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Az idén is az evangélikus templom kertjében lévő 
kopjafánál emlékeztek a Pilisiek az 1956-os forradalomra. 
Először Szabó Márton, Pilis város polgármestere mondott 
ünnepi beszédet:

„ Tisztelt Hölgyeim és Uraim !

„Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint 
azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre 
rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles 
és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás 
bizonyos fénytörése szükséges ahhoz, hogy a vak fém-
lemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer 
magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben 
minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, 
s akkor megint látunk egy arcot.” – írja Márai Sándor.
 Ez a fény október 23-a, amely láthatóvá teszi az 
1956-os eseményeket.  E nap a terror és az elnyomás elleni 
küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 
nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és 
politikai közösség, melyben Magyarországnak ismét helye 
van. 

Ezt a küzdelmet idézik Albert Camus sorai: "A 
legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon 
az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse 
a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok 
magyar vérnek kellett elhullnia — s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában 
csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és 
sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket 
adták, és soha, sehol nem igazoljuk azokat, akik a 
forradalmat elfojtották. Nehéz minékünk méltónak lenni 
ennyi áldozatra." 

Az európai átlagemberek kiálltak a magyarok 
mellett. A lengyelek, osztrákok, németek, angolok szimpátia 
tüntetéseken és nagyszabású gyűjtéseken mutatták ki 
együttérzésüket. 

A nyugati diplomáciai körökben teljes káosz volt az 
események és a folyamatok megítélésében. A helyzet-
értékelésben és a követendő politikában is teljes volt a 
tanácstalanság. Az angol és amerikai legfelsőbb 
kormányzati körökben úgy gondolták, hogy a magyar 
forradalom a szovjet blokk belügye és az abba való 
beavatkozás be nem látható hatással lehet a nyugat és a 
Szovjetunió kapcsolatára. Az amerikai választásokkal 
elfoglalt Eisenhower elnök nem lehetőséget, hanem 
problémát látott a felkelésben. A magyar közvélemény és 
Nagy Imre kormánya is a nyugattól és Amerikától várta a 
forradalom segítését. 

Walter Lippmann ezt írta: „Nem érdekünk, hogy a 
kelet-európai megmozdulások odáig fajuljanak, ahol már 
lehetetlenné válik az Oroszországgal való megegyezés.” A 
forradalom és Magyarország  magára maradt és jöttek a 
Szovjet tankok. Charles Gati a következőkben vonja le a 
tanulságot: „ noha a magyarok és az amerikaiak komoly 

hibákat követtek el tettekkel és mulasztással 1956-ban és 
1956 előtt, a magyar függetlenség kivívásáért folytatott 
nemes küzdelem kudarcáért elsősorban nem Budapest vagy 
Washington, hanem Moszkva a felelős .”

Hogyan szóltak Márai Sándor szavai ? „Így 
halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy 
napon fény hull valahonnan, akkor megint látunk egy 
arcot”  Fontos, hogy emlékezzünk.

Tisztelt Emlékezők!

Mindszenty József bíboros úr 1956. november 3-án a 
következőket mondta a rádióban: „tudja meg mindenki az 
országban, hogy a lefolyt harc nem forradalom volt, hanem 
szabadságharc. 1945-től egy vesztett, számunkra céltalan 
háború után, erőszakkal épült ki az itteni rendszer, 
amelynek örökösei most a tagadás, megvetés, undor és 
elitélés izzó bélyegét ütik annak minden porcikájára. A 
rendszert az egész magyar nép söpörte el.  … A világon 
páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a 
népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet 
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen.” 
 A történelem néha ismétli önmagát.  Vannak események, 
amelyeknek ugyanaz a jelentése a történelem távlatából. 
1848 és 1956 között is sok különbség van, de sok mindenben 
mégis hasonlítanak. Többek között abban, hogy azt üzenték 
a világnak: egy kis európai nép a döntő pillanatban 
méltósággal kezébe vette a sorsát, hatalmas véráldozat és 
pillanatnyi bukás után, de megváltoztatta a jövőjét.
 Az elmúlt évtizedek vezetői azt próbálták elhitetni, 
hogy nem kell eltúlozni az ünnepi megemlékezést, a 
magyarkodást, ugyanis az ifjabb nemzedéket meg kell óvni 
a megrázkódtatástól. Hogy a múlt helyett a jelenbe és a 
jövőbe nézzünk, és ha lehet, kezeljük tabuként a 
történelmünket. Ez tévedés. Ismerni kell a múltunkat, hogy 
láthassuk a jövőnket.

E nagyszerű napnak az a legfontosabb üzenete, hogy ennek 
a kicsi országnak minden baja közös baj. Nem mindegy, 
hogy van-e bennünk közös szeretet és összetartozás, 
amellyel minden nehézség ellenére is tudunk országot 
építeni, jövőt teremteni.
Bízom abban, hogy van még bennünk elég elszánás és erő, 
ne legyen bennünk megosztottság, hanem együtt érjük el 
közös céljainkat. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! „

Ezt követően átadásra került a „Pilis városért” kitüntetés 
Nagy Sándor úr részére, a város kulturális életében végzett 
kiemelkedő munkájáért. Hat éve vezeti a Pilisi Zenész 
Egyesületet, szervezi és tartja össze a zenekart.
 A díjátadás után a Gubányi Károly általános iskola 
tanulói adtak elő megemlékező műsort a forradalomról.
 Pilis Város Önkormányzata, intézményei, társa-
dalmi- és civil szervezetei, a helyi pártok képviselői helyez-
ték el koszorúikat a kopjafánál. A Szózat hangjaival 
fejeződött be a pilisi megemlékezés.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Megemlékezés 1956-ról 
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Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
foglalkoztatásra pályázatot nyújtott be a Monori 
Munkaügyi Hivatalhoz. Örömmel közöljük, hogy sikeres 
pályázatunk folytán 3 fő alkalmazására nyílt 
lehetőségünk közhasznú foglalkoztatottként. Ebből 2 
főt - a Gubody Ferenc Általános Iskola igazgatónőjének 
megkeresése alapján – az iskolába helyeztünk ki, mint 
felügyelőket, mivel sajnos a magatartási nehézségek, 
valamint a többször előforduló iskolai lopások a tanítás 
rovására mentek, így szükségessé vált, hogy rendet 
lehessen tartani. 1 fő a bölcsődéhez lett kihelyezve, 
mint takarítónő. 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni az olvasókat, hogy újra 
sikerült elindítanunk az általános iskolai felzárkóztatást 
mindazok számára, akiknek nincs meg a 8 általános 
iskolai végzettségük. Sőt ebben az évben lehetőséget 
tudtunk teremteni azoknak is, akiknek egyáltalán nincs 
iskolai végzettségük, így alkalmuk van, hogy írni-
olvasni tanuljanak.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Pest 
Megyei Munkaügyi Hivatallal. Ezen együttműködés 
keretében szakmai képzés elindítását is tervezzük.
Programjaink továbbra is mindenki előtt nyitva állnak, 
függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek, hiszen 
városunk közös érdeke, hogy a rászorulókon, 
hátrányos helyzetűeken közösen segítsünk. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Monori 
Munkaügyi Hivatal Vezetőjének és a Pest Megyei 
Munkaügyi Hivatal Vezetőjének, hogy lehetőséget 
biztosítanak számunkra.

Rafael Oszkár

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója
Szüreti bál és felvonulás képekben
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Intézményünk három telephelyén 37 osztállyal és 6 
napközis csoporttal kezdte meg működését ebben a 
tanévben.
A 2012/2013 tanév kiemelt feladatai közé tartozik a 
tehetséggondozás, kiemelkedő tanulóink segítése. Fontos-
nak tartjuk a kompetenciák fejlesztését, valamint korszerű, 
változatos módszerek alkalmazását. 
Ennek elérése érdekében több új szakkört indítottunk, 
melyeken tanulóinkat szaktárgyi versenyekre is felkészít-
jük.  Alsó tagozaton német, angol, informatika, hon- és 
népismeret, origami, játékos sportverseny felkészítő, 
néptánc, valamint kézilabda; felső tagozaton matematika 
tehetséggondozó, asztalitenisz, újságíró és hagyományőrző 
szakkörökkel bővítettük kínálatunkat. Természetesen 
hagyományos, már jól bevált szakköreinket a továbbiakban 
is megtartjuk, amelyek közül kiemelten fontosak a 
nyolcadik osztályos tanulók részére szervezett előkészítő 
foglalkozások matema-tikából, magyarból és angol 
nyelvből.
Az idegen nyelv tanulása jelentős, egyre inkább felértéke-
lődik, ezért már alsó tagozatban is egyre nagyobb igény van 
rá. Ezen igény kielégítése érdekében angolból már 2. 
évfolyamon is, német nyelvből 3. évfolyamtól indítottunk 
szakkört. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél korábban 
megismerjék néphagyományainkat, népszokásainkat, 
hagyományos értékeinket, ezért alsó tagozaton néptánc 
szakkörön vehetnek részt tanulóink. Így válhatnak nemzeti 
értékeinket becsülő és továbbörökítő felnőtté. Ezt a 
szakköri órákon szem előtt tartva, játékos formában, a gyer-
mekek életkori sajátosságait figyelembe véve valósítjuk 
meg. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerveztünk úszásoktatást 
a monori uszodába. A tanulók hetente, csütörtöki napokon 
járnak oktatásra.
Az új Köznevelési törvény értelmében ettől az évtől az első 
és ötödik évfolyamon bevezettük a mindennapos testneve-
lést. Ez komoly problémát okozott az amúgy is zsúfolt 
tornaterem beosztásában, ezért sok órát a Dózsa György úti 
tornaszobában, az udvaron, ill. rossz idő esetén az iskola 
folyosóján, vagy a tantermekben vagyunk kénytelenek 
megtartani.
Az idei tanévben hagyományainkhoz híven csibeavatót, 
papírgyűjtést, farsangot szervezünk iskolai szinten. 
Megünnepeljük az „Ifjúsági zenebarátok világnapját”. Az 
őszt „tök jó”héttel búcsúztatjuk. A karácsonyi készülődés 
keretében „Adventi” vásárt szervezünk Bécsbe, a mikulás 
kupát indítjuk újra útjára, kézműves napot tartunk, 
dalokkal, versekkel idézzük az ünnep hangulatát. Tavasszal 
„tavaszváró témahetet”, „Szomszédolás” -t, Egészség-
napot, Ki mit tud?-ot rendezünk. Az évet Gubányi- héttel és 
a szokásos gálával zárjuk.
A tárgyi feltételek javítása érdekében pályázatot adtunk be 
TÁMOP-3.1.4-12/1 „Innovatív iskolák fejlesztése” 
címmel.
A novemberben megrendezésre kerülő szülők-nevelők 
bálja bevételéből szintén iskolánk tárgyi eszközeit 
szeretnénk bővíteni, újítani.

