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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton polgármester

Az elmúlt években már többször tájékoztattuk Pilis lakosságát és a Hírnökben megjelent 
cikkekben már magam is többször foglalkoztam a hulladék és a szemét kérdésével. 
Úgy gondolom, hogy errõl megint fontos beszélnünk, hiszen hiába mondjuk, írjuk a 
környezetvédelem és környezetünk védelmének a fontosságát, sajnos nagyon sokan ezzel nem 
törõdnek. Ezen nemcsak a szemetelés kérdését értem, hanem teljes egészében a 
lakókörnyezetünket és a település tisztaságát, illetve rendjét érintõ kérdéseket is. 
Az elmúlt hónapokban igen száraz idõ volt, ezért országosan is elrendelték a tûzgyújtási 
tilalmat, így polgármesterként én is elrendeltem Pilis teljes közigazgatási területére és a 
mezõgazdasági területekre. Ezt a lehetõ legszélesebb körben hirdettük, hiszen plakátokon, 

hirdetményeken, kábel televízión és a honlapon is megjelent, az országos tûzgyújtási tilalomról a média is 
rendszeresen hírt adott. Ezt nagyon sokan nem vették figyelembe, sem a belterületen, sem a külterületen. 
Szerencsére a lakóházakban ez a nemtörõdömség, másokra való odafigyelés hiánya nem okozott kárt, de 
külterületen több ezer négyzetméternyi területen, sok alkalommal okozott bajt a gondatlanságból, nem 
odafigyelésbõl keletkezett tûz.
Ahhoz azonban, hogy ilyenek ne forduljanak elõ, nem csak a hatóságok tilalma fontos, hanem a józanész és az 
egymásra odafigyelés is. Az ilyen esetekben sokkal jobban oda kell figyelnünk egymásra, hogy elkerülhessük a 
nagyobb bajt. 
Környezetünk védelméhez nagymértékben hozzátartozik a szemét és a hulladékok kérdése is. Sajnos ezt még sokan 
nem így gondolják. Kint a határban, de bent a városban is sok helyen lehet 
találkozni illegálisan lerakott szeméttel. Sétálva a határban bizony 
elszomorító látni azt a nagy mennyiségû hulladékot, amit felelõtlen emberek 
raktak le. Az Önkormányzat minden évben több száz köbméter ilyen szemetet 
gyûjt össze és szállít el, amelynek költsége több millió forintot tesz ki, mivel a 
szemétlerakásért a díjat meg kell fizetnünk. Pilisen gyakorlatilag szinte 
minden hulladékot legálisan el lehet helyezni, hiszen mind a belterületen, 
mind a külterületen rendszeres a szemétszállítás, megoldott a házaktól 
történõ szelektívgyûjtés is. Elviszik a komposztálható anyagokat is (avar, 
levágott fû stb.). 
A város négy pontján szelektívgyûjtõ szigetek mûködnek: a Luther téren az iskola elõtt, Szent István parkban a 
rendelõ elõtt, Kölcsey utcában,  a Nyáry Pál utca sarkán, a Petõfi és a Nyáregyházi utca sarkán. A legfontosabb 
ilyen hely a Vágóhíd utca végén található hulladékudvar, ahova szinte mindenféle hulladék bevihetõ (a cikk végén 
megtalálható a pontos cím és az elhelyezhetõ hulladékok megnevezése is). Ezen kívül évente kétszer a meghirdetett 
idõpontokban lomtalanítást is tartunk. A fent írtakból is látható, hogy egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk 
környezetünk, településünk tisztaságáért, hogy gyermekeink is rendezett és szép környezetben élhessenek majd. 
Környezetünk és gyermekeink jövõjét egy nagyon jó kezdeményezés kapcsolta össze április 12-én. A Pilisi 
KlímaBarát Kör és Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett „egy fa egy gyerek” faültetési akció volt ez. A 
Vágóhíd utca végén az Önkormányzat által biztosított területen a „Négyszögletû Gyerekerdõ”-ben 100 facsemetét 
ültettek el az eseményen megjelent kicsik és nagyok. Jó volt nézni, hogy a rossz idõjárás ellenére milyen sokan jöttek 
el, családok gyerekekkel, hozták magukkal a szerszámokat és locsolókannát. Ennek az erdõnek a különlegessége, 
hogy minden egyes fa egy-egy pilisi gyermeké, amelyet most legalább egy kis szalag, de sok esetben szépen faragott, 
karóra helyezett tábla is jelez. Bár most még nagyon kicsik ezek a facsemeték, de mire megnõnek, addigra 20-25 m 
magas, szép, kislevelû hársfák lesznek belõlük. 
Nagyon köszönöm Bognárné Takács Piroskának és a Pilisi KlímaBarát Kör tagjainak azt a sok munkát, amit ennek 
a szép kezdeményezésnek az érdekében kifejtettek.  
Remélem, hogy  pár év múlva ez a terület városunk egy új közkedvelt parkja lesz.

Hulladékudvar címe: 2721 Pilis, Vágóhíd utca vége. 
Nyitva tartás: hétfõ: szünnap, kedd-péntek: 9 -17 

óráig, szombat: 8-16 óráig, vasárnap: zárva. 
Ebédidõ: 12-13 óráig.

