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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton polgármester

Értesítem a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 
2012. július 2-án 

(hétfőn) a Polgármesteri 
Hivatal áramszünet miatt 

ZÁRVA LESZ, az 
ügyfélfogadás ezen a 

napon elmarad! 

A vízi közmű törvény változása miatt a pilisi vízmű és csatornahálózat üzemeltetésében 
lesznek változások, de ezek a szolgáltatás minőségét és színvonalát nem érintik. A lakosság 
ebből mind a vízszolgáltatás, mind a csatornaszolgáltatás tekintetében változást nem vehet 
észre. A vízszolgáltatás díja sem változik! 
A törvénymódosításnak az volt a célja, hogy Magyarország egyik legértékesebb kincse, az 
ivóvíz készlete megmaradjon nemzeti tulajdonban és ne kerülhessen semmilyen tekintetben 
sem külföldi kézbe. A 21. század egyik legfontosabb kérdése lesz az ivóvíz, hiszen a föld 
éghajlatának felmelegedése és a népesség növekedése mind abba az iránya mutat, hogy az 
ivóvíz stratégiai kérdést jelent minden ország számára. Szerencsére hazánk ilyen tekintetben 
jó helyzetben van, hiszen Magyarországon az ivóvíz ellátás általában megoldott. Pilisen is az 

elmúlt évek, évtizedek fejlesztései biztosítják a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátását, valamint megoldott 
a szennyvízelvezetés és a szennyvíz tisztítása is. Ez a rendszer továbbra is Pilis város tulajdonában marad, tehát 
nem tulajdonos váltás lesz, hanem kizárólag üzemeltetésről van szó. A törvény azt mondja, hogy kizárólag állami, 
vagy önkormányzati tulajdonban lévő cégek üzemeltethetik a vízi közmű rendszert, de meghatározza azt is, hogy 
hány felhasználót kell kiszolgálnia ezeknek a cégeknek. Ez a szám először 50, majd 100 és később 150 ezer 
felhasználói egységet határoz meg. Pilisen valamivel több, mint 6000 „felhasználói” egység van. Azért, hogy az 
előbb jelzett törvényi feltételnek meg tudjon felelni, a környezetünkben lévő településekkel közösen a dabasi 
DAKÖV Kft-ben vásároltunk üzletrészt, így Pilis város tulajdonostársként köt üzemeltetési szerződést a DAKÖV 
Kft-vel. Ez alapján a pilisi vízi közművek üzemeltetője formailag 2012. július 1-jével a DAKÖV Kft., amely átveszi a 
Gerje Forrás Kft. ezzel a résszel foglalkozó dolgozóit is. Így sikerült megoldanunk azt, hogy a továbbra is 
elsősorban pilisiek végezzék ezt a feladatot. Az ivóvízzel és a csatornával kapcsolatos ügyeiket ezután is a 
Temesvári utcai vízmű területén lévő irodában intézhetik. Nagy valószínűséggel Pilis lesz a környék 
üzemigazgatósági központja is. Tehát röviden összefoglalva a vízi közművek továbbra is Pilis város tulajdonában 
lesznek, az üzemeltetést a DAKÖV Kft. végzi, amelynek résztulajdonosa lett Pilis városa is. A víz és 
csatornaszolgáltatásban semmilyen változás nem történik. A lakosság annyit lát majd az év második részében, hogy 
a számla kiállítója nem a Gerje Forrás Kft., hanem a DAKÖV Kft. lesz. 

Még néhány gondolat a vízről, de nem az ivóvízről, hanem a csapadékvízről.  Az elmúlt napok forróságát egy 
nagyobb esővel érkezett vihar zárta le. Ez rámutatott újból a csapadékvíz kérdésére. Ez elmúlt fél évben bizonyára 
többen látták és tapasztalták, hogy folyamatosan karbantartást végzünk a csapadékvíz elvezető árkokon. 
(„feliszapolódott” árkok mélyítése, átereszek tisztítása stb.) Viszont az árkok tisztántartása, tisztán és 
gyommentesen tartása eddig és ez után is az árok mellett lévő ingatlan tulajdonosának a feladata. Kérem, ezt ne 
felejtsék, mert csak így közösen, az Önök segítésével tudjuk a vízelvezető árkok működését biztosítani. 

Itt szeretném megemlíteni az ingatlanok gyommentesítésének kötelezettségét is. „Földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Éltv. 17. § (4) bek.) Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy 
folyamatosan kaszálni, illetve nyírni kell az ingatlanokat, azért, hogy ne legyen módja a gyomoknak, gazoknak 
elszaporodniuk. A jogszabály komoly büntetések kiszabását írja elő azoknak, akik nem teljesítik ezt a 
kötelezettséget. 

Kérem, figyeljünk oda közösen környezetünkre, hogy ne okozzunk sem magunknak, sem másoknak 
kellemetlenséget. Egy kis odafigyeléssel, sokkal kellemesebbé, barátságosabbá tehetjük lakókörnyezetünket, 
városunkat. 

Szabó Márton polgármester

Az ember jár-kel a világban, mint valami nyugtalan vadállat, és valamit 
keres. De alighogy megtalálja, már hasznot akar belőle, és ezzel el is rontja a 
dolgokat. Mert a világ nem arra való, hogy hasznot hozzon valakinek. A 
világ arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen. Hogy élni lehessen 
benne, fáradsággal, de haszon nélkül. Mert az élet értelme a szép. És a 
haszon a leghaszontalanabb szó, amit az ember valaha is kitalált. Pedig ma 
már annyira van vele, hogy ha valami szépet meglát, nyomban arra gondol: 
mi hasznom lehetne ebből? S ezért van az, hogy amit ilyen céllal fölépít, az 
hamarosan le is dől. Legtöbbször egy másik ember dönti le, aki irigyli a 
hasznot, és a helyén nem marad más, csak egy folt csalán: az ember örök 
nyoma. Wass Albert
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§
A mozgáskorlátozottak gépjárműadó kedvezménye 2012. 
december 31-el megszűnik mindazoknak, akik a törvényben 
előírt szakvéleménnyel nem rendelkeznek, azaz:
- elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
(szakértői szerv) által a közlekedőképesség minősítéséről 
kiadott szakvélemény-másolattal, míg
- másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás 
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a 
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 
állásfoglalás, szakvélemény másolattal. 
2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással” rendelkezők nem 
tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-
mentességre sem jogosultak. Amennyiben a „régi 
igazolással” rendelkező személy a szükséges felülvizsgálaton 
csak 2012. december 31-ét követően vesz részt, az 
adómentessége az új igazolás kiállítását követő hónap 1. 
napjától jár.
Felhívom a figyelmüket, hogy a tárgyi mentesség kizárólag a 
gépjármű tulajdonosát, ill. üzembentartóját illeti meg 
(családtagját nem)!

Felhívom a T. Vállalkozók figyelmét, hogy a helyi iparűzési 
adó mértéke 2012. évben: 2 %-ra emelkedett! Kérem, hogy a 
könyvelőjük felé jelezzék a mértékváltozást, mert a 2011. 
évről benyújtott iparűzési adó bevallásokban a 2012. évi 
adóelőleget sokan 1,5 %-kal számolták! Emiatt az idén 
szeptemberben ténylegesen fizetendő iparűzési adó összege 
magasabb (lehet), mint amely összeg a bevallásban 
kiszámításra került!

Tájékoztató a gépjárműadó mentességről

Németh Istvánné
adóügyi vezető főmunkatárs

Lasán Judit
adóügyi vezető

Változott a helyi iparűzési adó mértéke!

1. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdése alapján: a 
termelő, illetve a földhasználó köteles minden olyan 
károsító – így a gyomok – ellen is védekezni, amelyek a 
szomszédos földhasználók, illetve termelők 
növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az 
emberi egészséget bármely módon veszélyezteti.
2. A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
(Éltv. 17. § (4) bek.)
3. A védekezési kötelezettségüket megszegő tulajdo-
nosokkal, földhasználókkal szemben növényvédelmi 
bírságot kell kiszabni, melynek összege 15.000. - 
15.000.000. forint között alakulhat.
4. A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében 
külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen a 
települési önkormányzat jegyzője - a fertőzött 
területre, előzetes felszólítás nélkül közérdekű védeke-
zést rendelhet el, melyek eljárási és végrehajtási 
költségei a földhasználót terhelik, és nem fizetés esetén 
közadók módjára behajthatók.
5. Mindezek alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a szükséges mechanikai és vegyszeres gyom-
mentesítést belterületen, a vegetációs időszakban 
(május hónaptól - október hónapig) legalább 30 
naponként (tárgyévente 6 alkalommal) végezzék el.

Földterületeink és közvetlen környezetünk
gyommentessége mindannyiunk közös érdeke!

Felhívás
Gyommentesítés végrehajtására

dr. Labundy Norbert 
Pilis Város Jegyzője

Az óvodai nevelés kiemelt feladata a környezet tevékeny 
megismerése, a környezettudatos magatartási forma alapjainak 
kialakítása. Helyi adottságainkat kihasználva foglalkozunk a 
környezeti neveléssel. Ennek kapcsán segítjük a gyermekeket, 
hogy maguk is rácsodálkozzanak arra, ami mellett egyébként 
megszokásból, oly gyakran elsétálnak, illetve természetesnek 
gondolnak. 
Megünnepeltük azokat a tavaszi jeles napokat, melyek a természet 
megóvásához, a természet szeretetéhez kapcsolódnak. A Víz 
Világnapja (március 22) alkalmával gyűjtőmunkák, több 
állomásos játékos vetélkedők, Gerje menti kirándulásos 
tapasztalatszerzések színesítették témahetünket. A Föld napján 
(április 22.) térképeket, könyveket nézegettünk, verseltünk, 
meséltünk, beszélgettünk a környezet-szennyezésről (szelektív 
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, szmog, óceánok szennyezett-
sége, stb.), fát és különböző növényeket ültettünk. A Madarak és 
Fák napján (május 10.) környezetbarát játékokat elevenítettünk 
fel, madarakat, fákat ismertek fel képekről a gyerekek, 
csoportszinten kooperatívan tevékenykedtünk. 
Rétegszülői értekezletet biztosítottunk az érdeklődők számára. 
Óvodánkban meghívott előadó volt Manulek Zsuzsanna gyermek 
pszichológus, Pintér Sándor a Pilisi Klíma Barát Kör vezetője és 
Szabó Márton polgármester úr.
Az iskolában a leendő első osztályosok szüleit várták a tanítók egy 
közös bemutatkozó beszélgetésre. Április 25-én a tanköteles korú 
gyerekeknek az iskola nyílt napot szervezett, melyen örömmel 
vettünk részt. Majd az április 26-27-i nyílt napokon a tanítókat 
meghívtuk az óvodai csoportokba.
Május elején bepillanthattak a szülők az óvodai mindennapokba, 

melynek keretén belül megünnepeltük az édesanyákat.
Családos csoportkirándulásokat szerveztünk, felfedeztük a közeli 
és távolabbi tájak szépségét. Sikeresen, jó hangulatban telt 
mindhárom óvodában június 9-én a gyermeknappal egybekötött 
évzárónk. A ballagásokon elbúcsúztak a szeptembertől már iskolát 
kezdő nagycsoportosaink. 
Intézményünk a fenntartó engedélye alapján nyáron négy hétig 
zárva tart, melynek pontos időtartamáról a szülők február 15-ig 
tájékoztatást kaptak az alábbiak szerint.