A 2012/2013-as tanév indítása a 
Gubányi Károly Általános Iskolában

Vezetőség

Az új kiscsoportosok befogadása ebben a nevelési évben is 
folyamatosan történik, a szülők kéréseit és igényeit a 
gyermekek érdekében szem előtt tartva.
Szeptember a külső világ tevékeny megismerésének 
jegyében zajlott. Lázas készülődés előzte meg a szüreti 
felvonulást, melyen sok óvodáskorú gyermek és óvodai 
dolgozó vett részt. Ezzel is megismertetve a gyermekekkel a 
népi hagyományokat.
A nevelési programunk egyik kiemelt célja a szűkebb 
környezetünk megismerése, a környezettudatos magatartás 
kialakítása. Ehhez kapcsolódva idén is mindhárom óvoda 
minden csoportja kirándulást szervezett a Gerje forrás-
vidékre. Ismerkedtek a vizes élőhelyek állat- és növény-
világával, gyakorolhatták a természetvédő magatartást. A 
Csilló lovardában töltöttek egy tapasztalatokkal teli 
délelőttöt. Aktívan tevékenykedtek állatok etetésében, 
kukorica morzsolásban, lovagoltak, kocsikáztak.
Az Állatok Világnapját a Játékország óvodái különböző-
képpen dolgozták fel. A Hétszínvilág székhelyóvoda 
gyermekeit Kovácsné Szilárd Zsuzsanna otthonában fogadta. 
Ott megfigyelhették a házi kedvenceket és a ház körül élő 
állatokat (vetési sikló, szárazföldi teknős, vadászgörény, 
kecske, bárány, nyúl, stb.)
A Gesztényéskert tagóvoda óvodásai a kecskeméti Vadaskert 
lakóit látogatták meg. Segítségükre volt a park egyik kiváló 
zoo-pedagógusa. Irányításával megbeszélték az állatok 
származási helyét, tulajdonságait, táplálkozási szokásait. 
Nagy figyelemmel kísérték a látványetetéseket (oroszlán, 
majom, kecske, nagy mara, ormányos medve, ló). Az állat 
simogatáson nyulat, kecskét, lámát, bárányt simogathattak. 
Sok új ismeretet nyújtó délelőttöt töltöttek el.
A Meserét tagóvodában zenés és játékos programokat 
terveztek. Különböző csoportokban más-más típusú 
feladatokat oldottak meg a gyermekek az óvodapedagógusok 
irányításával. Puzzle kirakás (vad, házi állatok), mese az 
állatokról, táncház, a szárazföldi és tengeri élőlények 
csoportosítása élőhely szerint. Mozgalmas, színes délelőtt 
volt.
Megkezdődtek a kompetencia tartalmú belső tovább-
képzéseink. Szeptember hónapban a Meserét tagóvoda 
Pillangó csoportjában volt az első bemutató foglalkozás 
„Szüret” témában.
Örömmel vettünk részt az Evangélikus parókián megrende-
zett „Tűvarázs” kiállításon, a gyerekek rácsodálkozhattak 
kolléganőnk, Erdős Melinda igényes, esztétikus munkáira.
A fenti programok képei az óvoda honlapján megtekinthetők: 
www.pilisiovodák.hu.

Hászné Burján Edina, óvodapedagógus

Óvodai hírek

A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később,
amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal

tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet,
sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük.

Darren Shan

A szerelem gyümölcse a legnemesebb, a legősibb érzés:
életet alkot. Senki sem tudja, honnan jön, hogyan jön,

csak leszáll az ismeretlenségből az emberek boldogítására,
a fiatal évek örömére, az öreg napok vigaszára,

édes gond, féltő aggodalom, gyönyör és büszkeség,
a gyermek az élet maga.

G. Hajnóczy Rózsa
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A TÁMOP 3.1.4 pályázatban vállaltaknak megfelelően ebben 
a tanévben is megtartottuk iskolánkban a témahetet, 
amelynek témai az ősz, a szüret és a hozzá kapcsolódó 
szokások, hagyományok voltak.

              Szabadság téri telephely
Már a témahetet megelőző héten elkezdődtek a munkálatok: 
feladatok megbeszélése, plakátok készítése, zöldség-
gyümölcs kiállítás, rajzpályázat meghirdetése
Szeptember 22-én a szép őszi időjárást több osztály is 
kihasználta. Volt, aki a hegyeki pincékhez- és volt, aki a 
gombai tóhoz kirándult.
Hétfőn reggel „őszbe öltözött” a folyosó. A gyerekek nagy 
tetszésére kikerültek a kiránduláson gyűjtött kökény, 
galagonya és csipkebogyó ágak.
Nagy sikere volt a zöldség-gyümölcs kiállításnak. Egész 
héten folyamatosan érkeztek az ötletesebbnél- ötletesebb 
figurák. A gyerekek büszkén mutatták egymásnak és nagy 
érdeklődéssel nézegették a remek munkákat, ezek mellett az 
Ősz színei rajzpályázatra is sok szép rajz érkezett.
A tanítási órákon az ősszel foglalkoztunk:
2 órás testnevelés órán: kirándulás a Gerjéhez, termések, 
levelek gyűjtése.
1 órás testnevelés órán: ügyességi játékok, sorversenyek őszi 
termésekkel, gyümölcsökkel. 
matematika órán: őszi termésekkel kapcsolatos szöveges 
feladatok. 
irodalom órán: őszi versek, mesék, szövegek. 
énekórán: őszi dalok.
rajz, technika órán: ősszel kapcsolatos munkák készítése, a 
folyosó és a tanterem dekorálása.
Ezen kívül minden évfolyam kapott feladatot:
1. évfolyam: beszélgetés az őszi időjárásról, zöldségekről, 
gyümölcsökről, költöző madarakról, részvétel a Csibeavatón.
2. évfolyam: a Csibeavató megszervezése, lebonyolítása, népi 
gyermekjátékok gyakorlása, 
3. évfolyam: Mihály napi vásáros gyakorlása, népi 
kalendárium készítése.
4. évfolyam: Zelk Zoltán: Három nyúl című bábjáték 
gyakorlása, tablók készítése az őszi munkákról, fogalmazás 
írása az őszről.
Délután a napközisekkel kézműveskedtünk. Őszi termések-
ből készítettünk dekorációt, figurákat és papírból képeket. 
Nagy sikere volt a témahét zárásán, a pénteki szünetekben 
bemutatott produkcióknak is. Az 1. szünetben a 2. 
évfolyamosokkal népi gyermekjátékot játszhattak a 

gyerekek. A 2. szünetben, a 4. a. osztály Zelk Zoltán: Három 
nyúl című bábjátékát nézhették meg. A 3. szünetben, a 3. d. 
osztály által előadott Mihály napi vásárost tekinthették meg. 
Sikeresen, élményekkel gazdagodva zárult a hét.

Hornyik Erika

               Széchenyi úti telephely
Október 2-án, kedden délután Paulovicz Pálné tartott előadást 
iskolánkban. Manyi néni szeretettel beszélt a szüretről, a 
szürethez kapcsolódó szokásokról és a szüreti mulatságról. 
Elmondta, hogy Pilis város mely tájegységein foglalkoztak 
szőlővel és érdekességeket árult el a területek elnevezésével 
kapcsolatban. Elmesélte, hogy az ősz feladataihoz tartozott a 
dióverés és a tartósítás is. A jelenlévő gyereksereg dalokkal 
színesítette a programot. 
Örömünkre szolgált, hogy Manyi néni elfogadta meghí-
vásunkat, és a Szomszédolás című vetélkedő után most a 
Széchenyi utcai telephelyen is emelte rendezvényünk szín-
vonalát.
A projekt keretében látogatást tettünk a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumba, ahol egy interaktív kiállítást tekintet-
tünk meg 80 tanuló részvételével.
Csütörtökön tanulóink nagy lelkesedéssel gyűjtötték a 
papírhulladékot környezetünk tudatos védelmében.
2012. október 5-én a témahetet nevéhez méltóan szüreti 
mulatsággal zárták a gyerekek. Ahogyan a hét minden 
napjának programjait, úgy ezt a napot is az ősz tematikája 
határozta meg. 
A tanítási órák után a tanulóink kézműves foglalkozásokon 
vettek részt. Az alsó tagozatos kisdiákok osztályfőnökeik 
vezetésével készítettek őszi dekorációt, ajándéktárgyakat. 
Eközben a felső tagozatosok tetszésük szerint választhattak a 
különböző kézműves tevékenységek közül. A szaktanárok 
irányításával készíthettek őszi dekorációt, ablakdíszt és az 
ősz színeiben pompázó ékszereket. Sok diák ajánlotta fel, 
hogy az általuk készített képeket, dekorációs tárgyakat az 
iskola szépítésére használjuk fel. Ennek köszönhetően ennek 
a napnak az élményeire még sokáig fognak emlékeztetni 
bennünket a falakon, faliújságokon és ablakokon elhelyezett 
kézműves tárgyak.
A jól végzett munka után következhetett a szórakozás: a 
szüreti mulatság. Pintérné Klein Zsuzsanna és a néptánc 
szakkörösök vidám táncmulatsággá varázsolták a délutánt. A 
gyerekek csatlakoztak hozzájuk és többféle táncot és népdalt 
sajátítottak el. A mulatságot felszabadult körtánc zárta, amely 
után kicsiknek és nagyoknak is jólesett a zsíros kenyér és a 
gyümölcs. 

Bobák Melinda, Csányiné Babicz Anna

A Gubányi Károly Általános Iskola beszámolója

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0043
A kompetencia alapú oktatás  és egyenlő

hozzáférésmegvalósítása Pilis város
innovatív intézményeiben

Minden arany már, a napsugár is,
mely ontotta kincsét egész nyáron át.
Nézd, sok falomb, levél fáradtan hintázik,
az őszi széltől, lehullni, pihenni vágy.

Piros bogyók csüngnek csontváz-ágon,
társuk a lomb alig takarja, őket.
Várják a sorsuk, s egy szeles nappalon,
lehullva földre, adnak új életet.

Arany tutajként sodródik a vízen
hajtva a széltől egy árva falevél.
Táplálta anyját rövid kis életében,
most letette sorsát, tovább már nem remél.

Szép most az ősz, akárha köddel
érkezik egy hűvös hajnalon.
S míg fázósan bújunk össze a csípős esőben,
a föld készül, mereng új tavaszon.

Stignor István: Ősz
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2012. szeptember 16-án eddigi szolgálatomat hivatalossá 
téve, hálaadó ünnep keretében egyházunk elnöke Pataki 
Albert beiktatott engem a Magyar Pünkösdi Egyház Pilisi 
Gyülekezetének lelkipásztori szolgálatába. 
Néhány mondatot írok magamról: Isten megajándékozott 35 
évvel ezelőtt egy nagyon kedves feleséggel, majd sorban 
négy gyermekkel. Közben megbízott minket még kilenc 
állami gongozott gyermek nevelésével is. Teológiai 
tanulmányaimat 2008-ban fejeztem be, jelenleg pedig 
pasztorálpszichológiai mesterképzésen veszek részt. Polgári 
foglalkozásom miatt a Hírnök olvasóinak nagy része 
bizonyosan találkozott már velem vonaton.
Az ünnepség történelmi jelentőségű volt gyülekezetünk 
életében, mivel közülünk senki nem emlékszik arra, hogy 
falusi, községi vagy városi vezető járt volna már 
imaházunkban, de arra sem, hogy a testvéregyházak 
képviselői jelen lettek volna valamelyik alkalmunkon. Ezért 
nagy örömünkre szolgált, hogy mind ez most megvalósul-
hatott. Remélem ők is szép emlékkel gazdagodva mentek el 
tőlünk.
Egyházunk elnöke beszélt arról, hogy Istennek terve van 
népével és ennek megvalósítására embereket hív el. Jó dolog, 
ha van, aki meghallja, felismeri és elfogadja az elhívást. 
Feladatunk az evangéliumot, a jó hírt – azt, hogy Isten minden 
embert ki akar szabadítani a bűn rabságából – elvinni az 
emberekhez. Öröm, hogy a különböző keresztyén egyházak 
ebben nem riválisak, hanem munkatársai Krisztusnak és 
egymásnak.
Pásztori beiktatásom után örömmel tettem eleget annak, hogy 
a gyülekezet döntése alapján felavathattam presbiteri 
szolgálatba Magyar Zoltánt, akit Pilisen a legtöbben sport-
edzőként ismernek, mi viszont úgy ismerjük, mint Isten Jézus 
Krisztus által megváltott gyermekét, aki hűségesen tesz 
bizonyságot bárkinek az ő hitéről.
Szabó Márton polgármester úr elmondta az ünneplő 
gyülekezetnek, hogy a világon sok helyen üldözik és meg is 
ölik a keresztényeket. Ezekről a média nagyobbrészt nem 
tudósít. Örömét fejezte ki, hogy itt ilyen szépen együtt tudnak 
működni a vallási közösségek. Jó munkát kívánt az új 
vezetésnek és azt, hogy a gyülekezet tagjai megleljék azokat a 
gondolatokat és szépségeket az új pásztorban, amelyeket 
elvárnak tőle.
Morva Ákos református lelkész idézte Keresztelő János 
vallástételét Jézussal kapcsolatban: „Neki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbé lennem” /Ján3,3/.  Felhívta 
figyelmünket arra, hogy soha ne felejtsük el a sorrendet, mert 
tévedés az, hogy előbb nekünk kell alászállni, hogy Jézus 
felemelkedhessen az életünkben, ugyanis csak akkor 
válhatunk kisebbé, ha Jézus emelkedik fel az életünkben. Ezt 
alátámasztva idézte Gyökössy Endrétől: ”Amikor megjön a 
fény, akkor tűnik a sötétség”.
Krámer György evangélikus lelkész a Máté 6,33-al 
köszöntött minket: „Keressétek először Isten országát és az ő 
igazságát, és ezek mind megadatnak néktek”. Elmondta, hogy 
sokféle megítélése van a világon az egyházaknak, de Isten 
előtt csak annak van jelentősége, hogy keresi-e Isten országát 
és az ő igazságát. Egyik felekezet se mondhatja, hogy nála 
van az igazság, de igazán az tart minket össze, hogy ugyanazt 

