szakaszá-
nak felújítására. A járdafelújítás 
tervezett bruttó költsége 
14 999 970 forint, az igényelt 
támogatás 12 749 975 forint 
(beruházási költség 85 %-a), ami-
hez a szükséges saját forrást, 
2 249 995 forintot (a beruházási 
költség 15 %-át) az önkormány-
zat saját költségvetése terhére 
biztosítja.  

A kompok, révek felújítására 
és üzemeltetésére ismételten pá-
lyázat benyújtásáról döntöttek a 
képviselők. A Pilismarót-
Zebegény révátkeléshez szüksé-
ges úszó és parti létesítmények 
felújításának teljes nettó költsége 
1 335 000 forint, az igényelt tá-
mogatás 934 500 forint (a nettó 
beruházási költség 70 %-a), mely-
hez a szükséges saját forrást, 
400 500 forintot (a nettó beruhá-
zási költség 30 %-át) az önkor-
mányzat a saját költségvetése 
terhére biztosít. A 2019. évi ter-
vezett működtetési kiadások költ-
sége összesen 3 800 000 forint, az 
igényelt támogatás 3 040 000 
forint. (a bevétellel nem fedezett 
indokolt működtetési költség 80 
%-a), melyhez a szükséges saját 
forrást 760 000 forintot (a bevé-
tellel nem fedezett indokolt mű-
ködtetési költség 20 %-a) az ön-
kormányzat biztosítja.  

Nyilvános pályázat útján az 
önkormányzat értékesítette a 
Pilismarót 1880. hrsz-ú belterületi 
ingatlant 5 600 000 forint ért 
Sipos János pilismaróti lakosnak.  

A májusi testületi ülésen 
végezetül elfogadásra került a 
Pilismarót Sport Klub beszámoló-
ja, illetve 300 000 forint értékű 
fapadló vásárlásáról döntött a 
testület. Ebből a fapadlóból a 
kertek alatt lévő Kis-Mezőben 
található fahíd kerül felújításra. 

Július 9-én tartott rendkívüli 
testületi ülésen a testület a helyi 
önkormányzatok 2019. évi szoci-
ális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatás igény-
bevételéről döntött, a pályázat 
benyújtási határideje 2019. au-
gusztus 1. 

Felülvizsgálatra került az 
önkormányzat és intézményei 
(gazdasági szervezettel rendelke-
ző és gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerve-
zek) között létrejött munkameg-
osztási megállapodás, mely a 
felelősségvállalás rendjét is sza-
bályozza.  

A képviselő-testület ismételt 
pályázat benyújtásáról döntött az 
egészségügyi alapellátás kereté-
ben orvosi rendelő felújítására. A 
projekt tervezett bruttó költsége 
58 278 115 forint, az igényelhető 
támogatás bruttó 53 772 230 fo-
rint, a szükséges saját forrás brut-
tó 4 505 885 forint. 

Végezetül a testület meder 
és partfal helyreállításra benyúj-
tandó vis major pályázatról dön-
tött. A becsült költségek megha-
ladják a 100 millió forintot. 
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Pályázati hírek 
T  J  

 
A Mesevár Óvoda és a Nyírő 

Csaba Sportcsarnok energetikai 
korszerűsítése 

A pályázat keretében kapott 
139 859 361 forint támogatásból 
elkészült a Mesevár Óvoda utóla-
gos hőszigetelése, nyílászáró 
cseréje, épületgépészeti korszerű-
sítése, hőszivattyú beépítése, 
napelemek felszerelése és a pro-
jektszintű akadálymentesítés.  

A sportcsarnoknál kazáncse-
re, termosztatikus radiátorszele-
pek, sugárzó ernyők felszerelése 
fért bele a költségekbe. A beruhá-
zás műszaki átadása lezárult, 
megtörtént az ünnepélyes átadás. 
Az elszámolási dokumentációt 
benyújtottuk. Záró helyszíni el-
lenőrzés még nem történt.  

Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pilis-
marót és Dömös községben 

A pályázatot Dömös Község 
Önkormányzatával közösen nyúj-
tottuk be. Pilismaróton a projekt 
keretén belül a jelenlegi szolgálati 
lakás egy részét igénybe véve, 
bővíteni, korszerűsíteni szerettük 
volna a háziorvosi rendelőt és a 
védőnői szolgálatot, valamint 
multifunkcionális helyiséget ala-
kítottunk volna ki. Nyílászáró-
cserét, utólagos hőszigetelést, 
kötelező eszközbeszerzést és 
projektszintű akadálymentesítést 
is tartalmazott a pályázat. A házi-
orvosi rendelő felújításával egy 
időben az épület udvari részében 
a szolgálati lakás átalakítását is 
terveztük. A pilismaróti fejlesz-
tésre megítélt 45 544 932 forint 
támogatás mellett a beruházás 
teljes megvalósításához a pályá-
zat benyújtásakor 18 871 968 
forint saját forrást terveztünk. A 
kiviteli tervek és a tervezői költ-
ségvetés elkészítése után nyilván-
valóvá vált, hogy ennél lényege-
sen több lenne az önerő. Csök-
kentettük a műszaki tartalmat, de 
még így sem tudta az önkormány-
zat a szükséges saját forrást bizto-
sítani. Két sikertelen közbeszer-
zés után döntés született, hogy új 
pályázatot nyújtunk be egy kisebb 
volumenű felújításra. 

Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése Pilis-
marót községben 

A projekt kis alapterületi 
változtatásokkal a háziorvosi 

rendelő korszerűsítést, nyílászáró-
cserét, utólagos hőszigetelést, 
kötelező eszközbeszerzést és 
projektarányos akadálymentesí-
tést tartalmaz. Az épület utcai 
részén egy 58 m2-es szolgálati 
lakást alakítanánk ki. Az utca-
fronti részen lévő garázs lebon-
tásra kerülne, de a belső mellék-
épületek megmaradnának. A 
szükséges parkolókat közterüle-
ten biztosítanánk. A benyújtott 
pályázat 58 278 115 forint teljes 
költséggel kalkulál, amihez az 
igényelt támogatás 53 772 230 
forint. A pályázat elbírálása még 
nem történt meg. 

A basaharci völgyben lévő 
vízvezeték helyreállítása - vis 
major 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 elszá-
molását határidőre benyújtottuk. 