Rákóczi úti óvoda:
 2012.07.02-től 07.27-ig tart zárva, nyitás: 07.30-án.

Kávai úti óvoda: 
2012.07.16-tól 08.10-ig tart zárva, nyitás: 08.13-án

Attila úti óvoda:
2012.07.16-tól 08.10-ig tart zárva, nyitás: 08.13-án.

Mindhárom óvoda zárva tart: 2012.07.16-tól 2012.07.27-ig.
A nyári zárás ideje alatt a város másik, erre a célra kijelölt 
óvodájában maximum két hétre óvodai ellátást lehet igénybe 
venni.
Az óvoda valamennyi dolgozója nevében minden kedves 
óvodásnak szép nyarat, kellemes időtöltést, jó pihenést kívánok!

Óvodai Hírek

Molnárné Polgár Judit
óvodapedagógus
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Sokan zúgolódnak amiatt, hogy adót kell fizetniük. Talán csak kevesen 
tudják, hogy az önkormányzat által kivetett helyi adókból, úgy mint 
kommunális adóból, gépjárműadóból, (vagy akár a szabálysértési 
bírságokból) származó bevételt mi mindenre kell a településnek 
költenie. 
Ezúttal – a teljesség igénye nélkül – képekben mutatjuk meg Önöknek 
azokat az intézményeket, szolgáltatásokat, azokat a helyeket, amelyek 
a mindennapi életünk részét képzik. Nem is gondolnánk nap mint nap 
látva, használva ezeket, hogy mindegyikük meglétéhez, működ-
tetéséhez, fenntartásához az önkormányzaton keresztül a mi adónk 
adja az alapot.
Hiszen, ahogy a mondás tartja az anyagról, a pénz sem vész el, csak 
átalakul!
Átalakul meleggé az iskolában, étellé az óvodai asztalon, fénnyé az 
utcai lámpákban, virággá az út mentén, gondoskodássá az idősek és a 
rászorulók részére, vagy éppen csak egy élménnyé a városi 
rendezvényeken, ünnepségeken.
Mindazzá, amit végül úgy nevezünk: Pilis Városa, a mi városunk. 
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Lezárult egy korszak

Sok sikert kívánunk Neked!

A Polgármesteri Hivatal dolgozói

Az elmúlt 16 évben a Hivatal 
vezetésében volt egy biztos pont, 
amely ráadásul nem csak a vezetést, 
hanem a hatósági munkát is 
jellemezte. Mindezt egy személy 
testesített meg. 
Egy olyan ember, akinek a szakmai 
tudása és hozzáállása magasan tar-
totta a lécet, nem csupán a Hivatal 
saját munkájában, hanem a különbö-
ző, országos jelentőségű hatósági eljárásokban is ( helyi, 
ill. az országos választások), amely megkövetelte a 
magas fokú szakmai tudást és a megfelelő elhivatott-
ságot egyaránt.  

Most is szüleim látogatására érkeztem Pilisre. Ezen túlmenően azonban ott 
tartózkodásomnak több nevezetes eseménye is volt.
A városi könyvtárban sor került arra az előadásra, amit már hónapok óta 
terveztünk „Kincsünk az egészség” címen - amelynek összefoglalása a 15. 
oldalon olvasható.
Az előzőekben megjelent „Valódi értékeink” írásomra felfigyelt Pintér Sándor, 
a Pilisi KlímaBarát Kör vezetője és megkeresett. Néhány villámlevél váltása 
után bebizonyosodott, hogy a környezetünkkel kapcsolatos gondolkodásunk, 
ahhoz való viszonyunk és annak védelmére irányuló törekvéseink nagyban 
hasonlítanak. Ezért Pintér Sándor meghívott két közelgő eseményre, ahol a 
KlímaBarátok munkáját közelebbről megismerhettem.
A gyermeknapi rendezvényen láttam jó példáját annak, hogy az egyesület nagy 
hangsúlyt fordít a jövő nemzedék okítására. Környezeti ismeretek 
alkalmazásával és játékos feladatokkal irányítják a gyermekek figyelmét a 
körőlöttük lévő természet tudatos észlelésére.
Rövid ottlétem alatt még egy kellemes meglepetés ért. Körben járva egy ott 
fölállított jurtára találtam rá. Nagyon megörültem ennek, ez mindjárt otthonos 

érzést adott nekem, hiszen magam ismertem a jurtát, aludtam is már benne. 
Azt is tudtam, hogy az ősi hagyományokat újraélesztők egy összetartozó 
közösséget alkotnak. Megismerkedtem a Pilisi Hagyományőrző Egyesület 
néhány tagjával, akik szintén igyekeznek a gyermekek érdeklődésére és 
fogékonyságára építve hagyományainkat velük megismertetni. A fölállított 
jurtában egy terített asztalka is volt kerámia tányérokkal és poharakkal. 
Azokon számomra ismerős motívumok ábrázolásával, mint például a 
nagyszentmiklósi aranylelet egyik korsójának híres Égberagadási jelenete. 
Rovásfeliratok is díszítették az agyagedényeket: „liliom életfa”, „egy az 
Isten, egy a nemzet”. Ezek nagyon tetszettek nekem, finom lelkületű munkát 
mutattak. 
Az Újlengyel közelében lévő Győrfi BioTanyára a Klímabarátok egyik 
tagja, Turáni Marika vitt el. Már ez a név is figyelmet érdemel. Emlékeztet 
az eurázsiai sztyeppék területén élt, vagy élő népekre, melyek mindmáig 
közös kultúrális, antropológiai és részben nyelvi vonást őriznek, amelyhez 
mi magyarok is családtagként hozzátartozunk.
Az autóban még társult hozzánk Sára, egy fiatal arcfestő lány. Hamar 
megnyert az az egyszerű természetesség, mellyel a lovakról, az állatokhoz 
fűződő szeretetéről, a zenéhez, fényképezéshez való vonzalmáról beszélt. 
Mesélt tehetséges fiatal pilisi srácokról is, akik nagyszerű improvizatív 
zenét játszanak.
Alig ismerkedtem meg az elmúlt napokban Pilisen egy pár új arccal, máris 
értékes emberek társaságára akadtam. Olyanokéra, akik szellemiségükkel 
képesek arra, hogy önnön érdekeiken túlmutató célok eléréséért 
együttműködjenek.
A Győrfi BioTanya hangulata magával ragadott. Már érkezésünkkor nagy 
volt az előkészítő sürgés-forgás. Kisebb sátrak kerültek felállításra, a 
házigazdák a fellépőkkel ismerkedtek. A szabadtéri konyhában az ebédhez 
aprították a hagymát, vágták a húst. A nap folyamán változatos táncos, zenés 
műsorok szórakoztatták a látogatókat. A KlímaBarátok által szervezett 
gazdálkodási ismeretterjesztő és felvilágosító előadások jól kiegészítették a 
műsorokat. A gyermekeknek külön lehetőség kínálkozott kézügyességük 
megtapasztalására, Turáni Marika segítségével szines képesújságokból 
tarka pillangót, papírmadarat, vagy éppen rongybabát készíthettek.
Saját előadásom őseink hagyatékáról a rovásról is sikeresnek mondható. 
Egy pár rovásbetű megismerésével már rövid íráspróbát is tartottunk. 
Elmondtam, hogy az egyes rovásjelek írásra való alkalmazásukon túl 
szellemi mondanivalót is tartalmaznak. Ezt fejezik ki Zubor Erika Nérya 
rovásfestményei. Minden képnek, minden rovásbetűnek van jelentése. A 
nevek ily módon leírva, azaz kirakva szinte életre kelnek és beszélnek 
hozzánk. Ennek szemlélése kapukat nyithat meg előttünk, belső énünkhöz, 
elénk tárhatják földi hivatásunkat is. Gyakorlásaként a résztvevők nevének 
kirakásával ki is próbáltuk ezt.
Pintér Sándor, a KlímaBarátok vezetője ajándékozott nekem egy könyvet a 
magyar Klímabarát településekről, melyben az ő írása is szerepel Pilisre 
vonatkozóan. Megtudtam többek között azt, hogy ez a kör 2008.02.04-én 
alakult. Egyből elkezdtem rovásképekben gondolkozni, mely erre a dátumra 
a 7-es számot adja, a rovás eF-et. Ennek jelentése pedig Föld. Tartozik hozzá 
egy versike is, melyet itt idézek Zubor Erika könyvéből:

„A Föld felsóhajt benned.
A te szíved egy a Föld szívével.

Ki vagy és hova tartasz?
Földanya édes méhében nevelt minket.

Most a hála ideje érkezett el.
Minden részed belőle jön.

Minden, ami vagy, őhozzá tér vissza.”
Valóban nagyszerűnek láttam ezt az értelmi egybeesést. Ezen fölbuzdúlva 
kiraktam még a „Pilisi KlímaBarát kör” megnevezést is a rovásképekkel, 
melynek összesítéséből a rovás eD, adódott. Ennek jelentése pedig 
megújhodás, tavasz. Ehhez is tartozik egy versike:

„Jön majd új tavasz, jön majd új élet,
Mindig kivirul, ami éltet.

Éled már lényed!
Éled már lényed!”

Újra igazolódott az, hogy a rovások szellemi értelmezése azonos a 
megnevezések tartalmával egy másik síkra vetítve, hiszen pontosan azt 
szeretné az egyesület, hogy Földünk mindig virulhasson.
Elolvastam a KlímaBarát kör szándékának megfogalmazását is. Az előzőek 
alapján hozzáteszem, hogy ez a nemes vállalás valóban Földbolygónk 
megújhodását, ujjászületését segítő emberi cselekvésre irányuló célkitűzés. 
Megvalósításához mindenki hozzáteheti belátása szerint azt a részt, melyek 
összeségéből a törekvés megvalósul.
Magam részéről lehetőségeimet figyelembe véve írásaimmal járulok a Pilisi 
KlímaBarát kör munkájához. „A Föld felsóhajt benned. / A te szíved egy a 
Föld szívével. / Jön majd új tavasz, Jön majd új élet.”

Pünkösd hétvégi találkozásaim Pilisen

Nagy Márta

Kedves dr. Ágh Mariann!