az igazságot keressük, amely az Isten Igéjében van. Ennek a 
keresésnek a megjelenítése az, amikor embertársaink 
érdekében jót cselekszünk. A jótettekre különösen ma van 
szükség, amikor városunkban egyre nagyobb teret hódít a 
munkanélküliség, a szegénység, és egyre több lelki sérült 
gyermek van iskoláinkban.
Tenkely Béla - a baptista gyülekezet küldötte - elmondta, 
hogy „a lelkipásztort nem a szószék teszi”, hanem az, hogy 
nagyon szereti Istent. Akkor is szereti, ha a gyülekezet nem 
szeretetre méltó. A kudarcok esetén is bátorítást kapunk, ha 
őszintén szeretjük az Urat.
Virág József a Római Katolikus Egyház plébánosa nem tudott 
részt venni alkalmunkon, de levélben a Jóisten bőséges 
áldását kívánta életünkre és szolgálatunkra.
Még sok köszöntés és hozzászólás hangzott el, amit most nem 
írok le. Kiemelem viszont az isaszegi pünkösdi gyülekezet 
dicsőítő csoportjának szép énekeit és Hacheleva Ludmilla 
zongoratanár szép orgonajátékát, amelyek különösen 
emlékezetessé tették ünnepi alkalmunkat.
Én szeretném nem eljátszani azt a bizalmat, amellyel a 
gyülekezet tagjai megajándékoztak engem és szeretnék 
hűséges szolgálója lenni Istennek, családomnak, gyülekeze-
temnek és mindazoknak, akik között élek és akiknek 
szükségük van rám.

Pálmai Zoltán, lelkipásztor   

Lelkipásztor-beiktatás és presbiter-avatás
a pilisi pünkösdi gyülekezetben
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Az idei évben szeptember 29-én Pilis szolgált helyszínül az 
evangélikus Észak-Pest Megyei Gyermeknapnak. A szép őszi 
szombat délelőttön több mint 140 gyermek érkezett a 
Templomkertbe a környék 8 különböző gyülekezetéből. 
Rendezvényünket BIBLIA, A KÖNYVEK KÖNYVE 
címmel hirdettük meg. Ezzel célunk az volt, hogy a gyerekek 
kreatívabb formában megismerkedhessenek a Szentírás 
keletkezésével, felépítésével, egyes történeteivel, hogy 
ezután ne úgy tekintsenek a Bibliára, mint csupán egy nagyon 
vastag könyvre, hanem lássák meg annak értékét, s mint egy 
több évezredes kincset vegyék kezükbe ezután, melyen 
keresztül az Isten ma is szól, tanít, vezet és bátorít.
A regisztráció után programunkat közös énekléssel kezdtük. 
A hangszerek és a vidám gyermekek hangja betöltötte az 
egész termet. Az interaktív, illusztrációkban gazdag áhítatot 
László Milán, a Dabas-Gyóni Evangélikus Egyházközség 
lelkésze tartotta. Ezután a gyermekek 10 csapatban 
barangoltak a Templomkertben egy-egy pilisi fiatal 
vezetésével. Különböző állomásokon a pilisi evangélikus 
gyermekmunkában segítő önkénteseink és a megyei 
lelkészek vezetésével interaktív módon megismerhették a 
Biblia keletkezésének történetét, a különböző fordításokat. 
Krumpli nyomda segítségével megtanulhattak egy pár héber 
és görög betűt, majd toll és tinta segítségével leírhatták 
nevüket is. Egy másik állomáson megtanulhatták a Biblia 
felépítését, könyveinek sorrendjét, majd a hittan órákon 
szerzett eddigi tudásukat rejtvényeken és totókon keresztül 
mérhették le. Ezeken kívül volt színjáték, aranymondások 
tanulása és éneklés is a különböző helyszíneken.
Kis frissítő után napunkat alkotóházzal folytattuk, ahol a 
gyermekek maguk is megmutathatták kézügyességüket. Az 
Isten szeretetét és gondviselését az időjárásban is 
megtapasztalhattuk ezen a napon, hiszen lehetőségünk volt a 
szabad levegőn sportolni, játszani és kézműveskedni. 
Délutánunkat közös énekléssel, imádsággal és áldással 
zártuk.
A gyermeknap keretében a fiataloknak nem csak lexikai 
tudásuk bővült, hanem kapcsolatok kialakítására is remek 
volt. Jó volt látni, hogy milyen barátságok szövődtek a 
különböző városból, faluból érkező gyermekek között, hogy 
hogyan tartják a kapcsolatot mind a mai napig, s várják a 
viszontlátást. Hálásak lehetünk Istennek, hogy van lehetősé-
günk a gyermekek megszólítására, az ilyen rendezvények 
megszervezésére, s hogy vannak lelkes munkatársaink is, 
akik segítik szolgálatunkat. 

Török Anett, evangélikus lelkész

Gyermeknap és a Biblia! 
A már hagyománnyá vált díszmadár kiállítás 
idén október 19-24 között került megren-
dezésre a Móricz Zsigmond Közösségi 
Házban. A Monor Környéki Díszmadár és 
Kisállattenyésztők Egyesület tagjai jóvoltá-
ból sok színes és érdekes madarat láthattak az 
érdeklődők. Így például hullámos- és nimfa 
papagájokat, nagy- és kis sándorpapagájokat, 
rozellákat, barabandokat, hegyi- és énekes 
papagájokat, fénypapagájt, díszpintyeket, valamint fácá-
nokat! A legnagyobb sikere a beszélő lóri és jákó papagáj-
oknak volt, de sokaknak Gyuri bácsi szeme fénye, a rózsa 
kakadu tetszett a legjobban. 
Ezúton szeretném megköszönni a látogatók nevében a 
kiállítóknak: Pálinkás Gyuri bácsinak – mint főszervezőnek, 
Bokros Tamásnak, Kovács Ildikónak, Lasán Jánosnak, Nagy 
Gábornak, Rimavölgyi Sándornak, Sinkovics Lászlónak és 
Topor Jánosnak, hogy megrendezték ezt a csodálatos 
kiállítást és örömet szereztek ezzel a látogatóknak!
Bízunk benne, jövőre is megcsodálhatjuk a színes madár-
sereget!

szerk.

Őszi hangulat
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A Magyar Olvasástársaság néhány évvel ezelőtt szeptember 
30-át, Benedek Elek születésnapját a Népmese Napjává 
nyilvánította. Az volt – és természetesen ma is az  – az 
elsődleges célja az új kulturális emléknapnak, hogy legalább 
az esztendő egy napján a népmesére, a meseolvasás és -
hallgatás fontosságára irányuljon az országos figyelem. A 
Magyar Olvasástársaság ugyanis kénytelen volt érzékelni azt 
a sajnálatos tényt, hogy a gyerekek és a fiatalok körében 
csökkent az olvasás kedveltsége, egyre kevesebben jelölik 
meg például a könyvolvasást a kedvenc foglalatosságaik 
sorában. A Magyar Olvasástársaság és a felhíváshoz 
csatlakozó különféle szervezetek, intézmények, nem 
utolsósorban a könyvtárak, a Népmese Napja alkalmából 
szervezett programokkal éppen a legkisebbek körében 
szeretnék népszerűsíteni a könyvet és a könyvtári szolgál-
tatásokat azzal a nem titkolt szándékkal, hogyha már 
legkisebb korban természetes közeggé válik a kisgyerekek-
nek a könyv és a könyvtár, akkor könnyebben válnak olvasó 
kamasszá, fiatallá, felnőtté.
A Kármán József Városi Könyvtár már évekkel ezelőtt 
csatlakozott a felhíváshoz és különböző programokat 
szervezett a Népmese Napja alkalmából. Az elmúlt évben 
elhatároztuk, hogy egész éven át (2011 őszétől 2012 
szeptemberéig) tartó versenyre hívjuk a kisebb és nagyobb 
gyerekeket. A legkisebbeknek, az óvodásoknak és az alsó 
tagozatosoknak hirdettük meg a Nekem tetszett! Olvasd el Te 
is! c. programunkat. Ebben rövid könyvajánlásokat kértünk 
írásban vagy a még írni nem tudó legkisebbektől rajzokat a 
lapozgatott, megismert könyvekről, mesefigurákról. A 
nagyobbaknak, a felső tagozatba járóknak pedig a Szállj 
velünk az Időgépen! Kalandozások a magyar történelemben 
címen hirdettünk versenyt.
Az egy éven keresztül olvasási kampány eredmény-
hirdetésére a 2012. évi Népmese Napján tartott rendezvényen 
került sor. A verseny lezárultával kicsit csalódottak vagyunk: 
úgy gondoltuk, hogy sokkal több gyereket sikerül bevonnunk 
a versenybe. Főleg a nagyobbakat hiányoltuk, a Szállj velünk 
az Időgépen! Kalandozások a magyar történelemben című 
vetélkedőt az eredeti elképzeléseknek megfelelően nem is 
tudtuk igazi versennyé fejleszteni. Lehet, hogy a nevezési 
kiírásban meghirdetett öt könyv elolvasása riasztott el 
sokakat, lehet, hogy a téma nem volt szerencsés; minden-
esetre csak egy olyan pályázó akadt, aki mind az öt könyvet 