A közösségi ház fűtéskorsze-
rűsítése  

A támogatási kérelmet az 
Identitásvezérelt közösségi célú 
fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírásra nyújtottuk be. 
Az igényelt 3 000 000 forint tá-
mogatást és 1 000 000 forint saját 
forrást a gázüzemű központi fűtés 
kiépítésére szántuk. A pályázat 
beadási határideje 2018. február 
2. volt, a beadás után el lehetett 
kezdeni a kivitelezést, így elké-
szült és működik a központi fűtés. 
A pályázat elbírálása sajnos még 
mindig 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 támo-
gatás mellett az önkormányzat 
2 537 277 forint-ot fordított a 
beruházásra. A munka elkészült, 
az elszámolás határideje 2019. 
december 31. 

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, a ponton és a 
bejáróhíd felújítását tartalmazza. 
Ennek megvalósítási határideje 
2019. december 31. 

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, a hajócsavar 
cseréjét, úszómű rácsozást tartal-
mazza. Az igényelt támogatás 
3 974 500 forint. A pályázat elbí-
rálása még nem történt meg. 

A művelődési ház felújítása 
A Magyar Falu Program, a 

nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése alprogram keretében 
kiírt pályázaton 15 millió forint 
összeghatárig meglévő közösségi 
és kulturális építmények tereinek 
felújítására, ezzel párhuzamosan 
5 millió forint összeghatárig a 
közösségi célú helyiségekben 
programok szervezésére, megva-
lósítására, eszköz és bútorbeszer-
zésére lehetett pályázni.  

Pályázatunk a Dobozi Mihály 
Művelődési Ház utcafronti rész-
ének tetőcseréjét, fűtéskorszerűsí-
tést, a Nyugdíjas Klub által hasz-
nált helyiség bebútorozását, esz-
közbeszerzését, községi rendezvé-
nyekhez szükséges eszközök 
(sörsátor, sörpad, egyszer haszná-
latos evőeszközök, stb.) beszerzé-
sét, kulturális rendezvények szer-
vezését foglalja magában.  

Kérelmünk 19 149 994 fo-
rint támogatásban részesült, a 
támogatási intenzitás 100 %, a 
projekt megvalósítási határideje 
2020. augusztus 30.  

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 tá-
mogatásban részesített projektje 
az egészségügyi alapellátás ered-
ményességét és hatékonyságát 
javító eszközök (műszer, gép, 
informatikai- és egyéb eszközök) 
beszerzésére irányul. A támogatá-
si intenzitás 100 %, a projekt 
megvalósítási határideje 2020. 
december 31.  

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 döntés 
még nem született. 

Esőzések okozta károk hely-
reállítására vonatkozó vis major 
pályázat 

A május 27. és június 2. 
közötti folyamatos esőzés miatt a 
patakok medrében nagy mennyi-
ségű hordalék, uszadék rakódott 
le. Emiatt partfalomlás történt a 
Szabadság körút két szakaszán. A 
vis major pályázat a patakmedrek 
helyreállítására és partfalépítésre 
vonatkozik. Igényelt támogatás 
104 256 691 forint, az önerő 
11 584 081 forint. A pályázat 
elbírálása még nem történt meg. 

Igazgatási szünet 
 

Értesítjük a lakosságot, 
hogy a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal 

2019. augusztus 12-től (hétfő)  
2019. augusztus 23-ig (péntek)  

igazgatási szünetet tart. 
 

Az igazgatási szünet teljes időtartama alatt az  
ügyfélfogadás és a járási ügysegéd pilismaróti 

ügyfélfogadása is szünetel. 
 

Rendkívüli ügyekben értesítendő:  
Balázs Márta jegyző (tel.: 06 30 932-3173),  
halotti anyakönyvi ügyekben értesítendő:  

Frech Tímea (tel.: 06 30 954-7174) 
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Együttműködési megállapodás 
B  M  

 
A szlovákiai Kicsinden július 13-
án ünnepélyes keretek között 
aláírásra került Pilismarót Község 
Önkormányzata és Kicsind Köz-
ség Önkormányzata között egy 
baráti, gazdasági együttműködési 
megállapodás. A megállapodás 
aláírásán részt vett településünk 
díszpolgára Dr. Beer Miklós váci 
megyés püspök úr, valamint tele-
pülésünk intézményvezetői, kép-
viselői, illetve küldöttei.  

A két települést a kicsindi 
születésű Bozóky Mihály nagy-
szerű személye, településünk 
egykori kántortanítója és jegyzője 
köti össze. Polgármester úr beszé-
dében kihangsúlyozta, hogy a 
megállapodás aláírása egyszerű 
dolog volt, a neheze most kezdő-
dik, az együttműködést „meg kell 
tölteni tartalommal”.  

Az ünnepélyes aláírás után 
püspök atya mondott köszöntőt. 
Nt. Kovály Erzsébet református 
lelkész asszony „a szeretet fon-
tosságára” figyelmeztetve mon-
dott áldást. Később a püspök atya 
által celebrált misén vettünk részt. 
Püspök atya kihangsúlyozta, hogy 
csodálatos dolog lelkek között 
hidat építeni, hiszen ennél szebb 
dolog nincs is a világon.  

Nagyszerű élményt élhet-
tünk át közösen Kicsinden. Élvez-
hettük vendégszeretetüket, melyet 
ezúton is nagyon köszönünk Ki-
csind község polgármesterének, 
Pásztor Ritának, a település kép-
viselő-testületének, hivatala va-
lamennyi dolgozójának, valamint 
minden lakójának.  

Köszönjük ezt a szép él-
ményt, és igyekszünk élővé és 
virágzóvá tenni ezt a határon 
áthúzódó baráti, együttműködést! 

Háromoldalú 
megállapodás 

G  V  Á  - M  P  

F olyamatban van annak a há-
romoldalú megállapodásnak 

az előkészítése, amelyet hamaro-
san aláír a Pilismarót Község 
Önkormányzata a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságával és 
a Pilisi Parkerdő Zrt-vel. 

A szervezetek között létrejö-
vő szorosabb együttműködés 
célja, hogy felhívják a figyelmet a 
térség természeti adottságaira és 
azok fenntarthatóságára. A már 
meglévő közös értékrend jó ala-
pot teremt arra, hogy a természet 
védelme érdekében az önkor-
mányzat, a nemzeti park és az 
erdőgazdaság szakemberei össze-
vont erővel tudják megszólítani 
az itt élő embereket és az ideláto-
gató turistákat. 