Nagyon köszönjük azt a fajta hozzáállást és 

törődést, amelyet a Hivatal dolgozói, valamint 

a település lakosai felé mutattál és 

képviseltél! Úgy gondoljuk, hogy távozá-

soddal mi csak veszítettünk, de ahova mész 

ott nyerni fognak. Nem csupán egy elhivatott 

kollégát, de egy őszinte, egyenes embert is.

Az elmúlt időszak mindenkiben hagy 

valamilyen emléket.  Reméljük, hozzánk 

hasonlóan Te is szívesen emlékszel majd 

vissza a velünk együtt eltöltött időkre. 

Kívánjuk, hogy találd meg számításod és érd 

el a kitűzött céljaidat! Hogy örömmel menj be a 

munkahelyedre dolgozni és érezd úgy, hogy 

megérte váltani!
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Idén harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Városi Gyermeknap. A 
Gyermekjóléti Szolgálat által megálmo-
dott és megvalósított program az idei 
évben is sok segítő és támogató által 
valósult meg.  Fenntartók, Egyházak, 
Civil Szervezetek, Egyesületek és 
Önkéntes segítők tevékenykedtek azon, 
hogy a gyermeknap alkalmából színvonalas, tartalmas, 
élményekkel gazdag programot varázsoljanak kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.  
A gyermekek a szervezetek által biztosított „állomásokon” 
különböző ügyességi, problémamegoldó, ismeretterjesztő 
feladatok elvégeztével ajándékban részesültek, A színpadon 
fellépett a Diri-Dongó gyermek együttes és tánccsoportok, 
akiknek köszönjük a színvonalas bemutatókat: JamLand, 
Jazzbalett, Goldance, Everyday Dance .
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak:
Pilis Város Polgármesteri Hivatalának – Szabó Márton 
Polgármester Úrnak, a Kulturális Bizottságnak – Polgárné 
Czerjak Judit munkájáért, támogatásáért, az Evangélikus 
Gyülekezetnek, akik jótékonysági koncert bevételével 
támogatták a programot, Pángyánszki Ágnes lelkésznek, aki 
a Gyermeknap háziasszonya volt.

Önkéntes segítőinknek, 
együttműködő part-
nereink: KlímaBarát 
Kör, Összefogás Egye-
sület, Óvodai Intéz-
mény képviselői, Refor-
mátus Gyülekezet, Pilisi  
Petőfi Vadász Társaság, 
Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat, Baptista 
Gyülekezet, Evangé-
likus Gyülekezet, Kiút 
Egyesület, Napsugár 
Egyesület, Magyar Vö-
röskereszt pilisi képvi-

selete, Katolikus Gyülekezet, Rózsatanya Hagyományőrző 
Egyesület, Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület, Sipitó Park 
Kft., Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Jobbik Pilisi Ifjúsági 
Tagozat, Jeruska László – Köszönet a cukorka esőért, Gerje 
Forrás Kht., Tűzoltóság, Polgárőrség, Kádár Anikó, Petrik 
Ádám, Nagy Anna, Strázsi Mihály, Strázsi Mihályné, Károly 
Anna, Grozditsné Salamon Erna, Kámán Krisztina, Kámán 
István, Kanalas Cintia, Kanalas Viktória, Horváth Alex, 
Kanalas Laura, Kanalas Regina, Miklós Brigitta, Gyimothy 
Gabriella, Molnár Judit. Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai csoportja,

kapcsolat: 06-29/498-108

Városi Gyermeknap
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Elkezdődtek a hittanórák…

Idén harmadik versenyévadát kezdte meg az Uniqa 
Magyar Kalandrally Bajnokság (UMKB). A Sandlander 
Management által szervezett kupasorozat egy sokak 
által elérhető verseny, aminek immáron rengeteg 
hódolója van. A jó vezetési képességek mellett azonban 
itt szükség van jó logisztikai érzékre, kreativitásra és 
csapatszellemre is. 
Dabas először adott otthont az Uniqa Magyar 
Kalandrally Bajnokságnak, amely túlnyúlt a város 
határain és szinte az egész térséget lázba hozta. A táv 
hosszának köszönhetően a környékbeli települések is 
aktív résztvevőjévé váltak a kalandorok megméret-
tetésének.
Pilis város is hozzátett a verseny színvonalának 
emeléséhez remek helyszíneivel. Ennek okán, itt több 
elméleti és csapatépítő feladatpontot helyzetek el a 
szervezők, a városszéli homokbánya pedig offroad 
pályává alakult erre a hétvégére. 
A pilisi homokbánya már több triál- és offroad 
versenynek adott otthont, ezért talán nem véletlen, hogy 
Szabó Márton polgármester úr is kilátogatott ide, aki 
kiemelt szimpátiával kezelte a kalandrallyt és azt sem 
rejtette véka alá, hogy jövőre akár egy szélesebb 
együttműködést is elképzelhetőnek tart. 
Úgy véljük, hogy fontosak ezek a gesztusok, hiszen a 
rendezvény sportértéke mellett számos kulturális és 
karitatív értéket is képvisel, ami túlmutat a 
hagyományos autósversenyek – adott esetben – negatív, 
környezetromboló megítélésén.

Májusi kalandzóna                           - Igaz történet Pilisről.
Van úgy, hogy az ember azt érzi, közösséghez kell tartoznia, s 
tenni kéne valamit! Hét évvel ezelőtt, többen is így gondolva 
alakították meg egyesületüket. Sok tervük volt, amely 
városukat szolgálta, s közösségüket összekovácsolta. 
Kezdetben szépítették környezetüket, virágosítottak az 
iskolában, óvodában, a vasúti átjáró előtti járdát szabaddá 
tették, szemetet szedtek. Elnyerték a „Virágos Pilisért” 
pályázatot is, a telepi iskola utcájának rendbetételéért. Több 
éven át a városi és civil egyesületek rendezvényein aktívan 
segítettek. Minden évben egy alkalommal, egész napos 
rendezvény keretében szolgáltattak minden korosztály 
részére programot: sport, gasztronómia, kézművesség. Évről 
évre nagyobb sikere volt, mind több egyesület, intézmény vett 
aktívan részt a szinte hagyománnyá vált rendezvényen, amely 
a pilisiek összefogását bizonyította.
Az egyesület mindig is nagyon fontosnak tartotta a sport 
megszerettetését, s ezért emlékversenyen tisztelegtek 
Bánhegyi Ferenc asztaliteniszező emlékének. Azt tapasz-
talták, hogy nagyon nagy szükség van a lehetőségek 
biztosítására, ami nem egy napra szól. Ennek érdekében az 
önkormányzattól használatba kapott telken játszó- és 
sportparkot szerettek volna kialakítani. Várták, hogy legyen 
erre alkalmas pályázat, de nem vártak tétlenül. A telek hátsó 
végében alakítottak ki egy focipályát, saját és a támogatók 
erejének, adományainak, pénzének felhasználásával. Volt 
nap, mikor 8-10 ember is munkálkodott a terület 
eligazításánál, betonozás és hegesztésnél. Elkészült a 
focipálya!
Mind több fiatal vette birtokba, s jelentkeztek az egyesületnél, 
hogy szeretnének a neve alatt sportolni. Természetesen ezt 
örömmel teljesítették, sőt sportmezt is vásároltak nekik. 
Ennek mindenki örült, csak az egyetlen szomszéd nem! Bár 
kb. 30 méterre van a háza a sportpályától, nem 5 méterre, mint 
a Hétvezér utcában, s nem 10 méterre, mint a Vatyai úton lévő 
játszótér.. Mégis bántja a zaj, a labdapufogás, a kiabálás. 
Feljelentette az egyesületet, mert a labda berepült a kertjébe. 
Az önkormányzat kötelezte az egyesületet, hogy magasítsa 
meg a védőhálót. Ez meg is történt, sőt meg is szélesítették. 
Így magasabb lett, mint a Dózsa György úti Labdarúgó pályáé, 
vagy a monorierdei focipályáé! De ez sem volt jó. Belátnak a 
kertjébe és a hang továbbra is átmegy.  A város önkormányzata 
kivizsgálta a panaszt és bebizonyította, hogy megvan a kellő 
távolság, a zajszint sem magasabb a megengedettnél, s a 
falusias város jellege lehetővé teszi, a játszótérré átminősített 
területet használni lehet.
Addig-addig ment a szomszéd, hogy elérte a szomszéd város 
aljegyzőjénél, hogy beszüntette a tevékenységet, s a 
focikapukat 3 nap alatt le kellett vágni. Mehetnénk a 
bíróságra, de az egyesületnek nincs erre pénze. Most már a 
védőhálók is útban vannak. Miért is? Az egyesület és a 
sportolni vágyók nagyon el vannak szomorodva. Keresik az új 
lehetőségeket, a mozgásra alkalmas területet, hogy a 
védőhálók átvitelével továbbra is tudjanak biztosítani 
sportolásra alkalmat. A gyerekek és fiatalok nem értik a 
helyzetet, az egyesület sem! Mindaz, amiért annyit dolgoztak, 
annyit költöttek, az most semmivé vált? Eszembe jutott egy-
két mondás: 
„A közösség érdeke nagyobb, mint a magánérdek!” 
„Egy mindenkiért, mindenki egyért!”
Vagy mégsem?

„EGY MINDENKIÉRT?”

Szöveg: Barna András,kép: Sandlander

Hadas Jánosné
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2012. június 3-án dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke 
hivatalukba iktatta a Dél-Pest megyei Egyházmegye 
tisztségviselőit: Krámer György pilisi esperes-lelkészt, Bak 
Péter egyházmegyei felügyelőt, Pintér Mihály pilisi 
származású esperes-helyettest és az egyházmegye megvá-
lasztott tisztségviselőit a Pilisi Evangélikus Templomban. 
Dr. Fabiny Tamás igehirdetésében utalt arra, hogy a 
megválasztott tisztségek betöltéséhez újra csapatmunka 
szükséges és a mai társadalmi helyzetben minden újra, vagy 
újonnan választott tisztségviselőnek meg kell találni azt a 
formát, amivel Isten országa építését a jelen keretek között, de 
a jövőre tekintve Isten segítségével a leginkább 
megvalósítani tudja.  Krámer György esperes és Bak Péter 
egyházmegyei felügyelő már egy második ciklus keretein 
belül látja el szolgálatát.
Az ünnepi istentiszteleten szolgált a Maglódi Evangélikus 
Gyülekezet énekkara, valamint a Pilisi Evangélikus 
Gyülekezet IZSÓP énekkara és felnőtt énekkara. Ünnepi 
istentiszteletünket megtisztelte Szabó Márton, Pilis város 
polgármestere, Virág József pilisi római katolikus plébános és 
az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei, felügyelői és 
gyülekezeti tagjai.
Az ünnepi iktatási istentiszteletet közgyűlés követte, ahol 
székfoglaló beszédek és köszöntések hangzottak el. 
Mindezek után a Pilisi Evangélikus Gyülekezet egy 
szeretetvendégségen látta vendégül a Pilisre érkezett 
vendégeket.
Köszönjük az énekkarok vezetőinek és tagjainak a 
szolgálatát, dr. Fabiny Tamás püspök és Benczúr László 
egyházkerületi felügyelő, Dechertné Ferenczy Erzsébet 
péteri lelkész és Pintér Mihály esperes-helyettes és mendei 
lelkész iktatói szolgálatát. Külön köszönet a Pilisi 
Evangélikus Gyülekezet vezetőségének és szervezői 
gárdájának az ünnepi alkalom és a szeretetvendégség 
lebonyolításáért!