Bevihetõ hulladékok: akkumulátorok, háztartási 
gépek, sütõzsiradék és olaj, fénycsõ, izzó, festékek 
csomagoló anyagai, lomok, mûanyag csomagolási 

hulladékok, növényvédõ szerek csomagolásai, 
papír, szárazelemek, gumiabroncsok, 

üvegcsomagolási hulladékok.
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Képviselõ-testület 2012. évi január, február és március havi ülésein nyilvántartva, amely besorolás az új bejegyzést követõen nem változna. A 
meghozott önkormányzati határozatokról és rendeletekrõl szóló jelenleg fennálló ingatlanhasználati, illetve bérleti viszonyok szerzõdéssel 

kivonatos tájékoztatás. biztosíthatók a használók, bérlõk részére.
I. A Képviselõ-testület a 2012. január 26-án megtartott ülésén az Tárgy: Pilis Város Önkormányzat tulajdonát képezõ 12., 2248., 3383 

alábbi határozatokat és rendeleteket fogadta el:  hrsz. alatti ingatlanok bejegyzésének módosítása.
Tárgy: Tájékoztatás a Központi Orvosi Ügyelet 2011. évi Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által meghozott 
tevékenységérõl. 6/2012. (I.26.) - 11/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatok átadásra 
A Képviselõ-testület az 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatával kerültek dr. Döcsakovszky Béla ügyvéd részére a határozatokban foglalt 
elfogadta Rédei József, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató feladatok végrehajtás céljából. Az ingatlanok átminõsítései folyamatban 
Kft. ügyvezetõjének, valamint Simó Gáborné regionális vezetõnek az vannak.
ügyelet 2011. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját, mely rövidítve a Tárgy: A 96, (Pipacs u.) 5571., 5570., 5569., 5568/1., 5568/2 hrsz. alatti 
következõ: „Az ügyelet a hatályos jogszabályok szerint, munkanapi 16, ingatlanok területhatár rendezése.
(péntek 18) hétvégi – ünnepnapi 24 órás készenléti idõben érhetõ el. Az Tárgy: A 466., (Pándi köz) 422., 454/1., 454/9., 459., 460., 461., 463., 
ügyelet központja Pilisen van, az ellátási terület magába foglalja Pilis, 464., 465., 472., 473., 474. hrsz. alatti ingatlanok területhatár rendezése.
Nyáregyháza, Monorierdõ, Káva településeket. Az ügyeleten 7 fõ állandó A Képviselõ-testület a Pest megye Kormányhivatal Földhivatala 
és 4 fõ „beugró” orvos, 6 fõ nõvér, 5 fõ gépkocsivezetõ dolgozik. Az Monori Körzeti Földhivatal által elkészített, térképvázlaton 
Országos Mentõszolgálattól 55 esetfeladatot vettünk át a tizenkét hónap feltüntetett, 96, (Pipacs u.) 5571., 5570., 5569., 5568/1., 5568/2 hrsz. 
alatt és 0 feladatot adtunk át illetékesség okából. 2011 évben a lakosság alatti ingatlanok telekhatár eltéréseit – közérdekek sérülés miatti 
részérõl 3847 betegellátás mellett hivatalos formában 1 észrevétel érkezett indokokra figyelemmel – nem fogadja el. A térképi telekhatárok és a 
cégünkhöz, amelyet alapos szakmai kivizsgálás követett. A vizsgálat valóságos használat között eltérés mutatkozik, melynek területei a 
végeztével minden eset megnyugtatóan rendezõdött. Szakmai hiba – megengedett tûrési eltérési határon túl mutatnak. A Képviselõ-testület a 
hiányosság nem történt. A környékbeli, s az országos hivatalos szervekkel 12/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatával kiigazítás végett 
OMSZ-al, rendõrséggel, tûzoltósággal együttmûködve, kölcsönösen megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori 
segítjük egymás munkáját, és szolgáljuk a lakosok érdekeit. 2010.december Körzeti Földhivatalát.
14-én nagy örömmel költöztünk az új rendelõbe.” A Képviselõ-testület Pest megye Kormányhivatal Földhivatala 
Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Monori Körzeti Földhivatal által elkészített, térképvázlaton 
2012. évi munkatervének elfogadására. feltüntetett, 466., (Pándi köz) 422., 454/1., 454/9., 459., 460., 461., 463., 
A Képviselõ-testület a 2/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati 464., 465., 472., 473., 474., hrsz. alatti ingatlanok telekhatár eltéréseit 
határozatával elfogadta Pilis Város Önkormányzata Képviselõ- elfogadja azzal, hogy Pilis Város Önkormányzata az esetleges 
testületének 2012. évi munkatervét. kártérítési igényt benyújtókat nem kártalanítja, valamint Pilis Város 
Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Önkormányzata tulajdonában lévõ területvesztéssel ne járjon.
Hivatala 2012. évi teljesítmény értékelési feladat rendszere Tárgy: Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel rövid lejáratú, pályázat 
elfogadására és jóváhagyására. megelõlegezõ hitelszerzõdés megkötése tárgyában meghozott 
A Képviselõ-testület a 3/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati képviselõ-testületi határozat visszavonására.
határozatban fogadta el a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek A Képviselõ–testület úgy döntött, hogy az általa, az OTP Bank Nyrt-vel 