A megállapodással tovább 
erősödnek a Pilisi Bioszféra Re-
zervátum célkitűzései is. A bio-
szféra rezervátum területén talál-
ható tizenhat település ugyanis a 
térség meghatározó gazdálkodó 
szervezeteivel közösen fellépve 
eredményesebben képes bemutat-
ni a Pilisben rejlő értékeket, segí-

teni azok felfedezését, valamint 
mindezen tájegységek, területek 
fenntartható használatát.  

Az együttműködés kiemelten 
kezeli a klímaváltozás hatásainak 
és a kapcsolódó feladatok széles 
körű ismertetését, mivel a felme-
legedés folyamatából fakadó 
változásokra való felkészülés 
mindannyiunk közös érdeke. 
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Fű, fű, zsenge fű, szól a tücsökhegedű! 
Selymes pázsit, puha rét, dolgos, szorgos hangyanép, 
pillangó és pacsirta csalogat a határba. 
Hívogató napsugár: „Ó, de szép is ez a nyár!” 
Fű, fű, zsenge fű, szól a tücsökhegedű! 

Tornóczi Köles Ildikó: Nyári dal 

Hírek a Mesevár Óvoda 
háza tájáról 

S  S  
 

A z energetikai felújítás elő-
nyeit élvezve telik a nya-

runk az óvodában: működnek a 
klímaberendezések, a gyermekek 
nyugodtan tudnak játszani, pihen-
ni. Megkezdődött a kerítés felújí-
tása, s még jó pár munka vár ránk 
a zárva tartás alatt… de kezdjük 
az elejéről! 

Az idei családi kirándulást a 
Fővárosi Növény- és Állatkertbe 
szerveztük. Két autóbusszal men-
tünk, s erre a napra még az esőzés 
is szüntet tartott! Kellemesen telt 
a napunk, élményekkel telve ér-
tünk haza. 

Május utolsó hetében mind-
három csoport színvonalas mű-
sorral mutatta meg, mi mindent is 
tanultak az év folyamán, mennyit 
ügyesedtek. A szülők kis vendég-
séggel várták a gyerekeket, be-
szélgetéssel, jó hangulatban zár-
tuk a napot. 

Kiss Balázs képviselő úrnak 
köszönjük, hogy meghívott ben-
nünket madárgyűrűzésre, s meg-
kóstolhattuk a friss, ropogós cse-
resznyét! Bartal Achilles képvise-
lő úrnak köszönjük a Gyereknap 
alkalmából hozott csokoládét! 

„Meglepke” hét 
Tavaly volt az első hét, ami-

kor is „táborozós” hetet szervez-
tünk a nagycsoportos óvodások-
nak. A nagy sikerre való tekintet-
tel idén is meghirdettük a lehető-
séget, megszerveztük a hetet. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
minden gyermek részt vett a 
ZÖLD Óvoda hét programján. 

Ez a hét a saját kendő meg-
rajzolásával, s a tábor zászlajának 
elkészítésével kezdődött. A keddi 
napot Esztergomban töltötték a 
táborozók. A Keresztény Múze-
umban, Szent Ferenc madarai 
köré szervezett, kimondottan 
óvodásoknak való foglalkozáson 
vettek részt. A Prímás Pincében 
elfogyasztott sütemény, a Máltai 
Játszótéri játék, a fagyizás is hoz-
zájárult a nap sikeréhez.  

A Környezetvédelmi Világ-
nap nagy hangsúlyt kapott a hé-
ten, ezen mindhárom csoport 
gyermekei aktívan részt vettek az 
óvodapedagógusok irányításával.  

A Rétki tanyára lovaskocsi-
val jutottak ki az óvodások. 
Ugyan lassabban haladtak, mint-
ha autóval mentek volna, de fan-
tasztikus élmény volt! Rendszeres 
látogatói vagyunk a tanyának, 
remek alkalom arra, hogy köze-

lebb hozzuk a gyermekekhez a 
természetet, az állatokat.  

Sajnos az árvíz miatt a Duna 
parti kirándulás elmaradt, de még 
így is tartalmas hetet zártunk. 
Köszönjük mindazok segítségét, 
akik hozzájárultak a szervezés-
hez, megvalósításhoz! 

Mesevár hét 
Óvodánk 1999-ben vette fel 

a Mesevár Óvoda nevet, s azóta a 
nevelési év lezárásaként egy na-
pon az óvodát „köszöntjük”. E 
jeles ünnepre meghívást kaptak a 
régi dolgozóink, a fenntartónk, a 
partnereink, a képviselőtestület 
minden tagja. Az idei programo-
kat négy naposra terveztük. Hihe-
tetlenül meleg napokat fogtunk 
ki, így a fő feladatunk a gyerekek 
naptól való megvédése volt. 

Kedden különböző játékokat 
játszottunk az udvaron: buborék-
fújást, terményekből készített 
memória játékot, rajzoltunk az 
aszfaltra, a kerítésre, mindenféle 
hulladékból készítettünk érdekes 

dolgokat, például tejes dobozból 
pénztárcát, pet-palackból ügyes-
ségi játékot. 

Szerdán a Dömösi Szivár-
vány Óvoda vezetője: Orbán 
Miklósné, Timi néni volt a vendé-
günk. Ő az „Így tedd rá!” prog-
ram keretén belül táncokat, játé-
kokat tanított nekünk. A gyerekek 
népi motívumokkal, nagyanyáink 
régi terítőivel ismerkedhettek. 

Csütörtökön „Meseösvény” 
napot játszottunk. Minden nagy-
csoportos gyermek választott egy 
középsőst és egy kiscsoportost 
maga mellé, majd közösen elin-
dultak a Meseösvényen. Útjuk 
során pecséteket kellett gyűjteni, 
mindenféle játékos feladatot kel-
lett megoldani: mocsáron átkelés, 
mesehősök kitalálása, meg kellett 
vívni a gonosz állatokkal… 

Péntek reggel nagy meglepe-
tés fogadta a gyerekeket, a Szülői 
Szervezettől egy párakaput kap-
tunk, amelyet Égető Zétény apu-
kája kora reggel felszerelt az 
udvarra. Nagyon szépen feldíszí-
tettük az udvart. Részt vettünk az 
iskolában a „Bogárháton” című 
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interaktív, öko-érzékenyítő mesés 
előadáson a bogarak életéről. Ezt 
követően került sor az óvodában 
az ünnepélyes megemlékezésre, 
Ica néni köszöntőjére, majd az 
óvónénik kedves énekére. A meg-
lepetés sem maradhatott el, hisz 
egy nagyon szép tortát kaptak a 
gyerekek, amelyet a vendégeink-

kel közösen fogyasztottunk el. 
Köszönjük Sáros Andrásné Juci 
óvónéninek az édességet, s a 
tablót, amelyen a régi idők fény-
képeit gyűjtötte össze.  