Pilisi Evangélikus
Szeretetszolgálat

SEGÍTHETÜNK? – Van, akire számíthat! 
Házi segítségnyújtás, Nappali Klub, 
Ebédszállítás
Ha szeretne napközben biztos helyen, közösségben 
értelmes időtöltést találni ön, vagy idős családtagja 
számára! 
Ha örülne annak, hogy valaki rendszeresen otthoni 
ápolásban, segítségnyújtásban részesíti önt vagy 
családtagját! 
Ha rendszeresen meleg ebédet szeretne, akár házhoz 
szállítással! 
Idős vagy más okból segítségre szoruló embereknek 
nyújtanak segítséget a Pilisi Evangélikus Szeretet-
szolgálat házi gondozónői,  lelkészei.
Mindezt nem csak evangélikus felekezetűek, hanem 
városunkban bárki, felekezeti és világnézeti meggyő-
ződéstől függetlenül igénybe veheti. 
Támogatásainkat folyamatosan és időszakosan is 
igénybe veheti. Szolgáltatásainkat  minimális 
költségtérítésért biztosítjuk. 
Köszönjük megelőlegezett bizalmát, keressen minket 
munkaidőben 8-tól 16 óráig a 06-29/497-230-as 
vagy a 06-20/382-6412-es telefonszámon. Kereshet 
minket személyesen is! Címünk: 2721 Pilis, Kossuth 
L. u. 57/B.

Pángyánszky Ágnes

A Pilisi Evangélikus Gyülekezetben a 2011/12-es 
tanévben 38 fiatal konfirmált Pünkösdkor. A konfirmáció 
jelentése a hit megerősítése, és legfontosabb momentumai 
közé az első úrvacsoravétel és a felnőtté válás, az 
önállóság kialakulásának Isten előtti megáldása tartozik. A 
konfir-mandusok konfirmációjuk után a gyülekezet felnőtt 
tagjainak számítanak. 
A konfirmáció újdonságai közé tartozott a szülők, a 
családok aktív részvétele a konfirmáció folyamatában és a 
szülői órák kialakítása. 
A konfirmandusok a vizsgák előtt egy nagyon jól sikerült 
négynapos előkészítő táborban vettek részt Balaton-
szárszón.

Evangélikus esperes és 
egyházmegyei tisztségviselő-iktatás Pilisen

Hogyan tapasztalhatjuk meg újra és újra, hogyan őrizhetjük 
meg Húsvét örömét életünk minden napján? Erre kerestük a 
választ a katolikus közösség lelki napján, melyen a két 
csalódott tanítvány nyomába eredtünk, hogy velük együtt 
felismerjük reményünk szerzőjét. Útjelzőnk ennyi volt: 
„Lukács evangéliuma 24, 13-35”
A hét első napján, Húsvétvasárnap két kiábrándult tanítvány 
tart Jeruzsálemből egy Emmausz nevű faluba. Közben egy 
ismeretlen vándor szegődik hozzájuk és érdeklődik, miről 
beszélgetnek. A tanítványok csodálkoznak, hogy az 
ismeretlen nem hallott a názáreti Jézus, a nagy próféta 
esetéről, akiket főpapjaik és elöljáróik halálra ítéltek és 
keresztre feszíttettek. „Mi viszont reméltük, hogy meg fogja 
váltani Izraelt. De ma már harmadnapja annak, hogy ez 
történt. Igaz, hogy néhány közénk tartozó asszony megzavart 
minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét. 
Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg 
nekik, akik azt állították, hogy él.” És akkor a Feltámadott, aki 
majd csak a kenyértörésben ismerteti meg magát, 
megmagyarázza az „oktalanok, akik oly nehezen hiszik, amit 
a próféták megjövendöltek, az ószövetségi írások Messiásra 
vonatkozó jövendöléseit - Mózestől a prófétákon át, hogy a 
Messiásnak szenvednie kellett, és a kereszten át kellett 
bemennie dicsőségébe.
Igazában ez az őskeresztény igehirdetés magva, amint azt 

„Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”
 – Lelkinap a katolikus közösségben

Konfirmandusainkról készült fénykép a címlapon látható!
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Lukács ismétli az Apostolok Cselekedeteiben közölt apostoli 
beszédekben, vagy Szent Pál az evangéliumok megírása előtt 
a Korinthusiaknak hirdette (1Kor 15, 3-4). Ratzinger pápa 
Jézus-könyve II. kötetében (226-227) az Emmauszi 
tanítványokról szóló elbeszélést a szenvedéstörténetnél 
elemzi, rámutatva arra, hogy az evangéliumokban a 
történéseket, a tényeket, mindig a Szó, az ószövetségi Írások 
értelmezik. Számos idézet a prófétáktól, főleg Izajás énekei a 
szenvedő szolgáról, vagy a zsoltárok a szenvedő izraelitáról, 
megvilágítják Jézus szenvedésének értelmét, jelentését. 
Lukács elbeszélése is mintegy a keresztény hit alap-
struktúráját képviselik: az Írások megvilágítják a tényeket, a 
tények pedig jelzik az írások beteljesedését. Az Ó- és 
Újszövetség között folytonosság és szakadás van, az Újban 
feltárul az, ami az Óban ígéret, előre jelzés, előkép volt. Jézus 
beteljesíti és túlszárnyalja a mózesi törvényt, új és örök 
szövetség szerzője lesz keresztáldozatával, amikor szerető 
engedelmességgel átadja magát az Atya akaratának (Fil2).
Az emmauszi történet naponta megvalósul a hívők számára a 
szentmisében: az igeliturgia során a Lélek vezetésével 
értelmezzük az Írásokat, amelyek mind Krisztusról szólnak, a 
kenyértörésben pedig, az eucharisztikus áldozatban hatha-
tósan jelenvalóvá válik Jézus halálának és feltámadásának 
üdvhozó ereje. De szentmisén kívül is minden személyes 
találkozásban, párbeszédben Vele találkozunk, aki Velünk-
lakó-Isten, Útitársunk lett. Itt végezetül a hívő francia költő, 
Pierre Emmanuel Emmausz verse befejező sorait idézem:
„Ünnepi mise bármily parányi párbeszéd / Ahol Te töröd meg 
a csend kenyerét.
A Te Igéd legyen áldott / Ki új Emmauszt teremt / Minden 
találkozással.”

Virágh József katolikus plébános

Négyéves szervezőmunka eredménye, hogy Magyarországon 
megrendezték a Reménység Fesztivált, amelyet a magyar 
keresztény egyházak karöltve szerveztek meg a Papp László 
Budapest Sportarénában június első hétvégéjén. Több mint 
háromszáz egyház és önkéntesek ezrei dolgoztak az esemény 
sikerén. A rendezvénynek az volt a célja, hogy megosszák a 
keresztény értékeken alapuló reménység üzenetét a Magyar-
országon élőkkel. Akik ott voltunk, sok külföldi és magyar együttes 
színvonalas, Istent dicsőítő műsorát hallhattuk.
Isten Igéjét Franklin Graham tolmácsolta mindhárom este. Az 
érdeklődés óriási volt: összesen 36175-en vettünk részt a 
fesztiválon. Több mint 240 buszt indítottak Magyarországon belül, 
hogy a különböző településekről felhozzák az érdeklődőket. A 
határon túlról 30 busszal jöttek.
„Én csak egy prédikátor vagyok, de egy kisebb hadseregnyi ember 
dolgozott mellettem azon, hogy ez a fesztivál jól sikerüljön” – 
nyilatkozta Franklin Graham. Az előadó arról a reménységről 
beszélt, amelyet Jézus Krisztus hozott el erre a Földre, és amit oda 
akar ajándékozni a reménytelenségben élő embereknek. Esténként 
felhívás hangzott el a megtérésre. 2727 ember jött előre, hogy 
megvallja bűneit, kifejezze a bűneitől való szabadulás vágyát, 
elfogadja Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatát, és befogadja 
szívébe, életébe Jézust, az Isten Fiát.
A rendezvény ökumenikus jellegű volt. Én tanácsadóként vehettem 
részt ezen. Számunkra határozottan megtiltották, hogy bármelyik 
vallási közösségről beszéljünk, sőt még csak nem is utalhattunk rá. 
Egyedül Jézus Krisztusé volt a főszerep, akiben minden kor embere 
megtalálhatja reménységét. Megható volt, amikor a színpadon 
megjelent a váci börtön néhány ideiglenes lakója és az egyikük 
elmondta élete történetét. Ő a legutóbbi elítélésének 19. évét tölti, 
de ebből már 18 évet a Jézus Krisztustól nyert új életben. Boldogan 
vallott arról a változásról, amelyet Isten vitt végbe az életében. 

Örömmel hallgattuk, hogy egy negyven főből álló gyülekezet 
működik a börtönben, akik szabad idejükben Bibliát olvasnak, 
imádkoznak, énekelnek és Istenről tesznek bizonyságot. A 19 éve 
elítélt testvérünk boldogan beszélt arról, hogy a legbűnösebb ember 
számára is van remény az újrakezdésre, ha átadja életét Jézus 
Krisztusnak.
Mi is valójában a hívő ember reménysége? Sokan talán úgy 
gondolják, hogy pusztán vágyakozás és várakozás valami 
bizonytalanra, vagy reálisan elérhetetlenre. Nem! A Biblia 
reménység-fogalma nem valami javulás, vagy segítség bizonytalan 
várását jelenti, hanem az Istenben való bizalmat. A hívő ember 
számol azzal, hogy ügyét a Mindenható Isten intézi, s jelenlétével 
betölti élete hiányait. Hiszünk abban, hogy ha Isten megérinti az 
ember életét, azt képes megszabadítani és megváltoztatni. Ez a 
reménység minden válaszfalat lerombol, amelyet az ember maga és 
embertársai közé épített. Nagyon fontos az örök élet reménysége, 
amely nélkül szörnyű halálfélelem gyötörheti az embert. Ez nem 
egy bizonytalan vágyakozás, hanem szilárd meggyőződés, amely 
teljes békességgel töltheti be az életünket.
Hadd hirdessem hát én is, hogy VAN REMÉNYSÉG! Nincs olyan 
emberi mélység, amelyből ne tudná felhozni Isten a Benne hívőket. 
Nincs olyan elrontott emberi kapcsolat, amelyet az Ő segítségével 
ne lehetne rendbe hozni. Nincs akkora és annyi bűn, amelyet az Úr 
Jézus vére ne tudna eltörölni. Nincs olyan nehéz élethelyzet, 
amelyre Istennek ne lenne megoldása. Sok remény nélkül kínlódó 
és kesergő embertársunk azért adja fel sokszor a harcot, mert nem 
akar Istenre figyelni.
Pál apostol az 1Kor 13-ban az ember életének három legfontosabb 
dolgáról ír: a hitről, a reményről és a szeretetről. A Reménység 
Fesztiválon a konferáló vezető egy képet festett le elénk, amelyen 
kettő nagy lány, a hit és a szeretet közrefog egy kicsiny gyermeket, 
aki a reménységet jelképezi. Ha a képet jól megnézzük, látjuk, hogy 
valójában a reménység húzza maga után, ill. viszi előre a másik 
kettőt. Nagyon fontos tehát a hit és a szeretet, de előre csak a 
reménység viszi az életünket, és csak a reménység az, amely 
megerősíti a hitet és a szeretetet, mert a reménység nélkül mindkettő 
elsorvad bennünk.
Lehet tehát reménységünk Istenben, és ez a reménység – a Biblia 
szavai szerint – „nem szégyenít meg”. /Róm 5,5/