munkaköri feladaton felüli ún. teljesítménykövetelmény rendszerét. rövid lejáratú, pályázat megelõlegezõ hitelszerzõdés megkötése tárgyában, 
Tárgy: Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2011. évi a Képviselõ-testület 2011. december 15-i ülésén meghozott 303/2011. 
Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. (XII.15.) sz. önkormányzati határozatát visszavonja. Indokolás: Az OTP 
A Képviselõ-testület a 4/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozatában Bank Nyrt. Pilis Város Önkormányzatának a 303/2011. (XII.15.) sz. 
jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal 2011. évi Közfoglalkoztatási terve önkormányzat határozatában elfogadott, a pályázat megelõlegezõ hitel 
végrehajtásáról készült beszámolót, melybõl rövid kivonat: „A 2011. évben felvételére vonatkozó kérelmét elutasította. 
összesen 110 fõ közfoglalkoztatására került sor. Ebbõl 33 fõ Rendelet: A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 
közfoglalkoztatott Pilis Város területén mûködõ intézményeknél szóló 16//2012. (I.30.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról.
dolgozott.”  II. A Képviselõ-testület a 2012. február 23-án megtartott nyilvános és 
Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzata 2012. évi Helyi rendes ülésén az alábbi határozatokat fogadta el:   
Közfoglalkoztatási Tervének kiadására. Tárgy: Javaslat az Óvodai Intézmény Kollektív Szerzõdésének 
A Képviselõ-testület az 5/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati felülvizsgálatára.
határozatban jóváhagyta Pilis Város Önkormányzata 2012. évi Helyi A Képviselõ-testület a 21/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati 
Közfoglalkoztatási Tervét. határozattal hagyta jóvá az Óvodai Intézmény Kollektív Szerzõdésének 
Tárgy: Pilis Város Önkormányzat tulajdonát képezõ 12., 2248.,3383 módosítását.
hrsz. alatti ingatlanok bejegyzésének módosítása. Tárgy: Javaslat az Gubányi Károly Általános Iskola Kollektív 
Az Önkormányzat tulajdonát képezõ, jelenleg 12 hrsz-on, természetben Szerzõdésének felülvizsgálatára.
Pilis, Kossuth Lajos u.30. sz. alatti ingatlanon, az Önkormányzat A Képviselõ-testület a 22-24/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati 
mûködtetésében lévõ Általános Iskola épületével egy tömbben, de attól határozatok alapján jóváhagyta a Gubányi Károly Általános Iskola 
funkcionálisan különálló egy darab, valamint teljesen különálló egy darab Kollektív Szerzõdésének módosítását.
volt szolgálati lakás található. A szolgálati lakás jogi fogalma megszûnt, Tárgy: Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó 
valamennyi ilyen lakásra a lakás- és helyiséggazdálkodást szabályozó üzleti tervének megtárgyalására.
jogszabályoknak az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályai az A Képviselõ-testület elfogadta a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi 
irányadók. Tekintettel az önkormányzati bérlakásoknak az közoktatástól üzleti tervét, az alábbiak szerint:
eltérõ funkciójára a képviselõ- testület társasházzá történõ átalakításáról „a./ A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati közszolgáltatásokkal 
döntött oly módon, hogy az épület-részek külön-külön a funkciójuknak összefüggõ 2012. évi tervezett költsége: 278.217 e Ft. b./ A Gerje-Forrás 
megfelelõen kerülnek albetétbe. A társasházban az egyes lakó, illetve Nonprofit Kft. önkormányzati közszolgáltatások végzésével összefüggõ 
iskolai célú ingatlanok önálló helyrajzi számon lesznek nyilvántartva, míg 2012. évi tervezett árbevétele: 252.072 e Ft. c./ Pilis Város Önkormányzata 
a telek osztatlan közös tulajdon marad azzal, hogy az Alapító Okiratban részérõl, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által végzett önkormányzati 
bizonyos telekrészekre kizárólagos használatot lehet kikötni, amely a közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó 2012. évi önkormányzati 
lakásokhoz kötõdik. Jelenleg Pilis Város Helyi Építési Szabályzata mûködési célú finanszírozása:  26.145 e Ft. az alábbi idõbeli ütemezés 
(HÉSZ) nem teszi lehetõvé a különálló lakáshoz tartozó kisméretû szerint: 2012. január hónap – 2012. május hónapra: 4.400 e Ft/hó, 2012. 
telekrész leválasztását (kicsi a telek mérete), az iskola épületébe beépített június hónapra: 4.145 e Ft/hó, 2012. július hónap – 2012. december 
lakáshoz tartozó telekrész pedig nem választható le mûszakilag az iskola hónapra:  0 e Ft/hó.”
alatti telekrészbõl, ezért mûszakilag és jogilag a társasházi forma a Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Közbeszerzési 
megfelelõ. A HÉSZ módosításával a különálló lakáshoz tartozó telekrész Szabályzata felülvizsgálatára.
késõbb leválasztható és önálló helyrajzi szám alakítható ki az ingatlanra. A A Képviselõ-testület a 27/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati 