Mire kiértünk az udvarra a 

szülők ajándékai várták a gyere-
keket: új udvari asztalok, székek, 
biciklik, babakocsik és fejlesztő 
játékok. Pedagógus nap lévén a 
szülök nevében az anyukák meg-
köszönték az egész éves munkán-
kat. Köszönjük szépen! Ezúton is 
szeretnénk nekik megköszönni az 
egész éves segítséget, támogatást!  

A közös ebéd után megettük 
a meglepetés fagyit (köszönjük az 
önkormányzatnak), ezután a ki-
csik aludni tértek, a nagyok és a 
középsősök pedig az udvaron 
hallgatták a mesét. Ezt követően 

érkezhettek a szülők, akik a gye-
rekekkel együtt különböző kéz-
műves tevékenységeket végezhet-
tek az udvaron: lehetett Králik 
Lizával agyagozni, készíthettek 
karkötőt, szélforgót, zokni-

bábukat, újrahasznosított békákat. 
Az uzsonnát a szülők készítették, 
mindenkinek jutott a sok, finom 
palacsintából. Eddigre a kicsik is 
felébredtek és bekapcsolódhattak 
az udvari játékba.  

Az óvoda nyáron sem zárt 
be. Egy csoporttal működtünk, 
mintegy 28-30 gyermekkel. Fel-
váltva mentünk szabadságra, 

hogy pihenten kezdhessük az új 
nevelési évet.  

A leendő kiscsoportosokat 
szeretettel várjuk augusztus 28-
án, 15 óra 30-ra egy homokozó-
partira az óvoda udvarán. Az 1. 

osztályba készülőkkel az iskolai 
évnyitó előtt fél órával találko-
zunk az óvodában, s közösen 
vonulunk át az iskolába.  

Szeretnénk megköszönni 
mindenkinek az egész évi támoga-
tást, segítséget, hogy részt vett a 
programjainkon, s a hátralevő 
nyári napokra jó pihenést kívá-
nunk! 
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Boldog az a nép… 
„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek 
arcod világosságánál járnak Uram.” (Zsolt 89.16.) 

N . M  Z  
 

K edves testvérek, olvasók! 
Gyülekezetünk több generá-

ciójával az elmúlt fél esztendőben 
Hollókőn, Szécsényben, Balaton-
füreden, Marosludason, Nagyvá-
radon és Debrecenben járva adó-
dott lehetőségem elgondolkodni 
arról, hogy vajon mit is jelent itt a 
Dunakanyar népének az identitás? 
A ,,tartozom valahova, valakihez” 
érzés és tudat. Család, keresztyén-
ség, gyülekezet, nemzet? S most a 
sok utazás után egy kicsit megál-
lok többedmagammal. Megállunk 
államalapító István király ünnepe 
előtt, és kimondott és ki nem 
mondott kérdéseket teszünk fel az 
Úrnak, önmagunknak, másoknak! 
Hiszen sok készülődésről hallani a 
médiában: ünnepségek, megemlé-
kezések, kitüntetések, az új ke-
nyér, a virágkarnevál, az ország 
tortájának elkészítése és természe-
tesen az elmaradhatatlan tűzijáték. 
A nyár utolsó bástyája augusztus 
20-a, ami után általában elromlik 
az idő és pillanatok alatt beszökik 
az ősz szeretett Dunakanyarunk-
ba.  

Különös és érdekes, hogy 
nem csak az egyházi gyökerű, 
hanem az ilyen, nemzeti ünnepe-
inkhez is ki-ki másként kapcsoló-
dik és mást-mást ünnepel. Való-
színűleg a legtöbben bele sem 
gondolnak az ünnep valódi tartal-
mába és megmaradnak a szloge-
nek és néhány általánosság szint-
jén. Hiszen mi közünk egy ezer 
évvel ezelőtt élt királyhoz, egy 
olyan államhoz, királysághoz, ami 
azóta többször szétesett és amely 
nem áll már olyan dicső nagyság-
ban mint egykoron? Mi közünk 
egy olyan nemzethez, ahová név-
leg tartozunk, de érzelmileg nem 
igazán? 

Esetleg mások közönye há-
borít fel minket a nemzeti érzések 
kapcsán és nem értjük, más miért 
nem olyan intenzíven éli meg 
magyarságát és miért nem olyan 
büszke történelmi gyökereire? 

Az elmúlt hónapokban na-
gyon izgalmas beszélgetéseket 
folytattam szerte a Kárpát-
medencében arról, hogy miért 
fontos az ember identitásában a 
közösséghez, nemzethez tartozás, 

vagy hogy mit jelent keresztyén 
magyarnak lenni? Hogyan él 
együtt nyelv, kultúra és hit, ho-
gyan hatott ezekre az évszázados 
fejlődés, a reformáció és sok-sok 
változás hazánkban? Mit jelent ma 
Krisztusban a nemzethez tartozás 
egy 21. századi posztmodern kul-
túrában? 

Nem mondhatjuk tehát, hogy 
ez nem a mi témánk, és semmi 
köze hitünknek és nemzeti identi-
tásunknak, személyes hitéletünk-
nek és környezetünknek egymás-
hoz. 

Nem mondhatjuk, hogy en-
gem hidegen hagy, hogy mi van 
az udvaromon kívül, vagy hogy 
mi van éppen a szomszéd utcában, 
szomszéd udvarában vagy a 
szomszéd településen! Mert nem 
tehetjük, hogy azt mondjuk és 
tesszük: „hogy ez nem rám tarto-
zik... magánügy”. Minden egyéni, 
családi konfliktus és teher, de fel 
és leépülés ahogyan egy öröm és 
egy áldás is hatással és befolyás-
sal van a tágabb közösségre is! 
Nincs olyan dolgunk ebben a földi 
életben, hogy mindez ne érintse az 
egész közösséget, amiben élünk. 