Ki ne várná már a nyarat? S ha azt egy rendezvényen teheti, 
többedmagával, jól szórakozva, talán előbb beköszön a jó idő!
Már hagyománnyá vált, hogy az újlengyeli Győrfi házaspár 
meghívja a környék lakóit rendezvényükre, a tanyájukra. Minden 
van ott: szabadtéri konyha, kemence, bio-kertészet, háziállatok, s 
egy kicsi halastó is.
E napon megjelennek a bio-terméket kínáló árusok, méztermelők, 
sajtkészítők, fűszernövény és zöldség-palánta kertészek, bőr és fa 
kézművesek, hagyományokat ápoló textilneműt kínálók. A 
vöröskeresztes sátorban térítésmentesen megvizsgálják a vendégek 
vérnyomását, vércukrát, és fájdalomdíjul vehetnek maguknak a 
fagyiból. Szinte minden korosztály megtalálja a kedvenc 
szórakozását. A kicsik kézműveskedhetnek, arcfestést kérhetnek, 
íjászkodhatnak, megnézhetik a háziállatokat, s kipróbálhatják a 
kötélpályát, amely a tavirózsás tavacska felett vezet. A felnőttek 
pedig különböző előadások között választhatnak: a biogazdál-
kodásról, a génbankról, a gyógynövényekről, a mobiltelefon káros 
sugárzásáról, a rovásírásról. Közben a környék apraja-nagyja 
különböző műsorszámokkal vidámítja a napot: ének-zene-tánc, 
hagyományos és modern előadásban.
Gyorsan telik az idő, finom illatok vonzzák az éhes közönséget a 
bográcsok felé, ahol háromféle menüből választhatnak: 
kecskegulyás, őzpörkölt, és a vegetáriánusoknak külön készült 
zöldséges finomság. A Nap süt, mindenki nyugodt, a környezet 
barátságos, sok az ismerős, kellemesen telik az idő. 
Talán már itt a nyár???

„NYÁRVÁRÓ” a BioTanyán

A reménység

Pálmai Zoltán lelkész

Hadas Jánosné
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le a virágokat és ne dobd el utána!
Ilyen és ehhez hasonló ésszerű, de a gyakorlatban 

Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy mindenféle betarthatatlan törvények kereszttüzében andalogtunk a 
megaláztatás nélkül lehetek alattvaló. Persze nem mindig csodaszép tónál. Csodák-csodája, pár percre megszelídült a 
élvezem ezt a fajta kiváltságot - mármint az alattvalóságot -, fékevesztett uralkodó osztály és azt vettük észre, mi pórok, 
de nagyságrendekkel jobb nekem, mint annak, aki csak ül hogy megálltak és csendben nézik a SZÉPET. Igaz, kezükben 
benn a szobájában, unatkozik, hízik és azon rágódik hol itt-ott holmi botfélék és levélszerű tárgyak csüngtek, de 
rontotta el az életét. legalább csak csüngtek és nem hadakoztak. 
Nos, a mi királyságunkban az unalom szó fel sem merült még Szóval néztük a CSENDET és a SZÉPET mind és akkor 
soha. Fel sem merülhet, hiszen kegyes és nagyra becsült lefényképeztem a vizet. Mert úgy éreztem, most nem nép 
uralkodóink életük bimbajában leleddzenek, magyarul még vagyok, nem egy senkiházi szolga, hanem ember, aki a 
nagyon fiatalok, kemény hat éves fenségek, és mint ilyenek, szemével ugyanazt látja, mint a másik. Amit láttam, az az volt, 
nem nagyon hagynak nyugtot. Mindig más és más az hogy itt egymás mellett, vagy egymástól távol férfiak 
uralkodásuk színhelye és így a címerük is változó. üldögéltek, halkan, nyugalomban, pecáikat a vízbe ejtőzve, 
Legutóbb Tó országban foglalták a trónt és meghívták kinek a kezében  újság, kinek könyv és urambocsá, még volt 
magukhoz az unokatestvéreiket, akiket tiszteletbeli királlyá akinél sörös dobozt is láttam és megértettem, hogy Tó ország 
és királynővé avattak gyorsan, így lettünk mi,”fölnőttek” a legszebb pontján, a horgásztónál mindenki nyugodt és 
Tavi királyok és királynők hűséges és lelkes de alattvalói. elégedett és boldog. 
Nos, maga Tó ország egészen egyszerűen megközelíthető és Ha órákra is, de megtérhet itt bármely másik ország utazója, 
így egészen egyszerűen meg is közelítettük. Ugyan sorompó királya vagy szolgája, itt megleli, amit keres. A CSENDET. Itt 
állta utunkat fenséges sétánkon, de a kapus amint látta kikkel heverik ki a fáradalmaikat, az aggódásukat a tehetet-
van dolga, rögtön földig hajolt és sűrű esedezések közepette lenségüket, az életet. 
által engedett bennünket és így nem került a bitang bitófára.  
Rögvest meg is érkeztünk az első tóhoz, ahol vadkacsa 
családot és egy pár szabadúszó kétéltűt riasztottunk halálra, 
majd elkezdtünk „kacsázni”. Persze nem a kacsákkal, ugyan 
már, dehogy! Lapos kövek buzgó lapos dobálgatásával 
próbálkoztunk, ami szégyen ide, szégyen oda, de egyik 
uralkodó osztálybelinek sem sikerült, így mi gyarló pórnép 
learattuk első babérunkat, mert laposan és biztosan, de 
egymásután többször is sikerült köveinknek pattannia a 
vízen. Bár apró és meglehetősen jelentéktelen győzelem volt, 
de mégis némi elégtételt éreztünk a folytonosan 
parancsolgató, akarnok és zsarnok többfejű királysággal 
szemben. Sértődött uralkodóink gyanítom, csak azért nem 
vetettek bele a tóba azonnal, mert szükségük volt további 
málhacipelő, ételt-italt osztó és egyéb kívánságokat teljesítő 

Tó ország tópartján simogatott a napsütés, lágy szellő lehelte népre. Eme nép komoly két tagból állt, vagyis ment 
felénk a tavasz illatát és lenéztem. Megláttam négy rendületlenül.
gyermeket, akik a sok szaladgálástól és kacagástól kifulladva, A következő tó már nagyobb hatást váltott ki, az arisztokraták 
egymásnak dőlve élvezik, hogy demokrácia van. Mert attól a majdhogynem visszavedlettek normális gyerekekké, 
pillanattól kezdve, újra mi „fölnőttek” diktáltuk a tempót, mi ugrándozva, sikítozva tarolták le a víz környékét - és ha nem 
határoztuk meg - persze látva a bágyadtságot - az úti célt, vigyázunk a vizet is -, de időnként éreztették velünk, hogy 
irány haza! Kis királyoknak és kiskirálynőknek nagyon nehéz még mindig ők diktálnak és hol zsebkendőt, hol sebtapaszt, 
huzamosabb ideig a csendet élvezni, de mi alattvalók hol innivalót követeltek. 
fedezzük fel az uralkodásmentes terület szépségeit és igenis Meg kell mondjam őszintén, néha úgy éreztem, jobb lenne 
vonuljunk el ide és élvezzük, hogy mi „MI” vagyunk.talán ha oroszlánok elé vetnének, mert legalább tudnám, 

mindjárt vége lesz mindennek, de aztán tudatosak 
csillapítottam le az agyam háborgását és minden hangot 
kizártam és lám élvezni tudtam a korai tavasz ajándékát, a 
rügyeket, a csillogó napsütést, a bogarak és lepkék látszólag 
kósza szárnyalását. 
Innen a Horgásztóhoz, a királyság büszkeségéhez vettük az 
irányt és kénytelenek voltunk mi nép, felolvasni a Királyokra 
és Királynőkre is vonatkozó, szabályokat. 
Úgy, mint: Ne hangoskodj, mert elijeszted a halakat, ne 
hangoskodj, mert megijeszted a bácsikat! Ne hangoskodj, 
mert esküszöm, soha többet nem jössz velem ilyen helyre! Ne 
dobáld a botokat, ne dobáld a köveket! Ne hadonássz a 
botokkal, ha már el nem dobhatod, mert kivered a szemed, 
vagy az enyémet és akkor nagyon zabos leszek! Ne ugrálj, 
mert ez egy szép csendes hely, nem futni sem szabad! Ne tépd 

Tó ország királyai és királynői

Majoros Ildikó

Ma álmomban több gondolat merült fel bennem.
Pilisen, a Rózsahegyi dűlőben élek. Ahol járok és látok, 
környezetemben háborús állapotok vannak. Lerombolt 
présházak, pincék, parlagon hagyott földek, úttalan utak..
Közben álmodom szilárd burkolatú utakról, közművekről, 
különösen villanyról (ugyanis az sincs), petróleumlámpa 
fénye világít szobámban esti, éjszakai órán.. Az álom gyorsan 
véget ér. Felébredek, amikor hangoskodó, érdekeiket kevésbé 
ismerő emberek szólnak.
Milyen nagyszerű dolog lenne, ha a város, az ország, Európa 
is gondolna a város peremén élőkre, családokra, gyermekekre 
és idősekre. Ha a gyertya fénye helyett áram többféle fénye 
világítaná meg pislákoló életünket.