két önkormányzati bérlakás és az Általános Iskola az Önkormányzati határozatával elfogadta Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési 
vagyonkataszterbe „korlátozottan forgalomképes” ingatlanként van Szabályzata, mely 2012. március 01. napjától alkalmazandó. 
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Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és Rendelet: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló a 40/2011. 
mûködtetésében álló intézmények gyermek- és szociális étkeztetése, (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 32/2011. (X.31.) sz. 
valamint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés önkormányzati rendelettel, a 27/2011. (VIII.26.) sz. önkormányzati 
biztosítása tárgyában a szállító kiválasztására irányuló nyílt rendelettel, valamint a 21/2011. (V.30.) sz. önkormányzati rendelettel 
közbeszerzési eljárással összefüggésben Elõkészítõ és Bíráló Bizottság módosított 14/2011. (III.07.) sz. önkormányzati rendelete 
létrehozatalára. módosításáról2/2012. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy Pilis Város Önkormányzata III. A Képviselõ-testület a 2012. március 7-én megtartott nyilvános és 
fenntartásában és mûködtetésében álló intézmények gyermek- és szociális rendkívüli ülésén az alábbi határozatokat fogadta el:   
étkeztetése, valamint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés Tárgy: Pilis Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének 
biztosítása tárgyában a szállító kiválasztására irányuló közbeszerzési végrehajtásával kapcsolatos egyedi intézkedések meghozatala.
eljárás megindításával és lefolytatásával (lebonyolításával), az alábbi A Képviselõ-testület Pilis Város Önkormányzata és annak irányítása alá 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottságot bízza meg: tartozó költségvetési szervek 2012. évre tervezett dologi kiadásai 5%-át 
Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Városgazdálkodási zárolta, mely döntését a 2012. évi augusztus havi rendes és nyilvános 
Bizottságának külsõ jogállású tagja: Varga Ákos, az Elõkészítõ és Bíráló ülésén felülvizsgál. . 
Bizottság tagja. Pilis Város Önkormányzata Településfejlesztési és Rendelet:
Városgazdálkodási Bizottságának külsõ jogállású tagja: Nagy Attila, az Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 3/2012. (III.11.) sz. 
Elõkészítõ és Bíráló Bizottság tagja. Pilis Város Önkormányzata önkormányzati rendelete: 
Pénzügyi Bizottságának külsõ jogállású tagja: ifj. Mala Ferenc, az 1./ Önkormányzat 2012. évi várható mûködési költségvetési bevétel:
Elõkészítõ és Bíráló Bizottság tagja. Pilis Város Önkormányzatának                                                                                              1 205 394 e Ft
Polgármesteri Hivatala részérõl: Pilis Város Önkormányzata 2./ Önkormányzat 2012. évi várható mûködési költségvetési kiadásai:
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje, az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság                                                                                               1122 252 e Ft
elnöke Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részérõl: 1-2./ 2012. évre várható mûködési többlet:                                83 142 e Ft
Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és 3./ 2012. évre várható felhalmozási költségvetési bevételek:   364 636 e Ft
Számviteli iroda vezetõje, az Elõkészítõ és Bíráló Bizottság tagja. 4./ 2012. évre várható felhalmozási költségvetési kiadások:    388 107 e Ft
Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzata médiafelelõsi feladatai 3-4./ Felhalmozási költségvetési forráshiány:                          23 471  e Ft
ellátását végzõ médiafelelõs, valamint a „Hírnök” c. idõszaki lap 5./ 2012. évre várható finanszírozási bevételek:                         80 410 e Ft
tördelési feladatait végzõ felelõs tördelõ szerkesztõ megbízási 6./ 2012. évre várható finanszírozási kiadások:                        140 081 e Ft
szerzõdésének módosítására. 5-6./ 2012. évre várható finanszírozási hiány:                            59 671 e Ft
A Képviselõ-testület 30/2012. (II.23.) sz. önkormányzati határozata 2012. évre várható mûködési tartalék:                                        83 142 e Ft
alapján a Hírnök c. idõszaki lap tördelési feladatait végzõ felelõs tördelõ 2012. évre várható felhalmozási költségvetési hiány:               -23 471 e Ft
szerkesztõ hatályos megbízási szerzõdése megszûntetésre került. Külsõ 2012. évre várható finanszírozási hiány:                                  -59 671 e Ft
vállalkozóval az új megbízási szerzõdés megkötése megtörtént. Egyenleg:                                                                                            0