A 33. zsoltárt, egy ünnepi 
éneket adott elém az Úr lelke, ami 
Isten nagy tetteiről beszél. Isten 
hatalmas, aki mindenek felett áll. 
Izrael számára az Istenhez tartozás 
és a nemzethez tartozás mélysége-
sen összetartozott, egyet jelentett. 
Isten hívta el Izrael ősatyját, IS-
TEN tett ígéretet neki. A szövet-
ség a néphez kötődik, ISTEN adja 
meg az állam kereteit is, ISTEN 
vezeti és áldja meg a királyt. Per-
sze már a kezdetektől beszél arról 
az ő szava, hogy ISTEN terve, 
áldásai, szeretete jóval túlmutat-
nak a templom és a gyülekezet 
falainak, de a település táblájának 
a határain. Így lapozzuk fel bátran 
otthonainkban a 33. zsoltárt, és 
keressük a választ ünnepünk há-
rom fontos kérdésére, amely egyé-
ni és nemzetünk hitbeli életét 
vizsgálja: 

Miben rejlik itt Pilismaróton 
a nemzethez tartozás öröme? Mi-
ben mutatkozik meg itt a lakóhe-
lyünkön a nemzet, és az ember 
csődje? Mi lehet egy nemzet és 
benne az ember igazi reménysége 
a jövőre nézve? 

A   
 

E gy ünnep annál tartalmasabb, 
minél inkább tudja valaki, 

hogy mire is emlékezünk, miről 
is, illetve kiről is van szó az adott 
ünnepen.  

Immár több esztendeje egyre 
inkább Szent István hiteles alakja 
az, akiről az ő ünnepén hallunk – 
és ez nagyon jó. Jó odafigyelni 
azokra a történeti tényekre, amik-
re a rádió, televízió képekkel, 
szóval, zenével rávilágít.  

Ezt az ünnepet komollyá és 
súlyossá tudja tenni, hogy ezer 
esztendővel ezelőtt, amikor István 
koronát kért és kapott a pápától, 
olyan történelmi esemény történt, 
ami mindmáig érezteti hatását a 
nemzetközi jogban is. Lassan újra 
kirajzolódik előttünk, hogy az az 
első négy évtized, ami az ő uralma 
volt itt Magyarországon, micsoda 
kivirágzása volt a kultúrának, a 
tudományoknak és a vallásnak is. 
István király tényleg nagy törté-
nelmi személyiség. Mint király 
bölcs és igazságos, irgalmas, – 
ahogy a régiek mondták – kegyes 
volt. Amikor elérkezett az idő, 
hogy az öröklés rendje szerint 
Géza fejedelem utóda legyen, ő 
már ismerte Krisztust. Már ismer-
te az élő és igaz Istent, és a szívé-
ben élt az istenfélelem. Már tudta: 
ha én egyszer ura leszek ennek a 
népnek, tőlem az Úr Krisztus, az 
élő Isten számon fogja kérni, mit 
csináltam a népemmel. István 
király egész uralkodásának, egész 
személyiségének a bölcsessége 
innen érthető meg: felelősnek 
tudta magát az élő Isten színe 
előtt.  

Amikor kirajzolódott előtte 
az akkori Európa Bizánctól Fran-
ciaországig, voltak olyan tanítói, 
akiktől meg tudta tanulni, hogy ez 
a térség, aminek ő az ura lesz – 
még nem volt biztos, hogy királya 
lesz-e, de az biztos volt, hogy az 
ura lesz – három lehetőség előtt 

áll: Az egyik lehetőség, hogy 
elköteleződik Bizánc felé és része 
lesz az egykori Kelet-Római Biro-
dalomnak, aminek a keleti határa 
valahol a Tigris és az Eufrátesz 
vidékén van, nyugati határa a 
Duna déli partja, de ha hozzá 
kapcsolódik a magyarság, akkor a 
Lajta lesz. A másik lehetőség, 
hogy a Német-Római Császárság 
felé fordul, oda köteleződik el, és 
akkor Magyarország része lesz az 
egykori Nyugat-Római Biroda-
lomnak, melynek központja Aac-
hen, nyugati határa az Atlanti-
óceán, keleti határa pillanatnyilag 
a Lajta, de ha Magyarország hoz-
zá csatlakozik, akkor a Kárpátokig 
fog tartani. István, a bölcs, leendő 
uralkodó fölismerte, hogy van egy 
harmadik lehetőség is, az, hogy ez 
a térség önálló királyság legyen, 
mely nem Bizánchoz, nem Aac-
henhez, hanem Rómához, a pápá-
hoz kötődik. Krisztusban ugyanis 
fölismerte, hogy a megtestesült 
Ige nem a test és a vér, a faj, a 
politika, a határok, meg a gazda-
sági hatalom Ura, hanem a meg-
váltó Isten. Aki az egyes embere-
ket is, a népeket is szabadnak 
akarja. István ezt fogta föl. Voltak 
szent tanítói, nem is egy. Amikor 
a követe, Asztrik megérkezett a 
pápához, addigra a pápa Adalbert-
től, az akkor már vértanú prágai 
püspöktől hallott a magyarokról, a 
fejedelmi családról. Tudta, hon-
nan érkezik a kérés. Meg az or-
szág fölajánlása. Mert István 
Asztrikot azzal küldte a pápához, 
hogy ő, mint ennek az országnak a 
leendő ura, fölajánlja országát 
Őszentségének, a pápának.  

A pápa válasza pedig az volt: 
„Én ezt elfogadom Krisztus nevé-
ben, és visszaadom neked; a koro-
na jelképében visszaadom neked, 
hogy szuverén, azaz szabad kirá-
lya légy ennek az országnak. Légy 
az apostola!” 

És ezt István király teljesítet-
te is.  
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C  B  
 

R övid visszatekintés idei ese-
ményeinkre: 
Január 20-án ünnepeltük a 

Magyar Kultúra Napját, ahol 
színvonalas és változatos pro-
dukciókat láthattak a megjelen-
tek. 

Március 1-én az iskola aulá-
jában Dr. Winkler Gusztáv mesélt 
a kishegyei ásatásokról. 

Március 5-én Králik Liza 
vezetésével elindult a kultúrház-
ban a kerámia szakkör, amelyre 
szinte rögtön kialakult egy kis 
állandó mag, akikkel május végé-
ig működött. A nyári szünet után, 
szeptembertől újra indul majd, 

korlátozott létszámban új tagok is 
csatlakozhatnak. 