Gulyásikné Nagy Erzsébet - egy volt, földön járó repülőirányító

Álom és valóság
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Idén kevesebb betörésről, rablásról hallani szűkebb 
vidékünkön. Vagy csak megszoktuk az ilyesfajta híreket? 
Nem tudom, de talán nem is erről kellene értekeznünk. 
Minden esetre, ha kevesebb is, örüljünk, de még ha kevés is, 
az is sok.
Mihez képest sok? A múlthoz képest mindenképpen, de a jó 
közérzetünkhöz is. Lassan a megszépítő messzeségben lebeg 
a nyitott kertkapuk, a csak behajtott ablakok és bejárati ajtók 
világa. Abban a világban soha, semmi sem tűnt el, ha csak a 
szeleburdi kölyökkutya el nem csente.
Ma nem ez a helyzet. Ma be kell zárni, amin zár van, még ha 
csak tejért is ugrunk ki a boltba. Nem maradhat nyitva az autó, 
a fészer, a garázs, a pince, mindent kettőre kell zárni és olykor 
az is kevés. Ha elmegyünk a faluból, jobb, ha titokban 
tesszük, jobb, ha senki sem tudja, most éppen nem vagyunk 
otthon. 
Ide jutottunk. Mindannyian elszenvedői vagyunk az ún. 
közbiztonság katasztrofális helyzetének és bizony senki és 
semmi sincsen biztonságban.  A nehezen megszerzett 
dolgaink és gyakorta a szeretteink testi-lelki egészsége, de 
akár az élete is veszélyben van. Így élünk manapság..
Természetesen vannak hivatásos és önkéntes őrzők, de azok 
állandó létszám- és eszközhiánnyal küzdenek. Be kellene 
látnunk, senki másra nem számíthatunk, csak magunkra. 
Magunkra igen. Első lépés a szomszédokkal való jó viszony 
kialakítása. Kérdezzük meg őket, hogy vannak? Hogy érzi 
magát az anyukája, sikerült-e a gyereknek a felvételije, nő-e 
már az unoka fogacskája. Legyünk újra nyitottak egymás felé.  
Meséljük el hol, mi fáj nekünk, hol olcsóbb a bigyó, vagy 
hogy elmozdult a cserép a múltkori viharban. Osszuk meg 
terveinket egymással, legyen kevés a titok, a szégyellnivaló. 
Meglátjuk, csoda fog történni!
A barátságos és újra nyílt emberek azonnal közösségé 
erősödnek. Igen, közösségé és ettől lesznek újra erősek. Az 
erős közösség már nem védtelen és a hangját is hallatni tudja. 
Mert ez nagyon-nagyon hiányzik.
Nyissuk hát rá a kaput a szomszédra csak úgy. Kezdjük ezzel. 
Menni fog, mindenki megláthatja. 
Egy kínai közmondás szerint: Ne a világmindenséget, hanem 
a szomszédodat szeresd!” Így jobban fogjuk érezni 
magunkat.

ÉCESZGÉBER

Imecs László

35 évnyi BKV-nál eltöltött munkaviszony után, megér-
demelten vonult nyugdíjba Böjti László. A kollégák, akik 
mind nála kezdték a pályafutásukat, búcsúztatót szerveztek 
számára. Egy nyugodt, természet közeli és Budapesthez 
közeli helyet kerestek, így esett a választás Pilisre, a Pilisi 
Petőfi Vadásztársaság vadászházára és 
környezetére. Hosszadalmas szerve-
zés után összeállt a menü. Reggelire 
hurkát, kolbászt sütöttünk a szabad-
ban, ebédre a bográcsban vaddisznó-
pörkölt főtt. Közben a jelenlevők 
meghatottan elevenítették fel az együtt 
töltött évek legszebb pillanatait.
Az ünnepelt számára nagy meglepetés 
volt, hogy a vasútállomásnál egy pilisi vállalkozó hintója 
várta, azon kocsikáztunk ki a városon keresztül a 
vadászházhoz.
Az ebéd előtt átadtuk a közös ajándékot és megtartottuk az 
elmaradhatatlan búcsúztatót, amelyet az ünnepelt 
meghatottan köszönt meg. Jóllakottan még estig tartott a 
beszélgetés.
Böjti László! Ezúton is köszönjük a velünk töltött 35 évet, 
köszönjük a tanításodat, türelmedet és azt is, hogy 
megmutattad, hogyan lehet becsületesen, nyugodt 
lelkiismerettel nyugdíjba vonulni! Jó egészséget és nyugodt 
éveket kívánunk az előtted álló nyugdíjas évekhez!

Nyugdíjas búcsúztató

Kemenár Pál

Márai Sándor:  Az ünnepekről
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts 
fekete ruhát.Keféld meg hajad vizes kefével.Tisztálkodjál belülről 
és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a 
régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körül-
ményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep 
legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott 
étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenek fölött 
legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a 
megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és 
föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl 
reá, testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle 
láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az 
ünnepre.

Pedagógusnap
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Bevallása szerint még az egyetemi évek alatt is, az ottani 
kollégiumi magányban is csak a saját „nyavalygásait 
rögzítette”, amit nem is mutatott meg senkinek, de az 
évfolyamtársai egy napon megtalálták ezeket és elküldték a 

Cikkfeldolgozások csokorba szedve a most 75 éves Baranyi Pest megyei Hírlaphoz és az Egyetemi Laphoz, így 
Ferencről, - akinek az új monodrámája május 18-án Pilisen is jelenhettek meg ezek a saját maga számára írt, második írási 
látható volt… kezdeteket igazoló, féltve őrzött versek.  

A siker is itt kezdődött. Ekkor jött rá, „hogy nem a pódiumról 
A pilisi Kármán József Városi Könyvtár felújítása alatt az volt kell beszélni az emberekhez, hanem az emberek közül, és az 
a feladatom, hogy a Pest megyei Hírlap című újság minden emberek helyett.” Ez a felismerés bátorította fel, hogy 
számát átnézzem, - és onnan minden Pilissel kapcsolatos verseivel elmenjen a különböző szerkesztőségekbe. 1962-
cikket kigyűjtsek és feldolgozzak, - hogy az itt talált cikkek ben befejezte az egyetemet és megjelent a Villámok balladája 
tartalmával is növeljük könyvtárunk helytörténeti című első verseskötete, amit két évvel később, a Hazatérés 
gyűjteményét, - a kronológiai sorrendet követve. című kötet követett. Ebben az időben Baranyi Ferenc az 
Az igazsághoz tartozik, hogy az elkezdett cikksorozatban Egyetemi Lapok-nál volt újságíró. A Hazatérés című kötetről 
most nem ez a helytörténeti értékeket is ismertető cikk Pruknet Pál is írt, azt boncolgatva, hogy az első kötet egy 
következne, de mivel Baranyi Ferenc Kossuth díjas költőnk „tehetséges fiatal költő reménykeltő pályakezdése”, de ez a 
75. születésnapját ünneplik országszerte, úgy gondoltam, második kötet, mondanivalójában és tartalmi mélységében, 
hogy a pilisi Hírnök mostani számában - tiszteletem jeleként - valamint annak megfogalmazásában, „már több az előző 
, róla kell írnom! A cikk aktualitását növeli, hogy végre kötetnél”, mert „érettebb, töprengőbb, vívódóbb és a 
Pilisen is látható volt Baranyi Ferenc Casta Díva c. válaszokat már türelmetlenebbül kereső ember, mint a 
monodrámája… Villámok balladájának csapongó, néhol kamaszosan mutáló 

hangú diákja.” Hiszen „itt a költő már nem csak annak örül, Mai „időutazásunk” fél évszázadon át, 1962-től kezdődik, 
hogy rátalált a szerelemre”, hanem a „szerelem tartalmát amikor három napon keresztül, három fiatal költőt mutatott 
fogja vallatóra” és a testi-lelki kapcsolat mélységeit keresi, be a Pest megyei Hírlap, a monori Művelődési Központban 
hiszen ezt írja: „Egy sellő-léptű lány jön itt, megfordulok történő író-olvasó találkozójuk ürügyén, hiszen azokban a 
utána, aztán megyek, veled, tovább.”  napokban, Baranyi Ferenc, Borsányi János és Rakovszki 
„Baranyi Ferenc harmadik kötete, már érett poéta érzelmi és József szerzői estjére volt hivatalos a monori járásban élő és 
gondolatvilágát tükrözi és nyeresége a mai magyar irodalmat szerető nagyközönség. Blaskó Mihály, a Pest 
költészetnek.” Egy monori költészetnapi ünnepség révén megyei Hírlap 23. számában, Baranyi Ferencet, mint „ifjú, 
íródott cikk szerint: „Volt valami meghitt melegség a fiatal költőt” mutatta be egy rövid életrajzi ismertetővel, mely 
levegőben. Ezt azonnal érezhette mindenki, aki a községi szerint „Baranyi Ferenc tehetséges fiatal költő, aki 1937-ben 
tanács nagytermébe belépett. Ez érthető is, hiszen Baranyi született Pilisen. Pedagógus család gyermeke. Budapesten a 
Ferenc költő hazajött Monorra. Gyerekkori barátai, jó Kölcsey Gimnáziumban érettségizett, majd pályamunkás, a 
ismerősei, költészetének ifjú rajongói voltak jelen előadói megyei lap munkatársa, azután OTP-tisztviselő volt. 1957-
estjén.” Itt, ezen a napon beszélt arról, hogy „a költészet ben felvették az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
egyszerűen nem is hivatás, hanem sors” a számára. Itt bölcsészkar magyar–olasz szakára.  Jelenleg gyakorló tanár 
hallották először, hogy a költő szavalt saját verseiből, majd a egy budapesti gimnáziumban. Versei 1957-ben kezdtek 
karácsonykor megjelenő új verseskötetéről is beszélt. Az megjelenni. 1959-ben bejárta Franciaországot, Párizstól a 
1971. év 144. száma már arról ad híradást, hogy hazatérése Pireneusokig.” És itt egy Baranyi Ferenc által írt önéletrajzi 
után, Baranyi Ferenc, Monor, Vecsés és Pilis után, Gyömrőn vallomás, üzenet is olvasható: „Nagyapám és nagybátyáim 
is találkozott olvasóival, egy-egy író-olvasó találkozó vásározó kalaposmesterek voltak, meleget adtak az emberek 
keretében, ahol azt is megtudhattuk, hogy „Baranyi Ferenc fejére. Én az emberek szívébe szeretnék meleget lopni, 
versei eddig, francia, olasz, angol, német és szerb fordításban vásározó garabonciásan közöttük járva-kelve, nekik és róluk 
jelentek meg és egy finn kötet után az idén adják ki egy kötetét írva a verseket.”
a Szovjetunióban is. Az 1962. év 27. számában látható a „három fiatal költő”, 
Az 1973. év 140. száma arról számol be, hogy ismét ahogyan dr. Gábor Gyula, a monori művelődési ház 
megjelenik egy válogatott kötete, amelyről kettős érzelemmel igazgatója beszélget velük. Huszty Károly cikkét is 
beszél: „örülök, mert egy válogatott kötet rangot jelent, de a olvashatjuk, aki szerint költeményeikben mindhárman „a mai 
másik szemem sír, mert ez azt jelenti, hogy menthetetlenül életet öntik, művészi formába.” Szántó Péter tollából arról 
eltelt a fiatalságom…” Baranyi Ferenc vallomása szerint a olvashattam, hogy milyen szeretettel fogadták Bag fiataljai 
gyerekekhez is szólni akar, hiszen egy olyan könyvet állított Baranyi Ferencet, akiknek arról mesélt, hogy hogyan lett 
össze, ami a gyermekeknek szánt irodalomról és versekről költő és hogyan születik a vers. Bevallása szerint diák 
szól. korában volt olyan időszak is, amikor egy hónap alatt 423 
A műfordítást sem hagyta abba, „hiszen a nagyvilág verset írt, többnyire fizika órán, mert így akart imponálni egy 
költészetének vérkeringését érezni, minden költő számára kislánynak. Sőt, azt is bevallotta a bagi fiataloknak, ma már 
izgalmas állapot. Szeretnék néhány éven belül megjelentetni tudja „hogy a versek rosszak voltak, de a kislány annál szebb 
egy műfordítás kötetet, amelyben az ismert Jevtusenkótól, az volt”, vagyis az első versek leginkább a lányok 
ismeretlen, de igen tehetséges olasz, francia fiatal költőkig meghódítására szolgáltak. Ezen elgondolkodva, csak később 
bemutathatnám barátaimat, akik a világ más táján, elszántan jött rá arra, hogy a „versírás, a sors rögzítése” és ettől ő maga 
és lelkesen küzdenek művészi céljaik eléréséért.” Ez a terv is nagyon megijedt. Itt és ekkor jött rá az írás felelősségére. 