elolvasta a tanév során.
Sikeresebb volt a Nekem tetszett! Olvasd el 
Te is; a programra ugyan csak néhány 
iskolás nevezett be, viszont 27 óvodás 
kisgyerek készített rajzot. 
A beérkezett pályamunkák, szöveges 
ismertetések és rajzok azonban nagyon 
szépek és gondosak voltak, így – persze 
jobban örültünk volna, ha többen vesznek 
részt az olvasás népszerűsítését szolgáló 
mozgalomban – nem vagyunk teljesen 
elégedetlenek. Hogy milyen szép pályamunkákat kaptunk, 
arról mindazok meggyőződhettek, akik a Móricz Zsigmond 
Közösségi Házban megtekintették a 2012. szeptember 28-a és 
október 5-e között kiállított rajzokat, ajánlókat. Szeptember 
28-án ugyancsak a Közösségi Házban kis műsorral 
köszöntöttük a versenyben résztvevőket: Tóth Lilla Eszter V. 
osztályos tanuló mondott mesét. Lilla igazi mesemondó 
tehetség, nagy átéléssel, értőn, jól hangsúlyozva mondta el A 
három lejány történetét. 
Ezután került sor a könyvjutalmak kiosztására. Az iskolások 
közül egy-egy könyvet kapott Debre Mária 3.b., Braun 
Bianka 5.d., Deák Dóra Zsófia 2.d., Pusztai Eszter Adrienn 
5.c., Pálinkás Vivien 6.d. és Koreny Babett Klaudia 5.a. 
osztályú tanuló. Az óvoda vezetőjével megbeszéltük, hogy az 
egyes óvodai csoportok közösen kapnak 7-7 könyvet és 
néhány színes ceruzát tartalmazó ajándékcsomagot. Álljon itt 
azonban a 27 óvodás gyerek neve, aki rajzot készített és 
hozzájárult a csoport közös sikeréhez: Szelindi Krisztián, 
Hegedűs Krisztina, Sándor Sára, Erdős Emese, Hász Virág, 
Soltész Luca, Bihari Bálint, Barna Péter, Bogdány Bettina, 
Krahulcsán Alexandra, Szegvári Dóra, Krisfalusi Emma, 
Szömök Zsanett, Kiss Bernadett, Bretka Dávid, Novotny 
Lotti, Szelepcsényi Mira, Mitrachka Henrietta, Szilágyi Kitti, 
Orosz Anna, Csillag Gergő, Márta Vivien Jázmin, Antal 
Kászon, Makó Barbara, Tóth Csilla Réka, Ocztos Edina. Tóth 
Márta Magdolna. A 27 óvodás a Napsugár, Csillagszem, 
Bóbita, Kiscsikó, Katica és Kerekerdő csoport képvisele-
tében vett részt a versenyen.
A gyerekek olvasásnépszerűsítő programját ebben az évben is 
folytatjuk, várjuk az érdeklődő gyerekek könyvajánlásait, 
rajzait. Jövőre, 2013-ban a Népmese Napján kiállítjuk majd 
az újonnan beérkezett pályamunkákat. Addig is jó olvasást és 
mesehallgatást kívánunk az érdeklődő kisebb és nagyobb 
gyerekeknek!

Népmese Napja 2012

Remekül sikerült a Négyszögletű-Gyerekerdő hivatalos 
átadó ünnepsége
Gyönyörű dalokat, verset, mesét hallhattunk, táncot 
láthattunk - köszönet érte az előadóknak és a felkészítőknek 
egyaránt -, és lelepleztük Papp Gyula szobrát, az Erdő Őrét. 
Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a  
program sikeréhez! 
A támogató szervezeteket már megismerhettük korábbi 
beszámolóinkból, így most azoknak a családoknak mondok 
köszönetet, akik elhatározásuk mellett kitartva rendszeresen 
részt vettek a park kialakításának munkálataiban. Sok és 
kemény munka volt, ami által megvalósultak terveink! 
Köszönöm mindazok jelenlétét, akik ott voltak szeptember 8-
án az  átadó ünnepségünkön, ahol ismét jól működött az is, 

hogy a családok által hozott finomságokkal megvendégeljük 
egymást. Büszke vagyok rá, hogy közös erővel alkottunk a 
település-ünkön egy maradandó dolgot, amivel gazdagít-
hattuk környezetünket! Remélem, hogy munkánk gyümölcse 
tartósan megmarad és pár év múlva árnyékot adó fák sora 
foglalja majd el a területet. Bízom benne, hogy a park 
jelenlegi állapotában fennmarad és a tűzrakó körül össze-
gyűlnek az emberek esténként!
 Nagyon szeretném, hogy más városi rendezvények helyszíne 
is legyen majd a Négyszögletű-Gyerkerdő, amelynek 
gondozása továbbra is a családok feladata. 
Hálás szívvel búcsúzom mindenkitől, aki támogatott a 
szervezői munkám során! Az átadó ünnepséggel befejeztem a 
területtel kapcsolatos minden tevékenységemet. Sok sikert 
kívánok a jövőbeni tervek megvalósításához a Négyszögletű-
Gyerekerdőben! Bognárné Takács Piroska

Pogány György, könyvtárvezető

Gyerekerdő

Tóth Lilla Eszter



Hírnök4. oldal XIII. évf. 6.sz.9. oldalXVIII. évf. 5. sz. Hírnök

Az a jó gondolatébresztő, mely 
tettre sarkall! Szeretném, ha ez 
most is, így történne!
Mikor az elviselhetetlen hőség 
kínzott minket, arra gondol-
tunk, hogy milyen jó volna 
elraktározni a meleget télre. 
Persze vannak már technikai 
megoldások, de azok drágák. 
Ezért szeretnék néhány tanács-
ot adni arra, hogyan rekesszük 
ki a hideget olcsó megoldások-
kal.
Először is ellenőrizzék le a 
nyílászárók állapotát! Olyan 
időben, amikor nagy a kinti-
benti hőmérsékletkülönbség, 
egy égő gyertyát mozgatva az 
ablaknyíló és a tok illeszkedési 
vonala mentén a gyertyaláng 
mozgása tökéletes képet ad a 
nyílászárók állapotáról. A 
repedt üveget cseréltessék ki, 
erősítsék meg az ajtók tábláit, 
zárszerkezetek is szorosan 
záródjanak. Öntapadós szivacs 
csíkok ragasztása: a szivacs 
önmagában nem szigetelő-
anyag. Csökkenti a rés kereszt-
metszetét, de nem oldja meg a 
szigetelést tökéletesen. A kelet-
kezett pára lecsapódáskor 
összegyűlve a szivacsban az 
öntapadós ragasztót leoldja, és 
a szivacs leesik. Olcsó, de nem 
hatékony, és nem időtálló.
Öntapadós műanyag „V” 
profil: talán még ez működik a 
legjobban, de az öreg ablakok-
nál, ahol anyaghibák, sérülések 
is vannak, nem tölti ki teljesen a 
rést. Egyenletesen változó 
hézagokat tömít, de ez is 
öntapadós, így élettartama nem 
időtálló. A szilikonnal nem 
tudja felvenni a versenyt.
A háztartási boltokban besze-
rezhetőek különböző "P", "D" 
és egyéb öntapadós polifomból 
készült  öntapadós ablak-
szigetelő anyagok. Előnyük, 
hogy bárki által gyorsan, olcsón 
kivitelezhetőek. Csak meg kell 
tisztítani a felületet, ahova ra-
gasztjuk és gyorsan felrakható. 
Hátrányuk, hogy a párától 
elveszítik ragasztóképesség-
üket ,  csak egy méretben 
beszerezhetőek, és viszonylag 
kemény,  sp rőd  anyag .  A 
polifom 1-3 évig marad fent, 
utána a ragasztó elenged.
A drágább, bemarásos szilikon 

s z i g e t e l é s  a 
Skandináv or-
szágokban jött 
divatba és nagy 
karriert futott be. 
Lényege, hogy a 
fa ablaknyílókba 

egy horony kerül bemarásra és 
ebbe egy szilikon csőprofil 
rögzítőd-ik. Az anyag nagyon 
vékony-falú, puha és könnyen 
kitölti a rendelkezésre álló 
hézagot. Fehér és barna színben 
gyártják 6-8-10-12 mm vastag-
ságban. Általában a fa nyílás-
zárók a zsanér fele száradnak 
össze és a zsanérok kopása 
miatt lefele ereszkednek meg. 
Tapasztalat szerint a zsanérok 
oldalán és az ablakok alján kell 
vékonyabb, a többi oldalon 
pedig vastagabb tömítőanyag. 
A szilikon nem érzékeny a 
fényre, a hőre, mint a kaucsuk. 
Ha nem festik le, 10-15 évet is 
kibír. 
Nagyobb anyagi ráfordítást  
igényel, ha a meglévő, külső 
ablaktáblákba dupla termo-
üveget rakatunk és leszigetel-
tetjük a nyílászárókat a redőny-
tokkal együtt a bemarásos 
módszerrel. Pilisen már több 
lakás nyílászárói ezzel a mód-
szerrel lettek szigetelve.
Nem kell teljes ablakcsere, ha a 
meglévők még szépek, s jó 
állapotúak! Igen olcsó meg-
oldás a radiátorok mögé he-
lyezett tükörfólia, mely vissza-
tartja a hőt, nem engedi a 
falakon át, távozni. Helyben 
beszerezhető, házilag is fel-
ragasztható.
Akinek most nincs tehetsége, 
hogy szigetelje ablakait, azok-
nak tanácsolom a régi mód-
szert: tegyenek az ablaktáblák 
közé huzatfogó párnát, és az 
ablak elé vastag függönyt, 
melyet nappal kihúznak, hogy 
napfénnyel telítődjön a lakás, 
és este behúzzák, hogy a meleg 
ne távozzon.

Hadas Jánosné

ŐSZI GONDOLATÉBRESZTŐ

Köszönjük Kovács Karcsi bá!
Immár sokadik éve adsz nekünk 
ősszel, a  "Nyitott Kapuk" rendez-
vénysorozat keretében megren-
dezésre kerülő  "Tekerjük Körbe a 
Várost" - programra a résztvevők-
nek sok-sok finom egész-séges 
magyar almát. Ebből az almából 
még az Egészségház laborvizsgálat-
ára érkező gyerekeknek is jutott.
Nagyon szépen köszönjük Neked!