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 1. közforgalmú 
intézmény területén (pl. udvar), 2. munkahelyen (pl. udvar), 

Sokat lehet mostanában hallani „A nemdohányzók védelmérõl és B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 1. büntetés-
a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros 
szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvényrõl és annak szigorú elmeállapotúak számára, 2. pszichiátriai intézetben a 
betartatásáról. Az alábbiakban ismertetem a törvény fontosabb pszichiátriai betegek számára, 3. a már mûködõ szivarszobákban, 
rendelkezéseit. 4. zárttéri munkahelyen, 5. közterületnek minõsülõ, a 
A törvény három fõ részre osztotta a dohányzás korlátozását. gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt 

légterû közforgalmú közlekedõ összekötõ terekben 
I. Teljes dohányzási tilalom van érvényben: III. Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás: 
1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és 1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött 
középiskola) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon rendezvényen, 2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények 
belül, kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt 
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsõde) légterû szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy 
és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, tûzvédelmi elõírás egyébként nem tiltja. 
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelõ) és ahol eü. 
szolgáltatást is nyújtanak, függetlenül az intézmény Egészségvédelmi bírság szabható ki azon dohányzással 
rendeltetésétõl, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon összefüggõ tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon 
belül, természetes személlyel szemben, aki a cselekmény elkövetésekor 
4. helyi közforgalomban közlekedõ közösségi közlekedési 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.
eszközön, helyiérdekû vasúton, menetrend alapján belföldi A bírság mértéke:
helyközi közforgalomban közlekedõ autóbuszon, valamint 1. természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik: 
menetrend szerint közlekedõ személyszállító vonaton (pl. HÉV, 20.000-50.000 Ft,
BKV, Volán és MÁV járatok), 2. az Nvt. betartásáért felelõssel szemben: 100.000-250.000 Ft,
5. munkahely és közforgalmú intézmény zárt légterû 3. az intézmény, szervezet. üzemeltetõ vagy gazdasági társaság 
helyiségeiben, esetén: 1.000.000-2.500.000 Ft.
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külsõ 
határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, A dohányzás súlyos betegségek kialakulásával hozható 
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak összefüggésbe. Statisztikai és egészségügyi adatok is igazolják, 
személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, hogy nem csak a dohányzó, hanem a dohányzó környezete is 
várakozóhelyen, illetõleg helyiségben, valamint nyílt légterû érintett és beteg lehet az állandó egészségkárosító hatás miatt. 
megálló, várakozóhely esetén annak külsõ határvonalától 
számított 5 méteres távolságon belül. dr. Vass Csaba, helyettes fõvárosi és megyei tisztifõorvos 
II. Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás: 

Hol szabad dohányozni?
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Május elején az egész világon az édesanyákat ünneplik. Sok 
kicsiny, fiatal és idõs „gyermek” köszönti virággal az édesanyját, 
akinek bizonyosan jólesik minden figyelmesség. Megvan 
azonban a veszélye annak, hogy mint minden jó szokás, ez is 
idõvel kiüresedetté és tartalmatlanná váljon. Ez nem történhet 
meg, ha szívünkben õszinte hála van mind azért, amit 
édesanyánktól kaptunk. Az Istenben hívõ embernek pedig még 
gazdagabb a hálája, hiszen õ Istennek is hálát tud adni az 
édesanyjáért.
A legnagyobb és a legönzetlenebb szeretet az Isten szeretete után 
az édesanyai. Õ az, aki nem vár el semmit, csak ad és ha rosszat 
kap cserébe, õ akkor is csak jót ad. Egy idõ után azonban, ha ez a 
szeretet semmi viszonzást nem kap, megkeseredetté és 
szomorúvá válik. Nem múlik el, csak valahogy a fénye vész el. 
Sokszor tapasztaltam, hogy amikor az elcsüggedt édesanya 
kamasz, vagy annál idõsebb gyermekének kifejezte, hogy 
hálából a sok jóért el is várna valamit, akkor a gyermek közölte, 
hogy nem õ akart a világra jönni és ha már világra hozták, 
kötelesek neki mindent megadni, a szeretetet és a törõdést pedig 
õk majd a saját gyermekeik felé fogják meghálálni. Ez félig igaz 
is, de ezt hangoztatva nem lesz boldogabb sem a szülõ, sem a 
gyermek és a kapcsolat is csak egyre rosszabb.
Ha a hálát elvárjuk, az lázadást vált ki. Amit elvárnak és nem a 
szív mélyérõl, önként jön elõ, az nem is ér semmit. Lehet akkor a 
hálát tanulni? Lehet gyermekeinket hálára nevelni? Nem 
erõltetett dolog ez? A szülõ a beszélni tanuló gyermeknek hamar 
megtanítja, hogy mindent köszönjön meg. Jó dolog már piciny 
korban eljutni addig a meggyõzõdésig, hogy mindenért tartozunk 
valakinek. Isteni és emberi segítség nélkül semmit sem érhetünk 
el az életben. Az elsõ jó az édesanyánktól jött, aki bemutatta 
nekünk, hogy milyen valójában az Isten. Az édesanya ölelése, 
szeretete, gondoskodása az Isten jóságát, szeretettel való 
fenyítése pedig az Isten igazságosságát mutatta be. Nem a 
munkámra, vagy a pénzemre van szüksége, sem az 
édesanyámnak, sem az Istennek, hanem énrám, a szeretetemre és 
hálámra. Mindketten úgy fogadnak el engem, amilyen vagyok, és 
így is szeretnek. Isten tudja, hogy nekünk az a legjobb, ha hálával, 
örömmel és megelégedéssel van tele a szívünk. A gondok és 
bajok túlságosan le tudnak terhelni minket. Felszabadul azonban 
a szívünk és egész lényünk, ha megtanulunk hálásaknak lenni 
minden jóért, amit kaptunk. Elsõsorban Istennek és 
mindazoknak, akik által kaptunk Istentõl valamit. A depresszió 
legyõzésének egyik módja az, ha az ember minden jóért megtanul 
hálásnak lenni. Hogyan taníthatjuk meg erre gyermekeinket, 
akiknek nem az a legfontosabb, amit mondunk, hanem amit 
megélünk? Úgy gondolom, azzal kezdõdik ez, hogy az édesanya 
és édesapa a megfogant életet Isten legdrágább ajándékaként, 
hálával fogadja el. Soha ne váljon tehát nyûggé a gyermek, 
hanem legyen ajándék, akiért hálás Istennek a szülõ, bármennyi 
gond is van vele. Késõbb tanítja a szülõ a gyermekét azzal, 
ahogyan a saját szüleihez viszonyul. Életmódunkkal kell 
megtanítanunk gyermekünket arra, hogy a szeretetet nem elvárni 
kell, hanem adni, de minden szeretet, akármilyen önzetlen is, 
megérdemli a viszonzást. A virág nem pótolja a szeretetet, csak 
kiegészíti. A „köszönöm” nemcsak addig jár az édesanyának, 
amíg tanítja erre kicsiny gyermekét, hanem egész életében. 
Tõlünk, gyermekektõl függ, hogy édesanyánkat öröm töltheti-e 
el azért, mert felnevelt minket, vagy keseregve kell élnie idõs 
napjait, amelyen csak az anyák napi virág nem változtat semmit. 
Szeretetünkkel, törõdésünkkel, odafigyelésünkkel elérhetjük, 
hogy édesanyánk is hálás lehessen Istennek, amiért minket 
csodás ajándékként felnevelhetett.
Nagy szeretettel köszöntöm Pilis város minden édesanyját!