Pilisről és pilisiekről írták…
 - tallózás a Pest megyei Hírlapban, III. rész.
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meg is valósult. Hiszen számtalan verseskötet jelent meg Tárkányi Imre költő szolgáltatta Gerőly Tibor vezetésével. A 
Baranyi Ferenc fordításában, vagy válogatásában, vagy rendezvényen ott voltak a Baranyi Ferenc „ifjúságának 
előszavával. színtereiről” érkezett tisztelői is. Pilis nevében Pogány 
Baranyi Ferenc, az idők folyamán, cikkeket, tanulmányokat György, könyvtárunk igazgatója, Nyáregyháza nevében 
is írt és ünnepi vezércikkeket. A Pest megyei Hírlap 1978. Kaszner Margit festő és írónő, a monoriak nevében pedig 
XXII. évf. 196. számában egy augusztus 20-ra írt Pechnyik Ibolya köszöntötte az ünnepeltet, aki „ajándékul” 
eszmefuttatást találtam tőle, Milyen ember lehetett István? - Baranyi versek szavalásával is kedveskedett. Telt ház volt. 
címmel, ami nagyon érdekes szemszögből világította meg Még pótszékeket is kellett hozni. Most lehetett látni igazán, 
Szent István szerepét a magyar történelemben. hogy Baranyi Ferencnek milyen sok tisztelője és barátja van. 
Egy 1981-ben megjelenő riportban arról beszélt, mennyire Bár pótszékeket nem kellett behozni, a pilisi előadás is 
meghatározó, hogy az ember hol cseperedik. „A 
gyermekkorom ide köt Pest megyéhez: Pilis a születésem 
helye, aztán a nyáregyházi erdőben cseperedtem. Szüleim a 
falusi intelligencia kategóriájába tartoztak, de alacsony 
sorbul vergődtek föl értelmiségivé. Származásom 
magányossá is tett az irodalmi életben, a narodnyikoknak 
nem voltam eléggé népi, mert tudtam olaszul és szerettem az 
operákat, a polgároknak pedig mindig proli maradtam. Sokan 
tudják, hogy a nyáregyházi erdőben két sír van, Nyáry Pálé és 
bizonyos távolságra Schodelné Klein Rózália hamvai 
feküsznek, aki kis túlzással, a múlt század Callas-a volt. Ez 
gyújtotta ki az én gyermek fantáziámat, és az izgatott, hogy ki 
lehet ez a szépasszony. Nyáry Pál szeretője. Operaénekesnő – 
mondogatták. Akkor kezdődött ez a téboly, innen indult el az 
én tragikus méretűvé váló operaimádatom. (…) Emiatt 
vágtam be egy csomó áriát és úgy övöltöttem, mint egy fába 
szorult féreg. Énekelni tudtam, de nem értettem a szövegüket, 
hát ezért jelentkeztem az olasz szakra, és így ez a szerelem csodálatos volt! A közönség felállva tapsolt, ami színházi 
kölcsönössé vált.” berkekben a tisztelet és az elismerés legnagyobb jele. 
Én ezt a vallomást érzem „kapocsnak” az 1981 és a 2011-es év Sajnálatos azonban, hogy milyen kevés pilisi mutatott 
között, hiszen, Baranyi Ferenc egy monodrámát írt erről a érdeklődést az egyetlen pilisi Kossuth-díjas költőnk 
nagy és végzetes szerelemről - CASTA DÍVA címmel -, mert „alkotása” iránt. Szerencsére nagyon sokan jöttek el a 
azt már gyermekkorában megfogadta, hogy egyszer majd szomszéd településekről. Figyelemre méltó, hogy a Monori 
meg fogja örökíteni ezt az igaz szerelmet, hogy soha ne József Attila Gimnáziumból több diákot is elhozott egy 
felejtődjék el az emberek emlékezetéből. Én ezt a pedagógus, mert feltétlenül meg szerette volna mutatni 
monodrámát a szépségén és értékén túl helytörténeti értéknek diákjainak, hogy milyen nagyszerű dolog az, ha egy 
is tekintem, hiszen Nyáregyháza ismert költője vette a alkotásban három művészeti ág is segíti és erősíti egymást. 
fáradságot és megörökítette még két Nyáregyházához kötődő Mert bizony, ez az előadás nem volt mindennapi. Hiszen a 
híres ember életét. Schodelné szerepét Pánti Anna színpadi jeleneteket, a drámát virtuóz zongorajátékok és 
operaénekesnő alakította, a zenei részt pedig Hegedűs Valér csodálatos operaáriák színesítették, amelyek mindnyájunkat 
zongoraművész prezentálta. Megható és nagyszerű előadás elvarázsoltak. Az előadás szépsége még ma is beszédtéma a 
volt. Ezzel a művel Baranyi Ferenc teljesítette gyermekkori városban… 
fogadalmát és méltó emléket állított az egy sírban nem 
pihenhető, de halálukig egymáshoz tartozó, Nyáregyházán 
élő és tiszteletet érdemlő párnak. Ennek a darabnak egy 
rövidített változata a „Nyáregyháza 600 éves” ünnep-
ségsorozaton volt látható először, majd a két budapesti 
előadás után a pilisi Kármán József Városi Könyvtár 
szervezésében, a pilisi Evangélikus Egyház Gyülekezeti 
Termében is látható volt.

És elérkeztünk a mához. Az 1962-ben íródott cikkek szerint 
Baranyi Ferencet akkor még „ifjú, kezdő és fiatal” költőként 
mutatták be. Mára, az eltelt évtizedek folyamán elismert, 
tapasztalt, tekintélyes és Kossuth díjas költővé érett! 
Bizony így rohan az idő.. Baranyi Ferencet 2012. január 25-én 
a budapesti Erzsébetvárosi Közösségi Házban a 75. 
születésnapja alkalmával köszöntötték barátai, ismerősei és 
művésztársai. Munkásságát Madarász Imre, a debreceni 
egyetem művészettörténésze méltatta, az ünnepi műsort 
Hegedűs Valér zongoraművész, Keres Emil színművész, 
Rozsnyák Miklós dalénekes, valamint Nagy Betti fuvolás és 

Ölvedi Krisztina

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Kármán 
József Városi Könyvtár 

2012. június 18-a és 2012. július 15-e 
között leltározás miatt zárva lesz. Ez idő alatt nem 
működik a könyvtár melletti eMagyarország pont 
sem. Intézményünk a leltározás után 

2012. július 16-tól, hétfőtől
várja ismét Tisztelt Olvasóit. A kényelmetlenségért 
szíves megértésüket kérjük!

Pogány György könyvtárvezető

"A múltunk már a múlt,
Jelen van még a jelen,

A jövőnket olvassák,
Ha nyújtom a kezem.
De én lazán átverem

A jósokat,
Hisz tenyerembe

Magam vésem
A sorsomat..."
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Közlekedés
Április hónapban került sor a 4-es sz. főút lámpás 

Tisztelt Lakosság! kereszteződésében a tilos jelzésen áthaladók és a gyalogos 
átkelőn a gyalogosok elsőbbségét nem biztosító Az alábbiakban a 2012. első félévében történt a 
gépjárművezetőkkel szembeni fokozott ellenőrzésre. Az jelentősebb bűnügyi eseményekről tájékoztatom Önöket.
ellenőrzés során 3 fő gépjárművezetővel szemben került 