Pilisi gyerekek

Volt valaha egy két házhelynyi tér a „falu” szélén, ahol  a fiatalok 
vígan rúghatták a labdát és ha kellett, a pilisi Összefogás Egyesület (a 
továbbiakban PÖE) egyéb rendezvényt is tarthatott. Miért a múltidő? 
Tekintsük át higgadtan és tárgyilagosan a kérészéletű történetét.
A 2000-es évek elején felvetődött már a PÖE összejövetelin, hogy 
kellene valahol létesíteni egy olyan területet, ahol a gyerekek 
kitombolhatják magukat és ha kell, kulturális rendezvények is 
tarthatók.
A kezdeményezést támogatta az önkormányzat Képviselő-testülete is 
és a 225/2006. (VIII.30) sz. határozatában a Huba utcai 3900/1 és 
3900/2 hrsz-ú ingatlanokat sport-, játszó-, ill. kulturális felhasználás 
céljára jelölte ki. Használatba 2008. augusztus 23-án, szerződésileg a 
PÖE vette át. Az elvadult területet a PÖE aktivistái használható 
állapotba hozták, majd kezdetét vette a játék a két focikapu között.
Nem aratott azonban osztatlan lelkesedést a tevékenység – a 
szomszéd birtokvédelmi beadványt nyújtott be Pilis jegyzőjéhez, 
mert zavarta a játszók hangja és az időnként telkére berepülő labda.
A jegyző elutasításban hivatkozott a területi besorolásban arra, hogy 
az emberi hang nem múlhatja felül erősségben az ipari zajokat, 
melyek egy esetleges üzemből szűrődnének ki - hiszen az adott 
ingatlanokon besorolás szerint ugyanis azok is létesíthetők. Egyben a 
PÖE-t kötelezte a labdavédő háló megnövelésére. Ez meg is történt. A 
feljelentő (a Magyar Értelmező Szótár szerint, aki törvénybe ütköző 
cselekmény miatt valakit hatóságánál bejelent, az feljelent) nem 
hagyta annyiban a dolgot, továbbment. Nem is a fellebbezésre 
illetékes bíróságot kereste meg, hanem a Pest Megyei Kormány-
hivatalt. Kérdés, hogy ez jogszerű volt-e? A Kormányhivatal 
elfogultságra hivatkozva az albertirsai jegyzőt jelölte ki eljáró 
hatóságként. Az is vitatható, hogy a helyi jegyző elfogultsága 
megállja-e a helyét, hiszen bár a terület az önkormányzat tulajdona, 
de a szerződés szerint a törvényes kötelezettségeket a PÖE kell, hogy 
vállalja. A megbízott példátlan gyorsasággal tette dolgát, olyannyira, 
hogy a PÖE képviselőjét a törvényes 5 nap helyett is csak 3 nappal 
korábban idézte be és végzésében is 3 napos bontást jelölt meg és 
mindennemű tevékenység beszüntetését is hasonló rövidséggel 
jelölte meg. Miért ez a sietség, ha a törvény egy éven belüli határidőt 
ír elő?
Nézzük a feljelentő sérelmeit. A labda bejutást ki lehet védeni, a 
bemászás pedig törvénybe ütközik, azt meg kell akadályozni. A zaj 
értékét a 28/2008. (XII.03) sz. KBBM-EÜ együttes rendelet alapján 
pedig mérni lehet. Mértéke a 6-22 óra közötti 8 órás átlagban nem 
lépheti túl a lakóövezeti 50 dB-es értéket, itt a szomszédos 
mezőgazdasági terület miatt ez még plusz 10 dB-lel megnövelt érték 
lehet. A mérést a lakószoba falától két méter távolságban a 
legzajosabbnak ítélt 8 óráig kell lefolytatni, reggel 6 és 22 óra között. 
A mérés elrendelését mindkét eljáró hatóság mellőzte, holott a 
panaszos erre folyamatosan hivatkozott. Utolsó fejlemény a 
dologban az, hogy a panaszos jogi képviselője a Pilisi Hírnököt arra 
kötelezte, hogy közölje az általa kreált tájékoztatást, melyben 
támadást intézett - a Hírnökben korábban a témában írt cikk szerzője, 
a Pilisen köztiszteletben álló - Hadasné Marika ellen, miszerint a 
„felperes” nem jelentette fel a PÖE-t és a Ceglédi Bíróság is ejtette az 
ügyet.  Nos, az első vádra fent már utaltam, az nem valós, a 
másodikkal kapcsolatban pedig látható a tájékoztató tájékozatlan-
sága. Az elutasítás ugyanis abból fakad, hogy a fellebbezés a 15 napos 
határidő után egy nappal érkezett Ceglédre a postai átfutás miatt. 
Hadasné tehát nem állított valótlanságot, őt a tájékoztató szerzőjének 
meg kellene követni! 
Az ügy most áll. A kapuk lebontva, fiataljaink pedig vagy az aszfalton 
fociznak, vagy ülnek a tévé, vagy a számítógép előtt és interneteznek 
az egészséges mozgás helyett. 
A fentiek elolvasása után a Tisztelt Olvasó döntse el, hogy a témában 
ki a szavahihető, és gondolkozzon el azon, hogy az anyagi befektetés 
és a sok önzetlen munka mivé lett, hagyható-e ez ennyiben? 

Hol az igazság mostanában?

-leila-

Név és cím a szerkesztőségben.
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A Nyitott Kapuk rendezvénysorozat 2. napján Szabó Márton 
Polgármester Úr és Jansikné Csikós Ildikó nyitotta meg a „Balázs 
Tanár Úr és Fia” című képzőművészeti kiállítást a Városháza 
dísztermében.
Ebből az apropóból beszélgettem el ifj. Balázs Józseffel és ebből az 
apropóból jegyeztem le őszinte és szívből jövő vallomását, apjáról 
és a művészet lényegéről… 

„Nem véletlen, hogy apám Erdély sorozatából hoztam ma ide 
alkotásokat, hiszen Apám Erdélyben szerzett katona élményei egy 
egész életre témát adtak az ő munkásságához és az ő „Erdély-
imádatához”.  Sőt, mi magunk is, az egész család is be vagyunk 
oltva Erdély és az ott élő népek tiszteletével, szeretetével. Ezt 
apámnak köszönhetjük! 
Apám többször is elmesélte, hogy a háború alatt egészen Erdélyig 
nyomultak seregeikkel és hogy ott érte őket a tél a hegyekben, 
hatalmas hó, hideg és éhezés közepette. Nagyon nehéz volt a 
közlekedés a derékig érő hóban, ezért síoktatást rendeltek el 
számukra. Éhesen, fázósan kezdtek neki a gyakorlásnak, hisz 
eszközök nélkül nem harcolhattak, sőt, ha kellet volna, elmenekülni 
sem tudtak volna…
Kényszerből és a katonai fegyelem megtartása érdekében 
gyakoroltak. Keserves művelet volt, mert tudatlanok voltak és a 
félelem is bennük volt, nehogy az ellenség idő előtt rajta üssön a 
csapaton. Úgyhogy keményen gyakoroltak, s lám, meg is lett az 
eredménye. Hosszú-hosszú kínlódások árán egyre jobban kezdték 
érezni a lécet és egyre jobban figyeltek annak kihasználhatóságára 
is.  Apám egy idő után, már észrevette a hegyek szépségét is. Már 
tudott figyelni a szépséges környezetére, a behavazott erdőre, a 
fenséges fenyvesekre és csodálatos sítúrákat tett, ami által egyre 
jobban felfedezte a körülötte lévő világot és az erdélyi táj szépségét. 
Egyik nap elkalandozott, egy kissé távolabbra is… 
A magas hóban magabiztosan siklott a friss havon, ami engedelme-
sen lapult meg talpa alatt és a síléc egyre biztosabban vezette őt a 
csodálatos tájon át. Az erdőn keresztül vitte az útja. 
Magasan, az ágak csúcsain vastagon tapadt meg a hó, ami szinte egy 
hatalmas „templomtermet” alkotott felette, amiben a szálfa egyenes 
fenyők között, mint óriási orgonasípok között suhant. A síléc által 
keltett susogó hang, a reccsenő gallyak, ágak és a fák fölött rohanó 
szél hangja összevegyült és csodálatos harmóniává egyesülve 
komponálta meg a Természet, vagyis a világ legszebb dallamát, a 
Természet szimfóniáját. Ez az élmény több mint 60 évvel ezelőtt 
érte, de annyiszor elmesélte, hogy a mai napig él bennem, hiszen 
először talán ezzel a történettel indította el bennem, s bennünk az 
Erdély iránti érdeklődést. A megható még ebben az, hogy a nehéz 
körülmények között szenvedő katona nem a negatívumokat, hanem 
azt a csodát, azt a csodás élményt hozta haza nekünk, amit most 
talán, egy-egy alkotásán a tárlatlátogató is észrevehet…. 

Szeretnék beszélni arról is most, ami a megnyitó beszédéből 
kimaradt. Például az, hogy gyakran látogattam meg apámat 
otthonában, aki hol a kerti munkálatokban, hol a lakásban 
tevékenykedett.  Persze legtöbb esetben a műtermében találtam. 
Egy alkalommal betértem hozzá, hogy lássam, mivel foglalatos-
kodik. Meglepődve láttam, hogy asztala mögött ül és körülötte, 
összegyűrt papírlapok halmaza látható. Nem túlzok, de több százra 
tehető ez a mennyiség. Összeszedtem párat és láttam, hogy 
mindegyiken ugyanaz kép volt látható.

No, most mit csinálsz - kérdeztem -, hát ez mind egyforma! Miért 
kell így pocsékolni a papírt? – kérdeztem. Rám förmedt: Nem látod? 
Ez a vonal kilóg a sorból, ez borítja az egyensúlyt!? Nem szúrja a 
szemed? Hát én nem vettem észre ebből semmit, persze az is biztos, 
hogy minden ember a saját elképzelései szerint alakítja ki a kép 
mondandóját és ahhoz mindig ragaszkodik. Jól látod – mondta -, és 
pont ezt a mondandót szeretném érzékeltetni veled és a majdani 
szemlélőkkel is - mondta apám.
Így és talán ekkor jöttem rá sok-sok év tapasztalata alapján, hogy 
érdemes precíznek, pontosnak és kiszámíthatónak lenni. Egyrészt a 
magad megnyugtatására, másrészt a közönség felé irányuló 
tiszteleted kifejezése miatt. Ez nagyon fontos. Ha te egy munkádat 
lelkiismeretesen, teljes odaadással csinálod, alkotod, akkor annak 
puszta látványa is sugározni fogja, évekkel, évtizedekkel később is, 
ami a te szándékod, őszinteséged, tiszteleted a tárlatlátogató felé. 
Ezt remélhetőleg megérzi a szemlélő is és viszonzásul talán egyszer 
majd te is kiérdemled alkotásodért a tiszteletet. Egy képet úgy kell 
megalkotni, hogy az első ránézésre, egy egyensúlyában is stabilan 
szerkesztett művet láthassál. A kép egyik részlete sem szabad, hogy 
olyan legyen, ami elvonja a tekintetet az egészről. Egy kép alkosson 
egységet és majd csak hosszasabb szemlélődés után legyenek 
felfedezhetők az apróbb részletek és ezek közé kell majd elrejteni a 
mondandót. Így válik a kép művé és csak így tudsz a mondandóddal 
értéket alkotni. Még most is hallom a kioktatását…
Bizony nagyon elgondolkodtatók voltak apám szavai, s talán akkor 
még fel sem dolgoztam őket, s mélyebben bele sem gondoltam. 
Most az évtizedek távlatából érzem, megértettem, s akarom és talán 
tudom is alkalmazni tanácsait, vagy legalábbis nagyon szeretném 
betartani az akkori tanításait. 
Régen készülök egy apámmal közös kiállításra. Köszönöm a 
megjelenteknek, hogy tiszteletük jeléül ünneplőbe öltöztek, hogy 
eljöttek. És köszönöm a rendezőknek azt a csodálatos érzést, hogy 
lehetővé tették számomra, hogy egy kicsit, még egyszer, „együtt 
lehettem apámmal” e-kiállítás kapcsán, úgy testben, mint lélekben. 
Remélem, a kiállításon látható alkotásainkkal,  az ő képeivel, és az 
én fotóimmal, egy kicsit mi is „ünneplőbe öltöztethettük” a 
tárlatlátogatók lelkét. Mert az én lelkem ezen a szép napon, nagyon 
örült a boldogságtól. Oly nagyon, hogy a kiállítás-megnyitón szinte 
megszólalni sem tudtam. Ezért örülök, hogy ezt itt és most a Hírnök 
című újság olvasóinak elmondhattam.”

Id. Balázs József Pilisen született 1922. július 17-én, majd 2010. 
március 11-én örökre távozott körünkből. 
Iskolai tanulmányainak befejezése után Pilis iskoláiban vállalt 
ének- és rajztanítást, egészen a nyugdíjba vonulásáig. Balázs József 
igazi pedagógus és művésztanár volt, aki hosszú ideig tartó 
nevelőmunkájával, képzőművészeti tevékenységeivel és emberi 
magatartásával egész életében Pilis lakosságának és diákjainak 
kulturális fejlődését segítette elő. Alkotásai az önkormányzat 
dísztermét és a Szent István parkot díszítik. Többször nyert elismerő 
okleveleket és több kulturális pályázaton nyert igen tiszteletre méltó 
helyezéseket, például a Nagy István Képzőművészeti Csoport 
tagjaként, aminek évtizedekig tagja, sőt, alapító tagja volt.