„Egyházi  idõszámításunk”  
szerint lassan véget ér az egyházi 
év ünnepekkel gazdagított féléve. 
Ádventtõl pünkösdig egymás 
u tán  jönnek az  ünnepek:  
karácsony, húsvét, pünkösd, 
elõttük bûnbánati idõszakokkal. 
Sokan talán most csóválják a fejüket, hogy miért kell ilyen régi 
dolgokkal még foglalkozni. Megváltozott a világ, megváltoztak a 
körülményeink, a sok munka közepette örülünk annak, hogy lesz 
jó sok hosszú hétvégénk, kicsit lazíthatunk, pihenhetünk, nem kell 
energiát pazarolni még az ünnepre is.
Én most mégis hadd meséljem el az éppen mögöttünk lévõ nagy 
ünnep, húsvét számomra egyik legünnepibb, legmeghatóbb 
pillanatát. Azt a pillanatot, ami számomra az ünnepet kiemelte a 
hétköznapok sodrásából, a napi rutin sokszor fárasztó perceibõl. 
Húsvétvasárnap hajnaláról szeretnék mesélni. Évek hosszú sora 
óta tartunk hajnali 6 órakor ún. Feltámadás-istentiszteletet. Együtt 
ünnepeljük a majdnem kétezer éves keresztyénséggel Jézus 
Krisztus feltámadását örömhírét. Gondolom, hogy mindenki 
megérti, amikor azt írom, hogy a hajnali istentisztelet semmihez 
nem fogható élmény. De most volt még valami, ami egy életre 
felejthetetlenné tette. Ezen a hajnali istentiszteleten mindig van 
személyes áldás. Az istentiszteleten résztvevõk felé a lelkészek 
Isten áldását közvetítik – egy áldással, egy bátorítással, egy 
homlokra rajzolt kereszttel. Ebben az évben könnyekkel a 
szememben adtam az áldást, el sem tudom mondani mennyi 
embernek. És miközben le sem volt idõm törölni szememrõl a 
könnyet, hasonlóan könnyes szemû emberek álltak velem 
szemben. Életünkkel, terheinkkel, kínzó kérdéseinkkel, 
megváltásra váró életünkkel ott álltunk könnyek között és a hajnali 
órán átölelt minket az Isten áldása és szeretete. Ott akkor, könnyek 
között is közel volt a feltámadás értelme és jelentése. Az ünnep, a 
feltámadás ünnepe arról szólt, hogy Isten ezeket a könnyeket jött 
letörölni…
Úgy érzem, hogy az ünnepeket, a hosszú hétvégéket nem az teszi 
mássá, ha csak szimplán pihenek, takarítok, vagy tv elõtt ülök. Az 
ünnep attól más, hogy lélekemelõ pillanatai vannak. Legyenek 
azok Istentõl jövõ pillanatok, legyenek emberek közötti õszinte 
szeretet-megnyilvánulások, de történjen az ünnepben valami más, 

Anyák Napi hála

Pálmai Zoltán, Magyar Pünkösdi Egyház

Az ünnepekrõl

Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész

Idén április 14-én immár 12. alkalommal ismét 
megrendezése került a Bicske Kupa Nyílt Nemzetközi 
Harcmûvészeti verseny. A versenyre 251 fõtõl érkezett 
nevezés, 451 divízióban, 21 csapat, 11 stílusirányzatban 
három  ország (Magyarország, Románia, Szlovákia) 
képviseltette magát.
A Pilisi Se. I. helyezést ért el és elhozta a vándorkupát, e 
mellé 400 db túrórudit és egy hatalmas tortát kaptak!
Gratulálunk!