Április 2-án Sohonyai Edit 
írónő tartott foglalkozást az isko-
lában a 7-8. osztályosoknak. 

Április 15-én az iskola aulá-
jában láthattunk, hallhattunk egy 
könyvbemutatót „Forrásaink a 
reformációról” címmel. 

Áprilisban a könyvtárban 
tartottam egy nyitott foglalkozást 
„Húsvéti készülődés” címmel, 
illetve könyvtárhasználati órákat 
az 1. és 6. osztályosok számára. 

Május 19-én, vasárnap tar-
tottuk a sportcsarnokban és a 
játszótéren gyermeknapi rendez-
vényünket. A kézműves foglalko-
zásról és az újrahasznosított ját-

szóházról a Bajnai Zöld Tündérek 
gondoskodtak. Láthattunk gyer-
mek-táncbemutatót, állatbemuta-
tót, volt táncház, lovaskocsikázás 
és közelebbről is meg lehetett 
ismerkedni a tűzoltókkal és autó-
jukkal. Mindenhol kaptak egy 
kupont idén a gyerekek, amit be 
tudtak váltani apróságokra. Szörp 
volt a hűsítő a megszomjazottak 
számára, és palacsinta az éhes kis 
szájaknak. Ezúton is szeretném 
megköszönni még egyszer mind-
azoknak, akik palacsintával és 
egyéb munkájukkal hozzájárultak 
a rendezvényhez! 

Május 23-án szintén a 
könyvtárban volt egy vetítéssel 
egybekötött előadás az erdélyi 
erődtemplomokról Szabó Károly 
tolmácsolásában. 

Nagy megtiszteltetésben volt 
részünk július 1-5 között, mert a 
KSZR megyei olvasótábor idei 
helyszíne Pilismarót volt. A Já-
tékkunyhó vezetésével egy szaba-
dulószobás, kincskereső játékban 

részt vettek könyvtárunk falai 
között. 

Június 26-a óta horgolásra 
kezdtek szakkör jellegűen szer-
vezni a kézimunkázni vágyók. 
Nagyon lelkes és tudásra éhes a 
csapat. Helyiek és környékbeliek 
a résztvevők és az önkéntes okta-
tók. 

Július 29-től augusztus 2-ig 
Nyári napközis tábort tartottunk a 
kultúrházban. A gyerekek minden 
nap 9-től 16 óráig voltak a tábor-
ban, ahol igen változatos volt a 
program számukra. Sorversenyek, 
társasjátékozás, pinata készítés, 
kerámiázás, ismerkedés a perec-
készítés rejtelmeivel, közös ének-
lés és tánc, kőfestés, rendhagyó 
irodalomóra, rajzolás, diafilmes 
mesélés és könyvtárban alvás, 
megtanultunk egy táncot, amelyet 
a falunapon a Total Dance csapa-
tával elő is fogunk adni. 

Ezeken kívül még szervezett 
színházlátogatásokon is voltunk 
Budapesten, ahol a következő 
előadásokat néztük meg: Re-
becca; A lepkegyűjtő; Elfújta a 
szél; Maya; Oszi Boszi a repülő 
nagyanyó; Operettgála; Menyasz-
szonytánc. 

Sport 

Labdarúgás 
G  G  

 

A z előző lapszámban a Tata-
bánya-Felsőgalla elleni 

mérkőzés eredménye volt az utol-
só, amit közöltünk.  

Idő híján most csak a tavaszi 
eredményeket tudom közreadni: 
Mocsa - Pilismarót 6:1, Pilisma-
rót - Környe 0:3, Gyermely - 
Pilismarót 1:3, Pilismarót - Ászár 
5:1, Ete - Pilismarót 8:1, Pilisma-
rót - Császár 4:1, Bajót - Pilisma-
rót 1:0, Pilismarót - Bokod 2:0, 
Kocs - Pilismarót 3:2, Pilismarót 
- Tatabányai Vasas 3:1. Az őszi 
és ezek a tavaszi eredmények a 9. 
helyhez voltak elegendők, remél-
jük a a következő évadban sikerül 
előbbre lépni a tabellán.  

Az U19-es csapat nagyon jól 
szerepelt, és a második helyezést 
érte el a bajnokságban, az ezüst-
érem nagyon nagy teljesítmény 
(külön nagy gratuláció), mivel 
sok esetben épphogy meg volt a 
létszám a mérkőzésekre. Sajnos a 
helyzet nem sokat javul a 
2019/2020-as bajnokságban sem, 
mert ebben a korosztályban na-
gyon kévés a játékos.  

Az U19-es női csapat az 
előkelő 3. helyen végzett az el-
múlt bajnokságban, gratulálunk 
hozzá. A következő szezonban 
sajnos velük már nem fogunk 
találkozni, mert nagyon sok játé-
kos abbahagyta a játékot külön-
böző okok miatt, így a következő 

bajnokságban női csapatot nem 
tudunk indítani. 

2019/2020-as bajnokságba 
MII.O. felnőtt, U19 ifjúsági és 
U14 kölyökcsapatok kerültek 
benevezésre, illetve a Bozsik 
rendszerbe a 6-7. és a 8-9. kor-
osztály fog szerepelni. Az U19-es 
MII.O. bajnokságba 13 csapat 
nevezett, augusztus 17-én 
(szombat) az első bajnoki mérkő-
zés hazai környezetben Tát csapa-
ta ellen, kivételesen délelőtt 10:00 
órakor kerül megrendezésre. Min-
den U19-es mérkőzés játéknapja 
szombat 14:00 óra. A felnőtt 
csapat is idehaza kezd Kocs ellen 
augusztus 18-án 18:00 órakor, a 
2019/2020-as bajnokságra 16 
csapat nevezését fogadta el a 
szövetség, a felnőtt csapat játék-
napja vasárnap, a sötétedésnek 
megfelelő kezdéssel. Az U14 
kölyökcsapat bajnokságba 9 csa-
pat nevezett, mindig szombat 
09:00 óra a kezdési idő. 