Ifj. Balázs József, 1946. szeptember 3-án született. Nyugodtan 
elmondhatjuk róla, hogy „nem esett messze az alma a fájától”, 
hiszen érzelmi és művészeti látásmódjával hűen követi édesapját. 
Sokáig zenélt. Verseket ír, fotózik. A fotózást ma már szinte művészi 
szintre emelte. Sokat láthattuk alkotásait, fotóit a különböző 
újságokban - pl. a Pest megyei Hírlapban -, és sokat láthatjuk ma is - 
pl. a facebook-on -, ahol leginkább a természetfotózásában 
gyönyörködhetünk, de a portréi is nagyon mély-érzésűek és 
különlegesek. 

Ifj. Balázs József szépséges pillanatokat örökített meg számunkra 
fotói, művész-fotói által. A kiállítás után a Pilisi Zenész Egyesület 
koncertjét hallgathatta meg a nagyközönség, a Városháza udvarán, 
ami méltó záróakkord volt a Nyitott Kapuk Napja rendezvény-
sorozat zárásához.

Sussan a fű a lábam alatt,
Szöcskék hada zizzen, mikor lépek.
Csendben járok, hogy ne zavarjam
A természetet, a rendet. 
Megállok a parton, nézem a vizet.
Egy béka napozik a sáson éppen.
Amott a magasban, gólyák köröznek.
A csend, méltóságteljes itt lent és ott fent.
Ifj. Balázs József verse

Ölvedi Krisztina



Hírnök10. oldal XIII. évf. 6.sz.11. oldalXVIII. évf. 5. sz. Hírnök

ŐSZI „CSERE – BERE” NAP
Vetőmagok, növények, kisállatok csere-beréje

hobbikertészek és érdeklődők számára!

2012. november 10. (szombat) 
10.00 - 13.00. óráig

Pilis Móricz Zsigmond Közösségi Ház

Akinek jól bevált, a pilisi klímán bőségesen termő fölösleges növénye,
gyümölcsfája van, ossza meg a helyi kertbarátokkal!
Ősszel vethető zöldség és virágmagokat, hagymákat,

évelő növényeket, díszbokrokat cserélhet. 
Túlszaporodott kisállatait, baromfit ajándékozhat, cserélhet!

Szeretettel várunk mindenkit!
Pilisi KlímaBarát-kör

A Pilisi Zenészegylet nyitókoncertje

Kedves Lakosok!
A Gyermekjóléti Szolgálat immár harmadszor,
idén is elindítja Pilisen Cipősdoboz akcióját!

Azoknak a gyermekeknek gyűjtünk cipősdobozba
csomagolt ajándékokat, akik semmit nem találnának

a fa alatt, ha nem lennének nagylelkű adakozók. 
A „cipősdobozokat” a Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálathoz várjuk (Pilis, Kossuth L. u. 49.)
2012. december 10-ig. Kérjük, hogy a dobozokra írják rá,
milyen korú és nemű gyermeknek szánják az ajándékot!

Segítő szándékukat köszönjük:
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy Pilis Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2013. évre a Bursa 
Hungarica „A” és „B” típusú Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 
2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési 
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási 
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt 
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok kötelező mellékletei a pályázati kiírásokban feltüntetésre 
kerülnek. A pályázati kiírások Pilis Város Polgármesteri Hivatalának 
Hatósági Irodáján megtalálhatóak, itt lehet érdeklődni a pályázatokkal 
kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 06-29 696-312-
as telefonszámon. 
A pályázatok rögzítésének, és Pilis Város Polgármesteri Hivatalának 
Hatósági Irodáján történő benyújtásának határideje: 2012. november 23. 

Gaálné Czinkos Judit, Hatósági irodavezető

BURSA

A „Balázs Tanár Úr és Fia” című képzőművészeti
kiállítás megnyitója

A rendezvénysorozat
első előadását

Pogány György
könyvtárvezető tartotta 

"Az agyagtábláktól
az internetig"

 címmel, amelyen az
írás kezdetektől
kezdődő  és még
napjainkban is

tartó változásaival
 ismerkedhettek meg

 az érdeklődők.

Magyar Zoltán
"Pilis Város

sporthagyományai"
c. előadásában
a pilisi sport-

egyesületekről,
sportéletről és az 
onnan elinduló és 

híressé vált sportoló-
inkról volt szó, 
a kezdetektől
napjainkig. 

 Földvárszki Zsuzsa
 előadásában
 az egészséges

ételek
fogyasztásának
fontosságáról,

valamint az
egészségtelen
táplálkozás

következményeiről
tájékozódhatott

a nagyközönség... 

A Nyitott Kapuk
rendezvénysorozat 
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Él közöttünk egy hölgy itt Pilisen, aki tele van végeláthatatlan 
szeretettel és túláradó érzelemmel, amiket időnként papírra vet, 
vagy versbe önt, novellaszerű, meseszerű eszmefuttatásokban 
rögzít, úgy önmagának, mint a különböző folyóiratok szerkesztő-
ségei számára. Már több írása, verse és meséje jelent meg, több 
pályázaton is nyert. Sőt, ebben az évben egy verseskötete is 
megjelent.
Jakabné Petróczy Ilonát ebből az 
apropóból szeretném bemutatni 
Önöknek.
I lona  komoly  megje lenésű , 
egyenes hátú, egyenes tartású, 
tiszteletet parancsoló és tisztelet-
tudó ember. Aki nem ismeri 
közelebbről, annak még álmában 
sem jutna eszébe, hogy ez a két 
gyermekes családanya éjszakán-
ként papírra veti filozofikus 
gondolatait, érzelmeit és verseket 
ír. Önmagáról, családjáról, baráta-
iról. Az életről, a szerelem és az 
anyaság gyönyörűségéről és lé-
nyegéről. A körülöttünk zajló világról, a káoszról, a hitről, a vallásos 
érzelmeiről. Az Istennel való perlekedéseiről, vagy az Isten és 
Ember közötti kapocsról és kapcsolódásokról. A hűségről, a bűnről. 
Vagyis mindenről, ami nap mint nap megérinti és valamilyen 
módon felemeli, vagy gúzsba köti az életét. Ilona olyan ember, aki 
már átélte és megélte a lent és a fent érzelmi mélységeit. Írásai erről 
az érzelmi-értelmi csodáról szólnak, hiszen bevallása szerint ezek a 
mindennapi apró csodák formálták őt olyanná, amilyen ő maga lett, 
vagy amilyenné ő maga vált ennek hatására.
A család és a munkahelye szent számára. Otthon, napközben igazi 
anya és feleség. Háztartást vezet, főz, ellátja a családját és a férjét. 
Igaz, a férje is sokszor besegít a napi teendők elvégzésébe és a 
gyermeknevelésbe. 
A munkahelyén aktív, precíz és nélkülözhetetlen munkatárs. A 
Szellemi Tulajdon Nemzetközi Hivatalában dolgozik Budapesten, 
amely feltalálói tevékenységek vizsgálatával, valamint a 
találmányok szerzői és jogi ügyeivel, ill. védelmével foglalkoznak. 
Sokat köszönhet ennek a munkahelynek, hiszen itt minden nap sok 
értékes és érdekes emberrel találkozhat. Ilona évek óta választott és 
hivatásszerű társadalmi munkát is végez, doula lett. Ami annyit 
jelent, hogy önkéntes segítőként segédkezik a szüléseknél, ami 
mindig és mindenkor csodálatos örömöt, felemelő, szent és 
megmagyarázhatatlanul szép élményeket nyújt számára. 
Ilona nappal dolgozó nő, gyermekeit nevelő asszony. De az éjszaka 
csak az övé, amit legtöbbször szárnyalásra, gondolkodásra, 
összegzésre használ. Bevallása szerint sokszor még az álmaiban is 
verseket ír. Ilyenkor fel kell kelnie és az álomszerű, álomvilágból 
érkező sejtelmes sorokat azonnal rögzítenie kell. 
Ilona 2008-ban a munka és család mellett végezte el a főiskolát. 
Nehéz időszak volt, szinte át kellett szervezniük az egész életüket, 
hogy a diplomát megszerezhesse. Családjának minden tagja 
segítette ebben. A férj, a szülők, a barátok, még a gyermekei is.  
Lelkesen beszélt a főiskolai évekről, arca kipirult, szeme csillogott. 
A büszkeség szemmel látható volt rajta. A „büszkeségről” Ő maga is 
sokat beszélt. Elmondta például, hogy a családjukban ő az első 
diplomás, amelynek azért is nagyon örül, mert a gyermekeinek jó 
példát szeretett volna mutatni és bebizonyítani számukra, hogy 
minden terv és cél kivitelezhető és elérhető, ha azt nagyon akarjuk. 
Erről a nehéz három évről egy tanulmányt is írt, amellyel pályázatot 
nyert. Ekkor, 2008-ban, 38 éves volt és nagyon boldog, hiszen 
megvalósíthatta önmagát. 
Ez év tavaszán megjelent az első verseskötete. Elégedett, de nem 