Pilisi SE. kis csapatának újabb sikere!
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megfelelni azoknak a követelményeknek, melyeket a 
nyelvtanulás támaszt majd felé?
Mindazok, akik ezen a csodálatos tavaszi napon el tudtak 

Manapság az angol nyelv az egyik legelterjedtebb nyelv a jönni erre a bemutató órára, minden bizonnyal feleletet 
világon és szinte mindenhez szükségünk van rá. Munkához, kaptak kérdéseikre.
utazáshoz, diplomához, vásárláshoz, az Internet Iskolánkban a 2010/2011-es tanévtõl, vagyis a tavalyi évtõl 
használatához, különbözõ híradástechnikai eszközeink kezdõdõen került bevezetésre elsõ alkalommal az angol nyelv 
kezeléséhez és még számtalan helyzetben vált fontossá az oktatása az elsõ évfolyamon. Akkor néhány család úgy 
angoltudás. Mégsem könnyû elsajátítani. döntött, hogy gyermekét olyan osztályba kívánja íratni, ahol 
Csecsemõként több mint egy évet töltöttünk azzal, hogy csak heti 2 órában angolul tanulhat. Nem bátortalanította el õket az 
hallgattuk szüleinket és próbáltuk megérteni, összekapcsolni tény sem, hogy ezzel elsõ fecskék lesznek iskolánk életében, 
a körülöttünk zajló dolgokat. Egy év után kezdtük akiknek gyermekeik ilyen korán elkezdik az angol nyelv 
ismételgetni és gyakorolni a szavakat; elõször egyesével, tanulását.
aztán egyre többet összekapcsolva mondatokban. Térjünk vissza az osztályterembe!
Így hát miért is várjuk el sokan, hogy egy második nyelvet pár Becsengettek. Farkasné Fiel Hedvig, Hédi néni vezetésével 
hét alatt, tankönyvekbõl megtanuljanak gyermekeink? minden készen áll arra, hogy a gyerekek számára megszokott 
Rohanó világban élünk, ahol mindent azonnal akarunk, de az módon kezdõdjön az angol óra. Természetesen a vendégek 
angol tanulás sajnos nem olyan, mint az instant kávé. Idõ kell jelenléte kivétel a megszokás alól, de az óra lendülete, a 
hozzá és sok gyakorlás. 
Sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel manapság, de abban 
mindenki egyetért: a nyelvi készség kibontakoztatását nem 
lehet elég korán kezdeni. Teljesen más jellegû a gondolkodás, 
a felfogóképesség kisgyermek korban, mint a késõbbiekben - 
akár felsõ tagozatos korban -,hisz minden életszakaszra más 
és más kognitív funkciók jellemzõek.
1. és 2. osztályban még a gondolkodás érzelmi telítettsége 
nagyfokú, könnyen lehet motiválni õket a játék örömével, de 
ahhoz, hogy céljait elérje, szembesül azzal a 6-7 éves, hogy 
készséget, tudást kell hozzá szereznie.
Ha itt most összerándult a gyomra, kedves olvasó, megértem! 
A gyakorlás, tanulás és még pár hasonló szó ijesztõ és 