-A Pilisi Polgármesteri Hivatal sérelmére a külterületi részen  kiszabásra a tilos jelzésen áthaladás miatt összesen 300.000 
követtek el ismeretlen elkövetők falopást. A lopási kár 34.500 Ft  közigazgatási bírság. 
Ft. Az ügyben 2 fő elfogásra került, akik a bűncselekmény Ezúton is felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét az április 
elkövetését beismerték. Az ügyben az eljárás folyamatban 15-től érvénybe lépő helyszínbírság összegekre, melyek nagy 
van. részénél a rendőrnek nincs mérlegelési jogköre, mivel a 
-A Bárószőlőben, a Homoki dűlőben és az Aba Sámuel bírság összege fix. 
utcában dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt Példaként említenék néhányat, amelyeket visszatérő 
folyatatunk eljárást. Az ügyben egy személy tettenérésére szabálysértésként észlelünk:
került sor és menet közben sikerült felderíteni, hogy több -a gyalogosok elsőbbségének meg nem adása: 20.000 Ft 
helyszínen járt a társaival. A társak elfogása megtörtént, bírság és 6 büntetőpont,
gyanúsított kihallgatásuk során a bűncselekmények -biztonsági gyermekülés nem használata: 30.000 Ft bírság és 
elkövetését elismerték. 3 büntetőpont,
-Vaslopás történt a Nagy L. utcában. A lopási kár 22.000 Ft. -bukósisak nem használata: 15.000 Ft és 3 büntetőpont,
Az  elkövető elfogásra került és az ügyet gyorsított eljárás -bekanyarodási szabályok megsértése: 15.000 Ft és 6 
keretében vizsgáltuk, vádemelési javalattal éltünk a Monori büntetőpont,
Városi Ügyészség felé. -irányjelző nem használata: 15.000 Ft és 3 büntetőpont,
-A Haleszi Szőlő II. dűlőben dolog elleni erőszakkal A törvényi szabályozás alapján közigazgatási eljárást és 
szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult büntető közigazgatási bírságot kell kiszabni az ittas vezetőkkel 
eljárás. Az ügyben egy fő elfogásra került, az ügyet szemben, ha azok véralkoholszintje szabálysértési értékhatárt  
vádemelési javaslattal küldtük meg az ügyészségnek. meghaladja: 
-Pilisi lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az Gépi hajtású jármű vezetése alkohollal szabálysértés miatt a 
utcán leszólította és szerelmet vallott neki, mozgásában bírság összege:
korlátozta. A nyomozás forró nyomon elindult és az elkövető - 0,5 ezrelék v. 0,30 mg/l alatt 150.000 Ft/ büntető pont:6,
elfogása megtörtént, akinek őrizetbe vételére is  sor került. - 0,8 ezrelék v. 0,50 mg/l alatt 200.000 Ft/ büntető pont:8. 
-A Postahivatal előtt az elkövető leszólított egy sértettet, majd Nem gépi hajtású jármű vezetése vagy hajtása alkohollal 
trükkös lopás módszerével eltulajdonította értékeit. A szabálysértés miatt a bírság összege:
személyleírás alapján az elkövető beazonosításra és elfogásra -0,8 ezrelék v. 0,50 mg/l alatt 30.000 Ft (kerékpár, 
került. A házkutatás során az eltulajdonított értékek lovaskocsi),
megkerültek. - 0,8 ezrelék v. 0,50 mg/l felett 60.000 Ft.
-Sorozatjellegel történnek fémlopások a külterületi, zártkerti 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatékony részeken. A nyomozás során 2 fő került előállításra, akik a 
bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy gyanúsítottkénti kihallgatásuk során ezidáig a Haleszi szőlők 
Önök is megtesznek minden maguktól telhetőt annak és Papbereki részen 12 bűncselekmény elkövetését ismerték 
érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.el. További helyszínek beazonosítása folyamatban van.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén -A Bicskei utca-Munkácsy M. utca környékén több 
kérem Önöket, hogy hívják munkaidőben (ügyelet hiánya melléképületbe, garázsba hatoltak be és onnan műszaki 
miatt ) a Pilisi Rendőrőrsöt: 06-29/498-128, azon kívül a tárgyakat tulajdonítottak el. A nyomozás során sikerült az 
Monori Rendőrkapitányságot: 06-29/410-726, illetve a 107-elkövetői kör beazonosítása, melynek köszönhetően a 
es telefonszámon.Nyáregyháza Dózsa Gy. utca térségében hasonló 
Pilis Város körzeti megbízottjának Kiss Zoltán r.ftőrm bűncselekmények elkövetését követően két fő előállítása, 
elérhetősége: 06-20/412-24-90 szám, fogadóórája minden őrizetbe vétele megtörtént. A nyomozás folyamatban van.
páros hét csütörtökén 08.00-10.00 között kerül megtartásra a -Az első félévben 2 esetben történt lakásbetörés. Egyik 
rendőrőrs épületében.esetben 2 millió Ft lopási kár keletkezett, a másik esetben 

250.000 Ft. Az ügyekben felmerült információk feldogozása 
 folyamatban van.

Az év eltelt időszakában 8 fő őrizetbe vételére került sor. 

Közrendvédelem: 

Az év eltelt időszakában 47 fő került elfogásra, melyből 33 főt 
értünk tetten bűncselekmény elkövetésén, és 14 körözött 
személyt fogtunk el. Előállításra 92 személy került, amely 
közül 31 fő bűncselekmény gyanúja miatt. Vérmintavételre 
12 esetben állítottunk elő.  A MÁV állomás környéke 
folyamatos ellenőrzés alatt van. A megerősített szolgálat Pilis 
területére is ki lett terjesztve (gyalogos járőrök). 

Rendőrségi Hírek

Kiss Gábor r. őrnagy, Őrsparancsnok
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-– Nagy Márta előadása
"Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és 
meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak 
az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel.” 
Gazdag, aki egészséges. 
Hogyan ismerhetünk rá erre a gazdagságra és hogyan őrizhetjük 
meg hosszú időre ezt? Mi történik velünk akkor, amikor nem 
vagyunk egész(ség)ben? Talán kétségbe estünk megoldatlannak 
látszó élethelyzetek miatt, vagy talán hiányzik a feleségünk, 
kiegészítő párunk?
Már magyar szavaink is kifejezik azt, hogy az egészség 
valamilyen fajta egységet jelenthet. Egységet, egyensúlyt 
önmagunkkal és önmagunkban. Vágyaink, gondolataink, 
cselekedeteink egységét. 
Egységet környezetünkkel, békés, barátságos és szeretetteljes 
személyes kapcsolatokban, a természeti szépségek 
fölismerésében és ennek részeseiként annak megóvásában. 
Mindezekhez kapcsolódóan olyan életforma kialakításában, 
ahol a szellemi, lelki és testi táplálékok által mindíg újra 
megtaláljuk azt az állapotot, amikor örömöt lelünk élétünkben.
Gondoljunk bele abba, hogy testünkben milyen összetett, 
nagyszerű folyamatok játszódnak le azért, hogy életben 

legyünk. Szívünk szünet nélkül dolgozik, lélegzetünk meg nem 
állhat és emésztőrendszerünknek is igen gyakran adunk nehéz 
munkát. 
Egy csoda az, hogy mindabból, amit élelemként magunkhoz 
veszünk, különböző feladatokat ellátó sejtek keletkezhetnek, 
melyek hozzájárulnak az állandó átalakulási, megújulási 
körforgáshoz erőt és energiát szolgáltatva napi cseleke-
deteinkhez. Ezek a folyamatok figyelmünk és irányításunk 
nélkül zajlanak. Szervezetünk, ahogy megnevezése mutatja, 
képes önállóan, egységesen, szervezetten mindezen feladatokat 
ellátni. Valamely felsőbb inteligencia az, mely a milliárdnyi 
ember és élőlény mindegyikére odafigyelve felügyeli ezen 
biológiai folyamatokat. Testünk egy különleges adomány, egy 
kincs, mely figyelmet és tiszteletet érdemel. 
Az ember az egyedüli élőlény, mely gondatlanságával kárt tud 
ebben okozni. A hosszas, helytelen bánásmód ezzel a különleges 
szerkezettel, testünkkel az, ami betegség formájában jelzést ad 
nekünk arról, hogy vannak dolgok, amiket nem jól csinálunk, 
vannak dolgok, amik bennünk és/vagy körülöttünk nincsenek 
rendben.
Ekkor kerülünk abba a kényszerhelyzetbe, hogy foglalkozzunk 
magunkkal, esetleg elgondolkozzunk azon, hogy mi is lehet 
betegségünk oka. Fáj a derekam, mert megemeltem magam, fáj 
a torkom, mert hideget ittam. És ezekből már tanulhatunk is, 
hogy legözelebb másként cselekedjünk, mert megtapasztaltuk 
azt, hogy teherbírásunk gondolati túlbecsülése, szomjúságunk 
mohó, gondatlan csillapítása testünknek nem esett jól.
Betegségmegelőzésnek nevezik orvosi értelemben a 
szűrővizsgáalatokat. Ennek eredményeként kaphatjuk a 
megnyugtató választ, hogy nincsen aggodalomra okunk, 
nincsen íly módon kimutatható bajunk, betegségünk. A kérdés 
az, hogy ilyen esetben csupán testünk tűrőképességének határa 
alatt maradtunk, vagy tettünk ezért valamit, hogy egészségben 
maradjunk. A munka és az egyre nehezedő életkörülmények 
fásultságot, érdektelenséget okozhatnak. Van azonban 
lehetőség arra, hogy megtaláljuk külső és belső erőforrásainkat. 
Ilyen lehet: 
- A munka jellegétől eltérő mozgás, séta a természetben, úszás, 
kerékpározás, sport, változatos energetikai tornák, tánc.
- Az étkezésre való odafigyelés. A sok diéta, kúra útvesztőjében 
általános szabályként mondható, hogy mindenkinek az a 
legmegfelelőbb táplálék, mely lakókörnyzetében az adott 
évszakban terem. Azok az áruk, amelyek mesterséges úton 
készültek, természetellenesek, így élelmiszerként szerve-
zetünknek nem befogadható, abba nem beépülő, annak kárt 
okozó. Megterített asztalnál, az evésre időt szánva, az ételért 
hálával, jobb étvággyal eszik a család.
- A természet részeiként az évszakhoz, a napi életritmushoz és az 
életkorhoz való időbeni alkalmazkodás. Éjszaka, amikor 
nincsen fény, aludjunk. Nappali fénynél tevékenykedjünk.
- Saját testünket becsüljük, tiszteljük örökös szolgálatáért és 
jutalmazzuk meg pihenéssel, aktív pihenéssel, testápolással, 
hogy örömünket leljük azon személy látványában, akit a tükör 
mutat.
- Jót tesz egy-egy belső tisztító kúra, vagy böjt a lerakódások 
kiürítésére.
- Mindehhez hozzátartozik a gondolatok és beszéd tisztaságára 
való törekvés, az embertársainkkal való viselkedés módja. Szép 
szavakkal, kedves beszéddel, mosollyal kellemes környezetet 
teremthetünk.

Wass Albert szavaival összefoglalva: „Nem győzöm eleget 
mondani: tanulj meg örvendeni. annak, hogy élsz. S mert élsz: 
gazdag lehetsz." 

Kincsünk az EGÉSZSÉG

Fedezd fel Pilis értékeit, természetes és épített 
kincseit, örökítsd meg városunk színes 
életképeit, mutasd meg rejtett oldalát! 
A Zöld Válasz és a Jobbik Pilisi Ifjúsági Tagozat 
fotópályázatot hirdet: „Pilis, ahogyan én látom” 
címmel.
A zsűri elnöke: Szabó Márton Polgármester
Díjak és nyeremények:
I.helyezett: 20.000 Ft értékű MP4-es lejátszó 
(4 GB memória, beépített: fényképező, 
diktafon, MP3, MP4 lejátszó) 
Media Faktor Elektro Shop Pilis
II.helyezett: 15.000 Ft értékű vásárlási utalvány 
a Csikós Könyvesboltba
III.helyezett: 7.000 Ft értékű utalvány a 
Sandropapa Pizzériába
Közönségdíj: ajándékcsomag a facebook-on 
gyűjött „like”-ok után 
A pályázatok beérkezésének határideje és 
helye:
2012. augusztus 10.
fotopalyazat@jobbikit.hu

A részletekről folyamatosan tájékozódhatsz a 
facebook-on, 
keress minket a ”Pilisi Ifjúsági Tagozat” néven,
 vagy a +36-20/423-1289 telefonszámon 
(délután 16 óra után)!
Jobbik Pilisi Ifjúsági Tagozat

 

FOTÓPÁLYÁZAT

„Ott lenni! Meglátni! Lefotózni!”

„PILIS, AHOGYAN ÉN LÁTOM”



Hősök napja