állt meg, hiszen még ma is teli van tervekkel. Az írás az élete része 
lett. Beszélnie, írnia kell. 
A kezdeti sikerei 2000 körül kezdődtek, a monori Vigadó 
Művészkávéházban tartandó első író-olvasó találkozójával - amit 
én magam rendeztem és amire így utólag is nagyon büszke vagyok! 
Igazi teltház volt. Képviseltette magát a monori gimnázium 
tanárostul - diákostul, hiszen Ilona a monori József Attila 
Gimnázium tanulója volt. A közönség soraiban a legbüszkébb tanár 
Bolcsó Gusztáv, aki Ilona osztályfőnöke és magyar tanára volt. 
Ilona elbeszéléséből tudom, hogy diákként rajongott Bolcsó tanár 
úrért, mert „szinte áradt belőle az irodalom”. . Még ma is emlékszik 
a magyar órákra, a verselemzéseire és biztos benne, hogy ezek a 
gyönyörűséges órák is segítették őt elindulni ezen a versszerető és 
verseket fabrikáló nehéz úton. Ő volt az, aki maradandóan 
tolmácsolta és elemezte számára például Babits: Minden ember 
lelkében dal van, vagy Kosztolányi: Színes tintákról álmodom c. 
versének sorait, amit soha nem fog elfelejteni. Ilona szerint, ha 
Bolcsó tanár úr tovább tanította volna, bizonyára előbb lépett volna 
az irodalom, a költészet útjára. Úgy látszik, a tanár úr által elvetett 
mag mégsem volt hiába való... 
A Vigadó után a gyömrői Teaházban tartandó író-olvasó találkozó 
következett Pató Selám rendezésében, majd a pilisi könyvtár adott 
lehetőséget a bemutatkozásra, ill. budapesti irodalmi esteken jelent 
meg verseivel. Mindezek mellett a versei különböző lapokban, 
folyóiratokban is megjelentek, például, a monori Darázs Erzsike 
Művészeti Füzetében és az általa szerkesztett Monor és Vidéke 
című újságjában, a pilisi Hírnökben, a pilisi reformátusok lapjában, 
a Békekövetben, de egyes versei és írásai már régóta az interneten is 
megtalálhatóak. 
„Sajnos nagyon rossz időben kezdtem el ezt az utat, hiszen ebben a 
káoszban, amiben most élünk, nagyon kevesen olvasnak verseket. 
Mindenki a megélhetéséért küzd. Pedig versek olvasásával, 
irodalommal talán ez a harc is könnyebb és szebb lehetne. Nagyon 
kiábrándító volt számomra a könyvem megjelenéséhez fűződő 
tortúra is. Rá kellett döbbennem, hogy egy verseskötet már nem 
érték senkinek. Még a kiadónak sem. Hiszen ma már ők is félnek. 
Nem akarnak az üzletre ráfizetni. Ezt azért mondom, mert csak pár 
példányt nyomtattak ki azzal az ígérettel, hogy minden igényt és 
internetes vagy személyes megrendelést elfogadnak, amit egy héten 
belül elkészítenek, kiszállításkor történő költségtérítéssel. Nekem 
nem lett volna pénzem a kiadás költségeire, pláne nagy tételben. A 
mostani, első példányszámok költségének kifizetését is 
doulaságomnak, ill. egy kismama hálájának köszönhetem, akinek 
volt egy ismerőse a kiadónál és meglepetés-ajándékként kifizette a 
kiadási költségeket. Verseskötetem nálam és az interneten is 
megrendelhető. Vagyis, csak igény szerint nyomtatnak, hiszen nem 
engedhetik meg maguknak, hogy akár egy könyv kiadására is 
ráfizessenek. Sajnos, már az irodalom és a kultúra is árucikk lett. 
Mindezek ellenére én nem adom fel. Írok, mert írnom kell.
13-éves korom óta ezt csinálom. 1983-ban egy irodalom-színpados 
fiútársam dicsekedett nekem egy írásával, aminek hatására én is 
dicsekedni szerettem volna és pár nap alatt megírtam első művemet. 
Így kezdődött. Aztán rájöttem, hogy jó dolog kiírni magamból az 
érzelmi túlfűtöttségemet. Megnyugtatott. Főleg a kétségeimet és 
félelmeimet írtam meg eleinte. De nem csak a saját verseim 
foglalkoztatnak. Versolvasó ember vagyok. Nagyon szeretem, sőt 
lenyűgöznek a világhírű költők versei. Ugyanazt a verset, más és 
más fordítótól is szeretem elolvasni. Érdekes megtapasztalni, hogy 
mennyire más és más ugyanazon vers értelme és szépsége más és 
más ember fordításában. Hiszen mindenki máshová teszi a 
lényeget. Mindenki másképp értelmezi a vers mondanivalóját. 
Ezért egy versnél mindig megnézek több fordítást is, ami jó játék és 
jó szórakozás számomra. De saját verseimmel is szoktam 
„játszadozni”. Ugyanazt a témát ugyanazokkal a mondatokkal, 
szavakkal, többször is megírom, csak más és más elrendezésben és 
így mindig más és más lesz a lényeg. Jó példa erre a Vallomás című 
versem, amely a kötetemben is olvasható.”
Szerinted mi, vagy milyen téma a jó és értékes vers alapja? - 

Egy verseskötet margójára…
Petróczy Ilonával beszélgettem.
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kérdeztem Ilonát. 
„Szerintem a fájdalom a legszebb versek alapja, mert az önző, és 
mélyről jövő. Az öröm is versírásra ösztönöz, de az nem okoz 
vívódást és azt mindenkivel nyugodtan megoszthatom. A bánat és a 
fájdalom vívódással jár, így általában ez az érzés tud legtöbbször 
igazi verssé formálódni. A lényeg az, hogy a vers ne bántson 
másokat. Versírásra ösztönözhet a család, a barátok, a mindennapi 
élet gondjai és érzelmei is, de azért néha kellenek a költőtársak 
szárnyalásai is. Nekem még mindig nagyon hiányzik például a nem 
rég elhunyt Galambos Pali barátom, aki Nyáregyháza költője és 
krónikása volt. Pató Selám festő, író és költőtársammal is élmény 
néha beszélgetnem. Számomra ez a lehetőség mindig ünnep. Égi-
földi dolgok kutatója, a kezdet és a vég, valamint a spirituális dolgok 
boncolgatója. Csodálatos gondolatai vannak. Sejtelmesek. 
Izgalmasak. Jövőbelátóak. Gyimesi László többkötetes költő 
barátommal is nagyon szeretek hosszabb-rövidebb eszmecseréket 
folytatni, főleg a költészetről és az előadó-művészetről, hiszen 
verseket nem csak írom és olvasom, hanem különböző rendez-
vényeken szavalni is szoktam. Ő a verseim és versmondásaim nagy 
kritikusa, sokat adok a véleményére. Apám személyisége is sokat 
segített abban, hogy szeressem a verseket. Talán őmiatta voltam oly 
fogékony Bolcsó tanár úr szavaira is.” 
Az interneten egy mesédet is olvashattam. Ezt a műfajt hogyan 
kezdted el? – kérdezem. 
„Játékként kezdődött. A gyermekeim kérték tőlem esténként, hogy 
valami olyan mesét meséljek, amit én találok ki. Ezeket a 
meseszövevényeket sokszor közösen formáltuk és alakítottuk az ő 
igényeiknek és érzelmeiknek megfelelően, sokszor átírtuk a végét, 

sokszor folyattuk az elkezdett, vagy befejezett történetet. Végül, a 
szövevényes történetet véglegesítve beküldtem egy pályázatra és 
nyertem! A Valóság című folyóiratban is megjelent egy írásom, 
amelyet az előszóban is többször kiemeltek. Ez a tény is sok erőt 
adott a további munkához. De a legnagyobb öröm számomra a 
Kulcsok c. verseskötetem megjelenése volt, bár az örömöm sokkal 
nagyobb lenne, ha kötet a könyvesboltokban is megvásárolható 
lehetne…”
Befejezésül Petróczy Ilona: A költő lakásán járva című versét 
szeretném Önöknek bemutatni, amit a már nagyon beteg Galambos 
Pálhoz, a költőtárshoz, a volt lelki társához írt. 
„Nem jól van ez így, Istenem! / Látod-e? Sírva sírok. / Lázad, 
háborog bús szívem. / Igen. Dühödten írok. / Tudom nincs hozzá 
jogom / hogy számon kérjem Tőled, / - de hogyan szereted őt? / Mit 
ér ez a szűkös élet? / Apró, sötét, dohos szoba, / a napfény ritka 
vendég. Múzsát, ihletet vár esdve, / helyette átkurjant a szomszéd. / 
Nem elég hogy korlátoztad / mozgását a térben? / Arra kárhoztatod, 
hogy szelleme sem éljen? / Nem nyugtatod, / nem simítod ki arcát! 
Nem bátorítod! / Hagyod, hogy magában vívja harcát? / Az átkozott 
tér, a mankók, / a rossz szem, / a cukorbetegség,.. / s a dadogó száj 
nem szitkozódik mégsem. / Kinek legszebben kéne élni, / - mert 
annyira szép a lelke - / Az sötét szobában / magában, magányban / a 
múzsát várja egyre…”
Nos ilyen mély érzésű, igaz ember Petróczy Ilona! Mindenkinek 
szeretettel ajánlom, hogy rendelje meg a verseskötetét, hogy még 
jobban megismerhesse Ilona lelkét. Ígérem, nem fogják megbánni!

Ölvedi Krisztina

Napjainkban erre a témára a tudatosan 
élő emberek odafigyelnek, mert szeret-
nének egészségesen élni, azonban a 
népesség csupán 10 %-a tesz érte, hogy 
megőrizze az egészségét. Dr. Gáspár 
Róbert  (gyógyszerész,  egyetemi 
adjunktus – SZTE) szerint nagyon 
fontos, hogy megismerjük az egészséges 
életmód nyolc alapelvét, amely olcsó, 
mindenki által gyakorolható és könnyen 
megvalósítható a családban, hisz az 
egészséges életmódra való nevelést már 
gyerekkorban el kell kezdeni. 
A nyolc alapelv közül a legfontosabbnak 
tartott a táplálkozás, a hagyományos 
magyar étrend túl sok húst, zsírt, 
kalóriát, de kevés növényi rostot 
tartalmaz. Emellett rosszak az étkezési 

szokásaink, mivel reggel szinte semmit, 
este pedig túl sokat eszünk. A kutatások 
azt bizonyítják, hogy napi ötszöri 
étkezés mellett a növényi eredetű 
táplálékok mennyiségének növelése 
segít az egészséges életmód elérésében. 
A testmozgás is fontos ahhoz, hogy 
egészséges életet éljünk. A rendszeres 
testmozgás nem csupán csökkenti az 
elhízás és a betegségek kialakulásának 
veszélyét, de kimondottan pozitív hatás-
sal van a szellemi-, és érrendszeri 
betegségek, csökkenti a cukorbetegség 
kialakulásának rizikóját, a magas 
vérnyomást. Javítja a szív és tüdő 
működését, a vérkeringést. 
Ezen felül méregteleníti a szervezetet és 
serkenti az anyagcserét. Javítja az 
állóképességet, kitartást, koncentrálást, 
energiát biztosít az élet/munka feladata-

inak ellátásához. Jó stressz-levezető, jó 
közérzetet biztosít. Továbbá hangulat-
javító, segít a depresszión, szorongáson, 
de meg az álmatlanságon is.
Az alapelvek közé sorolják még: víz, 
napfény, levegő, bizalom, mérsék-
letesség, pihenés.

Fontos olyan mozgásforma választása, 
amely örömöt okoz, különben nem lesz 
kedve az embernek hosszú távon 
folytatni. A városban többféle mozgás-
forma közül választhatunk, amelyeknek 
nagyon sok pozitív hatása van. Pl. 
gerinctorna, jóga, pilates, spinning..
A mai rohanó világban ugyan az 
emberek többségének nincs ideje/kedve 
mozogni, de elég lenne egy kis esti, vagy 
kora reggeli kocogás és már teszünk az 
egészséges életmódunkért.

Egészséges életmód és a mozgás

Epresné Csontos Tímea, fitness edző

 

Megnyitja: Markovics Ferenc érdemes művész, Magyar 
Fótóművészek Szövetségének vezetőségi tagja.
Baranyi Péter szülői ágon kötődik a térséghez. Nagyapja 
idősebb Baranyi Ferenc egykoron Nyáregyháza főjegyzője 
és Pilis segédjegyzője volt. Édesapja Baranyi Ferenc 
Kossuth díjas költő, aki Pilisen született és Cegléden kezdte 
tanul-mányait. Család és baráti kapcsolatok révén sok időt 
töltött a településen.
Fotográfiai tevékenysége az 1980-as évek közepén 
kezdődik az amatőr filmes évei után. 1987-88 folyamán 
vesz részt először társalkotós kiállításokon, majd 1990-ben 

főállású fotóriporter a TAPS országos havi magazinnál. 
2005-től visszatérő alkalmazott fotográfus, 2009-től több 
egyéni kiállítást rendez.
Áttűnés című képanyaga részben már több kiállításon 
szerepelt a fővárosban és Kaposváron, mely az újkori 2008-
2012-es alkotói megjelenését prezentálja. Idén jelenik meg 
első önálló albuma a Tetőn – Jegyzetek egy városról a 
Hungarovox kiadó gondozásában, mely egy másik énjét 
tükrözi munkásságában.
Alkalmazott fotográfusként műtermet üzemeltet Buda-
pesten két kollégájával. Munkásságára áttekintést ad: 
www.photopbaranyi.hu oldalán.
Jelenlegi tárlata egy hétig megtekinthető november 16-
23. között Pilisen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