A TAO beruházások befeje-
ződtek, felújításra került a négy 
öltöző, az új öltöző bútorokkal 
együtt, megvásárlásra került a 
gyepszellőztető gép is. Benyújtot-
tuk a következő évi pályázatunkat 
is, még nincs elbírálás róla. Saj-
nos minden évben egyre nehe-
zebb begyűjteni a TAO pénzeket, 
ezért itt is kérem, aki ebben bár-
milyen módon tudna segíteni, 
kérjük jelezze felénk. 

Hajrá Marót! 

S  J  
 

Nincs még vége a 219-es forró nyárnak, 
Pilismarótiakat, testvértelepülésünkön szeretettel várnak. 
Felvidéken Kicsinden falunapot rendeznek, 
Ahová a Pilismarótiak is elmennek, részt vesznek. 
Környékünkön munkanap van: gabona betakarítás, aratás, 
Kicsinden pedig ünnepi vadászemlékmű avatás. 
 
A falunapon részt vesz Kicsind község apraja és nagyja, 
Misét celebrált Beer Miklós váci püspök úr, Marót volt papja 
Besegített József atya Kicsind, Andor atya Marót katolikus papja. 
A megjelenteknek örök emlék ez a nyár szombatja, 
Az ünnepnapot Bozóky Mihály az égből figyeli, ami kéklik 
Boldog mert Nagy-Magyarországon énekeit, még ma is éneklik. 
 
Bozóky Mihály, Maróti iskolánk névadója, 
Magyarországra, Kicsindre hozta a gólya. 
A sors úgy hozta ő lett Maróti iskolánk kántortanítója, 
Sok éven keresztül a fiatalság nevelője, oktatója. 
 
74 éves korában idén május 15-én 190 éve 
Marót Római katolikus temetőjében lett földi élete vége. 
Magyarságáért, Pilismarótért tett sok jót, utókor elismeri, 
1996 tavaszától iskolánk Bozóky Mihály nevét viseli. 
Ha kettőszáz évvel hamarább születek, higyék el, ha mondom, 
Bozóky Mihály lett volna a szembe szomszédom. 
Mély tiszteletem jeléül e pár sort, rímbe most leírom. 
 
Utószó: 
Akik e rendezvényen nem voltak jelen, el se hiszik, 
Templomi virágdíszítés, és falu zászlója színe egyezik. 
Citromsárga, hófehér, világoszöld 
Kicsind község egy igazi magyar föld. 
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Lépteink nyomán, fent a Hargitán! 
Amikor a pilismarótiak lobogója lengett a Madarasi-Hargita csúcsán  

– Erdélyben, Székelyföldön és Moldvában jártunk 
 L  A  

 

M ájus közepén, egy vasárnap 
éjszaka a szakadó esőben 

gyülekezni kezdett egy kis csapat 
a buszmegállóban. Pontosan éjfél 
után tíz perccel megérkezett az 
autóbuszunk Sopronból, hogy 
elvigyen bennünket Erdélyor-
szágba, a Tündérkertbe, Tamási 
Áron, Nyírő József és Wass 
Albert elvarázsolt, csodálatos 
világába, ahol évezredes történe-
lemről beszélnek a hegyek, a 
kövek, s a fenyvesek. Kis csapa-
tunkat kiegészítették még Eszter-
gomból, Sopronból, Dömösről, 
Leányfaluról és Vácról is érkező 
útitársaink, hogy együtt vegyünk 

részt ezen a zarándoklaton. 
Ugyanis egy magyar embernek 
egy erdélyi utazás egyfajta zarán-
doklat és lelki feltöltődés is egy-
ben! 

Autóbuszunk keletnek vette 
az irányt, és halkan suhanva rótta 
a kilométereket keresztül az Al-
föld végeláthatatlan pusztaságán, 
hogy már a reggeli nap első suga-
rai a Királyhágó kanyargós útján, 
Erdély nyugati kapujában üdvö-
zöljenek bennünket. A Sebes-
Körös mellett haladva utunk Bán-
ffyhunyadon át Kolozsvárra veze-
tett. 

Kolozsvár ősi magyar-szász 
város és Erdély fővárosa is egy-
ben. Rövid sétát tettünk a főtéren, 
ahol megtekinthettük Mátyás 
király lovasszobrát a Szent Mi-
hály templomot és még egy finom 
kávéra is futotta az időnkből. 
Sietnünk kellett, mert már vártak 
minket Tordán a sóbányában, 

ahol tárnavezetés után felfedez-
hettük a sóbánya csodálatos szép-
ségeit és a bátrabbak még csó-
nakázhattak is mélyen a földalatti 
tavon. 

Miután fölfedeztük a sóbá-
nyát, elindultunk Székelyföld 
irányába, miközben székely 
nyelvleckét vettünk és a Szom-
széd néni produkciós iroda jóvol-
tából, megtanulhattunk szakszerű-
en székelyül csajozni. Autóbu-
szunk szakadatlan haladt előre, s 
mi csak az elsuhanó falvak soka-
ságából, s az idő múlásából vet-
tük észre milyen hatalmas is Er-
délyország. Lelki ráhangolásun-
kat a Kormorán együttes koncert-
je segítette, miközben egyszer 
csak elmaradt a falvakban a ro-
mán zászlók tömkelege és mi 
szépen megérkeztünk Székelyor-
szág nyugati feléhez és a Nyárád 
mentén haladtunk takaros falvak 
közt Balavásár, majd Szováta 
irányába. Ekkor pillantottuk meg 
a Görgényi-havasokat, melynek 
hágóján a Bucsin-tetőn át érkez-
tünk meg Gyergyóba. Itt a híres-
neves Basa fogadóban tudtuk 

leöblíteni az út porát nevezetes 
csapolt Csíki sörrel, Oroszhegyi 
szilvapálinkával és áfonyalikőr-
rel. 

Szállásunk Zeteváralján volt 
„Bodegás” Lajosnál, ahol bőséges 
reggelivel és vacsorával tudtuk az 
éhségünket csillapítani, s termé-
szetesen a jóféle pálinkákat fo-
gyasztva barátságokat építeni. 
Még a fürdődézsát is fölfűtettük, 
hogy fürdőzéssel pihenjük ki 
fáradalmainkat. 

Bejártuk Csíkot, ahol Csík-
szentsimonban sörgyár látogatá-

son és sörkóstolón vettünk részt, 
még odafelé megálltunk megkós-
tolni a híres Homoródi borvizet, 
aztán föl mentünk a Szent Anna 
tóhoz és a Mohos tőzegláphoz. Itt 
találkoztunk medvével is. Őkelme 
nyugodtan uzsonnázott tőlünk pár 
méterre és még talán tetszett neki 
is a rengeteg fényképezőgép csat-
togása, ami a gépeinkből hallat-
szott. 