„Áttűnés”- Baranyi Péter fotóművész
kiállítása
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Immár 19. alkalommal került meg-
rendezésre Pilisen a Szüreti bál és 
felvonulás. Idén úgy tűnt, hogy végre a 
fiúk kedve is megjött a mulatozáshoz és 
a rengeteg lányka mellett ők is meg-
mutatták tánctudásukat.
Nagyon büszke vagyok a fiatalokra, 
akik a felvonulás teljes hosszát, 12 km-t 
énekelve végiggyalogolták és menet 
közben még is táncoltak is. 
A gyerekek már július elejétől gyakorol-
tak, amelynek eredményeképp az esti 
nyitótánc nagyon jól sikerült - köszönet 

érte Vitális Veronikának, aki betanította 
a táncosokat.  A bál hajnalig tartott, a jó 
hangulathoz a talpalávalót a Hipp-Hopp 
Zenekar húzta. 
Köszönetet szeretnék mondani a 
részvevőknek a színvonalas előadásért, 
illetve mindazoknak, akik segítségük-
kel, ötleteikkel hozzájárultak a rendez-
vény sikeres lebonyolításához, valamint 
a vendéglátóknak, akik süteménnyel, 
üdítővel kedveskedtek a táncosoknak. 
Így az Attila- és Kávai úti óvoda 
dolgozóinak, a Nyugdíjas Kluboknak, a 
hintósoknak, kocsisoknak, huszárok-
nak, csikósoknak, a pénztáros hölgyek-
nek, Kurucz Gábornak és csapatának, 
polgárőröknek és rendőröknek áldoza-
tos munkájukért. Továbbá köszönet 
Polgármester Úrnak, a Bíró Lánynak, 
Bíró Fiúknak, az Öreg Bíróéknak, 

Méhesné Wurom Annának, Molnárné 
Wurom Évának, Laczkó Krisztián-
nénak, Sárán Katinak és a Palackozott 
italok Boltjának a vendéglátásért!
Bízom benne, hogy jövőre is hasonló 
élményben lehet részünk! Szeretettel 
várunk mindenkit, aki kedvet érez, hogy 
e szép hagyományt fenntartsuk!

                 Tisztelt Lakosok!
A betakarítási szezon lényegében végett ért. Az 
előző évektől eltérően, az idei évben nem történtek 
jelentős terménylopások. A külterületi részek, ill. 
az ilyen cselekmények elkövetésére hajlamos 
személyek lakóhelyeinek célzott és fokozott 

ellenőrzése eredményre vezetett. Továbbá előnyt jelentett 
számunkra, hogy a szabálysértési törvény módosítása lehetővé teszi 
a helyszíni bírság alkalmazását, a tetten ért lopás szabálysértését 
elkövetőkkel kapcsolatban. Négy esetben éltünk ezzel a 
lehetőséggel, alma, ill. kukorica lopáson tetten ért elkövetőkkel 
szemben 30.000-50.000 Ft helyszíni bírság került kiszabásra, amely 
megfelelő visszatartó hatást ért el.
A fűtési szezon beköszöntével várhatóan elszaporodnak az illegális 
fakitermelések, erdei falopások. A megelőzéssel kapcsolatban a 
tőlünk telhető intézkedéseket megtesszük. Szükség van azonban az 
erdőtulajdonosok összefogására, együttműködésére. Gondolok itt 
arra, hogy egy-egy területre eső erdőrészeket legalább két naponta 
ellenőrizennek. Olyan esetben szinte tehetetlenek vagyunk és a 
felderítésnek igen kicsi az esélye, amikor 3-4 hete történt 
falopásokat jelentenek be, sőt történt olyan eset is, amikor két 
hónapon belüli elkövetési idő került megadásra. 
Visszatérő gond továbbá, hogy ellenőrizetlen, olcsónak tűnő fát 
vásárolnak a lakosok. A tavalyi évben 12 esetben történt bejelentés, 
hogy idegenektől vásárolt fa nem megfelelő mennyiségű, vagy a fát 
értékesítők figyelmet elterelve más tárgyakat, készpénzt loptak el a 
vásárlóktól. Főként az idős emberek vannak veszélyben. A 
feljelentéskor szinte semmilyen értékelhető információt nem tudtak 
adni az elkövetőkkel kapcsolatban. Gondolják végig, megéri-e az 
ilyen vásárlás. Az olcsónak mondott fa a végén többször  annyiba 
kerül, mintha azt a helyi tüzépen vásárolta volna meg, sőt, akár még 
többe is. Nem is szólva az ezzel járó bosszúságról.
Nagyon jó példa volt, amikor a szomszéd értesítette a rendőrséget, 
hogy idős szomszédasszonyához hoztak fát, de szerinte be fogják 
csapni. A helyszínre érkező rendőrjárőr megállapította, hogy az 
eladni kívánt fa eredetével a Lajosmizséről érkező árusok nem 
tudnak elszámolni, továbbá az eladni kívánt fa nem 25 mázsa, 
hanem csupán 15 mázsa volt, amely a szállításhoz használt 
kistehergépkocsira nem is férne fel. Hála a szomszéd figyelmes-
ségének, a nyugdíjas néni pénze megmaradt, az elkövetőkkel 
szemben pedig eljárás indult.
A csalóknak sikerült nagyobb fogásra is szert tenniük a tavalyi 

szezonban. Piacnapon a piac előtti részen szóllítottak le embereket 
olcsó fa ígéretével. Sikerült egy lakost találni, aki a vételre 
hajlandóságot mutatott. A fa mennyiségét köbméterben adták meg 
és két tehergépkocsiról a fát le is rakták. A rakásra dobált fáról 
szakember is nehezen mondta volna meg, hogy az pontosan 
mekkora mennyiségű. A sorba rakást követően megállapítást nyert, 
hogy a fa fele annyi mint amennyiben megállapodtak, igy a 
csalóknak sikerült több mint 200.000 Ft-al megkárosítani a vásárlót. 
A felderítést nagymértékben nehezítette, hogy szinte semmilyen 
adat nem volt az eladó személyekről. A nyomozás során Borsod 
megyei, csalásokra szakosodott személyeket sikerült felderíteni, 
azonban velük szemben a megfelelő bizonyítékokat nem tudtuk 
beszerezni. 
Kérjük önöket, hogy házaló árusoktól megfelelő körül-tekintés után 
vásároljanak csak tüzifát és minden esetben hívják át a szomszédot, 
vagy ismerőst, ne legyenek egyedül. A fát eladó személy nevét 
kérjék el, azt valamely hivatalos okmányából írják fel, valamint 
írják fel a gépkocsi rendszámát is! Kérjenek számlát, vételi jegyet! 
Amennyiben az eladó kifogásolja és nem hajlandó valamely 
hivatalos okmányt megmutatni, akkor semmiképpen ne vásárol-
janak tőle, mert szinte biztos a csalási szándék. Ilyenkor azonnal 
hívják a Pilisi Rendőrőrsöt a 06-29/498-128-as telefon-számon, 
vagy a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367-es 
telefonszámon, ill. mobiltelefonról a 107, vagy 112 segély-
hívószámot. 

A MÁV állomás körzetében történt kerékpár lopások elkövetőjével 
kapcsolatban sikerült bizonyítékokat beszerezni. Az elkövető kiléte 
megállapítást nyert, R.GY. Pilisi lakos jelenleg előzetes 
letartóztatásban van. Az eltulajdonított kerékpárok sorsa még 
kérdéses, a büntető eljárás folyamatban van.

Elkészült a nyári időszakot is magába foglaló (01-08. hó) időszakos 
bűncselekményi statisztika. Az adatok alapján Pilisen az előző 
évhez viszonyítva az ismerté vált bűncselekmények száma 10 %-
kal emelkedetett. A növekedés a közlekedési- és személy elleni 
bűncselekmények számának növekedéséből adódik, főként a 
zaklatás és kisebb mértékben a testi sértések száma nőtt. A vagyon 
elleni bűncselekmények száma szinten maradt (200 eset), a 
betöréses lopások számában 60 %-os csökkenés történt (16 eset).

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatékony bűnmegelőzésre 
csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy Önök is megtesznek 
minden maguktól telhetőt annak érdekében, hogy ne váljanak 
bűncselekmény áldozatává!

Rendőrségi Hírek

Kádár Zoltán r. ftzls
őrsparancsnok helyettes 

Szüreti bál
Laczkóné Bálint Erika
Pilis Nép és Gazdakör
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HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja

Kiadja Pilis Város Önkormányzata, 
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

Felelős kiadó: Szabó Márton polgármester 
Szerkesztő: Lasán Judit 06-29/696-324

 e-mail:lasanjudit@pilis.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

Kilátó Kiadó, Ócsa, Pf. 33.Tel.: 20/462-8132
 Készült 3500 példányban

Önkormányzat
Pilis Város Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., tel.: 696-
310, fax: 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és 
12.30-16.30, P: 8-12.30,
Polgármester:Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.: Sz:15-18,
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, malaferenc@dunakanyar.net,
Jegyző: dr. Lovász László, 496-826, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12,
Aljegyző: dr. Ágh Mariann, 696-311, aghmariann@pilis.hu,
Adóügyi iroda: vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu,
Építéshatósági és M. Iroda: vez.: Balatoni Pál, 696-328, muszak@pilis.hu,
Gazdálkodási iroda:vez.: Tóthné Kaselák Anita, 696-318,penzugy@pilis.hu,
Hatósági iroda: vez.: Gaálné Czinkos Judit, 696-312, igazgatas@pilis.hu,
Szociális és Gyámügyi iroda: vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu,
Közterület-felügyelők: 696-326, 
Gerje-Forrás Kft.: Rákóczi u. 67, tel: 499-261, fax: 499-262, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, hibabejelentés: 06-80/620-399, üf – H: 8-12 és 13-18, 
Sz, Cs.: 8-12, 
Szlovák Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2691
Cigány Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692,
Társhatóságok:
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, CS,P: 8-12,
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H: 8-12 és 13-17.30, K,P: 8-12, SZ: 8-12 
és 13-16,
Szociális Intézmények
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth. L. u. 49., 498-108, 
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-130,
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852,
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673,
Oktatás
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 30., 498-123, 
pazi@monornet.hu,
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. u. 31., 696-122, 
pkastely@freemail.hu
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42., 498-153, ovodapilis@freemail.hu, 
http://pilisiovodak.uw.hu/index1.php,
Művelődés
Kármán József Városi Könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, 
konyvtar.pilis@freemail.hu, http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html, 
(fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat), 
Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
mzskh@freemail.hu, 
Egészségügy:
Rendelőintézet: Szent István park 1., 
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-
156, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr. Tóth Tibor: 696-882,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: 496-105, Dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883,
Labor: 496-385, Sebészet: 696-885, Reumatológia, Fizikoterápia: 496-
347, 
orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. u. 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-
0057,
Közbiztonság (107)
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán 
r.ftőrm: 06-20/412-2490,
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154, 
Egyházak
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., 498-134, Krámer György 
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi u. 15., 498-126, Virágh József 
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán, 
palmaiz55@gmail.com,
Egyéb Szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14,
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651, 
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu,
Kéményseprő Vállalat: 2730 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2., 490-304,

Fergeteges karácsonyi 
koncertet ad a SIGNÁL zenekar 
2012. december 16-án 18 órakor 

a Petőfi parkban, melyre mindenkit 
nagy-nagy szeretettel várunk! 

A koncert alatt a Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai adományokat (játékot, 

édességet, írószert és minden egyebet, 
aminek egy kisgyermek örülhet) gyűjtenek 
a Karácsonyi Ünnepség megrendezéséhez.

A rendezvény támogatója: Pilis Város 
Polgármesteri Hivatala.

Köszönjük a SIGNÁL zenekarnak a felajánlást!

KARÁCSONY I JÓTÉKONYSÁG I KONCERT !



NE FELEJTSE EL
MEGÚJÍTANI

KÖTELEZŐJÉT!

www.alkusz24.hu