Fölmentünk a Nyerges-
tetőre, ahol fejet hajtottunk a hősi 
halált halt katonák kopjafái előtt. 
Csíkszeredában megnéztük a 
híres Makovecz-templomot. 
Gyergyón keresztül eljutottunk a 
csodálatos Békás-szorosba, ahol 

megcsodáltuk a természet nagysá-
gát s szépségét. Buszunk átsuhant 
történelmi határunkon és megér-
keztünk Romániába, ahogy a 
székelyek a mai napig hívják. 
Még a szánk is tátva maradt, mi-
kor megláttuk a Békási víztározó 
120 méter magas betonfalát, ahol 
a 90 méter mély vízen sétahajó-
kázva gyönyörködhettünk a Kele-
ti-Kárpátok bérceiben. 
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Hazafelé a Gyilkos-tónál 
megállva finom erdélyi ételeket 
kóstolhatunk meg, többek között: 
csorba levest, miccset, pacal le-
vest és az igazi kürtőskalácsot is. 
A Fügés-tetőn át eljutottunk a 
meseszép Gyimesekbe, ahol De-
áky András tanár úr tartott ne-
künk egy feledhetetlen előadást. 
Szem nem maradt szárazon, ami-
kor ismertette harcát, kitartását, 
hitét, a túlélni akarást s azt a jö-
vőbe vetett hitet, amit nekünk is 
követnünk kellene! Elsétáltunk a 

Pilismaróttól 772 km-re fekvő 
1000 éves határunkhoz (München 
750 km), ahol meglátogattuk a kis 
30-as számú vasúti őrházat, ahova 
tízezrek zarándokolnak el minden 
évben a nosztalgia vonattal. 

Visszafelé Csíksomlyón 
felmásztunk a kis Somlyó nyergé-
be, ahol gőzerővel folytak a mun-
kálatok a pápalátogatásra készül-
ve. Imádkoztunk, s a Szűzanya 
segítségét kértük a kegytemplom-
ban nemzetünk egységéért és 
békéjéért. 

Ivó pataka mellett az autó-
busz kényelmét lecseréltük trak-
torra és a mögé akasztott zelopra, 
amivel célbavettük a madarasi 
menedékházat. Innen gyalog 
vittük föl a csúcsra a zászlónkat, 
amit előző este mindannyian 
aláírtunk, s rákerült a PILISMA-
RÓT felirat is. 

Az eső egész héten üldözött 
minket és félúton a csúcs felé le is 
csapott ránk. Kis csapatunk hatal-
mas felhőszakadás közepette 
haladt kitartóan egyre feljebb és 
feljebb. Hatalmas gratuláció min-
denkinek, és nagyon büszke va-
gyok az egész csapat teljesítmé-
nyére! Külön kiemelném Kozsa 
Feri bácsit, Rozika nénit, Anna 
Istvánné Ica nénit, Legény-Tóth 
Mihályné Franciska nénit, Jánosi-
né Márika nénit, Bohosné Erzsi 
nénit, Nyáriné Julikát és Lukács-
né Juci nénit! A csúcson fölállí-
tottuk zászlónkat, majd egymás 
kezét megfogva elmondtunk egy 
imát nemzetünkért, hazánkért, 
majd könnyek közt elénekeltük a 
két himnuszt. 

Hazafelé útba ejtettük Szé-
kelyudvarhelyt, Szelyke-fürdőt, 
Farkaslakát és zárásként elköltöt-
tük utolsó ebédünket a korondi 
Árcsó fogadóban. 

Remélem a résztvevőknek át 
tudtam adni azt a lángot, amit én 
kaptam annak idején Csíksom-
lyón és azt az érzést, amit én 

érzek, mikor Székelyföldön járok, 
s hogy itthonról elindulva 650 km 
és 12 óra után hazaérkezem. 

Minden magyarnak legalább 
egyszer az életében elkell zarán-
dokolnia Székelyföldre és meg-
kell tapasztalnia azt az érzést, 
amit mi éreztünk! S talán azután 
már senki nem fog le románozni 
egy erdélyi magyart vagy szé-
kelyt, mert ők mindig is kitartot-
tak mellettünk, megőrizték ma-
gyarságukat és hittek, hisznek 
bennünk! 

Zárásként Deáky tanár úr 
szavaival búcsúznék:” Ne szé-
gyeljük magyarságunkat, de vi-
selkedjünk is úgy, hogy ne kelljen 
szégyenkezni, hogy magyarok 
vagyunk!” 
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IX. Pilismaróti Falunap és Búcsú 
2019. augusztus 10-11. 

Augusztus 10. (szombat) 
Program a Kultúrház udvarán: 

700 - 1300: IX. Falunapi főzőverseny 
700 – 1200: Kiállítás a Rajzversenyre beérkezett munkákból 
900 – 1900 Óra és váza kiállítás a nagyteremben 
1000: Élménydobolás 
1100: Krisztus urunk és a furulya – Keresztes Nagy Árpád gyermekműsora 

Programok a Köztársaság téren:  
1500: Baki Virág - népdal 
1505: Falunap megnyitója: Pergel István polgármester köszöntője 
1520: Őszikék Énekkar 
1535: SINGULARIS ETIAM 
1540: Maklári Bosch Kötélugró Klub 
1545: Bailar Tánciskola 
1555: Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport 
1630: Animal Cannibals 
1705: Eredményhirdetések 
1730: Maklári Bosch Kötélugró Klub  
1735: Operett slágerek helyi előadóktól 
1750: Retro Lady-k 
1800: Total Dance Tánccsoport 
1830: Zöld Kendő Énekkar Egyesület 
1850: Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport 
1905: Petőfi Musical Stúdió 
2005: Kőbányai Tutta Forza zenekar 
2100-200: Utcabál – Szalai Band 

A rendezvény háziasszonya: Dávid Éva alpolgármester asszony. 

Augusztus 11. (vasárnap) 
1030: Ünnepi szentmise a Szent Lőrinc katolikus templomban 
 900 – 1800: Óra és váza kiállítás a Kultúrház nagytermében 

 

A műsorváltozás jogát az Önkormányzat fenntartja. 
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