feladatok sokszínûsége másodpercek alatt elfelejttette velük, elrettentõ lehet. De miért kell, hogy így legyen?
hogy néhányan ott ülünk a hátuk mögött.Lehet ezt másképp is csinálni! Hatékonyan, mégis 
Nekünk, felnõtteknek viszont sokkal rendhagyóbb volt ez a élvezetesen! Játékos feladatokkal, szituációs gyakorlatokkal, 
helyzet. Én, mint osztályfõnök nagy izgalommal és mesével, énekkel, mondókával, mozgással, beszélgetésekkel 
kíváncsisággal vártam, mit is fogok látni. Eddig még sosem repül az idõ és szinte észre sem vesszük, hogy "tanulunk". 
vettem részt a saját osztályom egy angol óráján sem. Hédi Egy angol órát igenis lehet ÉLVEZNI! :) Egy angol órát 
nénitõl természetesen napi szinten tájékozódtam a gyerekek tényleg lehet élvezni? 
munkájáról, haladásáról, de látni még nem láttam õket egy 2012. április 3., Pilis, Gubányi Károly Általános Iskola, 2. 
teljes tanórán át.a osztály
Azok az iskolai beiratkozás elõtt álló szülõk, akik éltek az Ma végre újra kellemes az idõ, a tavaszi nap bátorítóan és 
óralátogatás lehetõségével, mert bepillantást szerettek volna melegen süt le ránk. Reményt nyújt arra, hogy tényleg vége a 
kapni, ill. tájékozottabbak kívántak lenni arról, milyen is egy télnek és valami új, valami jobb következik. Az iskolában 
tanóra kicsivel több, mint másfél évnyi angol tanulás után, amolyan tavaszi szünet elõtti a hangulat, képzeletben már 
gondolom, ugyanezzel a kíváncsisággal szemlélték az óra minden gyerek a Húsvétra, a közelgõ pihenésre gondol, hisz 
menetét. Kíváncsiak voltak, hogy ha angolos osztályba jár már csak egyszer kell felkelni, s utána kezdõdik a tavaszi 
majd gyermekük, mi is vár majd rájuk.szünet.
Milyen jó lett volna, ha sokkal többen idõt tudtak volna Mégis van közöttük egy kis másodikos osztály, 18 kisgyerek, 
szakítani arra, hogy eljöjjenek! Talán ez a lehetõség is jó akik nagy izgalommal készülõdnek az angol órájukra. 
gyakorlattá válik az elkövetkezendõ években, egyfajta Különleges nap a mai, vendégek érkeznek erre az órára.
hagyománnyá lesz, egyre többen és többen fognak érdeklõdni De nem csak õk készülõdnek nagy szeretettel és egészséges 
és tudni arról, hogy eljöhetnek, megnézhetik, mit is jelent az izgalommal erre az alkalomra. Néhány nap múlva lesz az 
angol tanulás elsõ osztálytól.iskolai beiratkozás. Az óvodából iskolába lépõ gyermekek 
S ahogy említettem, akár szülõként, akár kollégaként, szüleiben is rengeteg kérdés, kétely, izgalom és aggodalom 
lehettünk jelen, 45 perc elteltével biztos feleletet kaptunk fogalmazódik meg ezekben a napokban, s nem csak a tanító 
azokra a kérdéseinkre, amik elõzetesen mindannyiunkban néni személyét illetõen, hanem a nyelvtanulás kapcsán is sok 
megfogalmazódtak. A felelet teljes bizonyossággal így a kérdõjel bennük.
hangzik: Egy angol órát nagyon lehet élvezni! :)Lehetséges-e iskolai keretek között megtanulni jól egy 
Nem, kedves olvasó, elsõsorban nem csak magunkra nyelvet? Milyen szintû nyelvtudást biztosíthat az iskola? 
gondoltam most, hanem a gyerekekre, mindamellett, hogy Van-e értelme az iskola kezdõ szakaszában, akár elsõ 
végig ámultuk és bámultuk az óra minden pillanatát! Azt a osztálytól a nyelvtanulásnak? Képes lesz-e a gyermek 

Bemutató angol óra egy második osztályban
avagy ENGLISH IS FUN
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Elkezdõdtek a hittanórák…

lelkesedést, azt az aktivitást, a jókedvet és játékosságot, másodiktól már minden készség fejlesztésére kiterjedõen 
ahogyan ezek a gyerekek „tanultak”, az mindenki számára játékosan vezeti be az alsósokat az angol nyelv világába. 
élményt adott. Mit is láttunk tulajdonképpen? Milyen Igazán bájos szereplõk, egy egércsalád és Otto, a cica, 
módszer az, amitõl ezek a gyerekek másfél év után szinte illetve egy embercsalád mindennapjait figyelemmel 
kizárólag angol nyelvû utasításokat képesek megérteni és kísérve, átélve, késõbb pedig a cseperedõ korosztály 
angolul tudnak válaszolni is? érdeklõdését figyelembe véve, szórakoztatva tanítja egyre 
Elsõ osztályos koruk óta játékosan, dalok, mondókák elmélyültebben a nyelvet. Az 1. rész középpontjában a 

beszéd és a szövegértés áll, míg a 2. rész már elõkészíti az 
írásbeliség alapszintû használatát.
Osztályom tanulói mostanra már elsajátították mindkét kötet 
szóanyagát, ezekben a napokban egy újabb tankönyv kerül a 
kezükbe Smart címmel.
Joggal kérdezheti az olvasó, vajon mit kell ehhez tenniük 
szülõként azoknak, akiknek nyelvi orientációjú osztályba jár 
a gyermekük? Biztosan rengeteg plusz idõt, tanulást jelent az, 
ha angolt is tanul a gyerek. Nos, ez nem igaz! Hetente 
körülbelül 5-6 szó az, aminek kikérdezésében, gyakorlásában 
valóban tud segíteni a szülõ. 
A késõbbi évfolyamokon is, amikor már mindenkinek 
kötelezõ a nyelvtanulás, sokszor elõforduló kérdés: Hogy segítségével, mozgásos tevékenységekkel keltette fel a 
segítsünk, ha mi magunk nem ismerjük az adott nyelvet? A mi módszer az érdeklõdésüket e nyelv iránt. Számukra minden, 
osztályunkban sem tud minden szülõ angolul, de az óra ami órán történik, az csupán játék, az siker és élmény, olyan, 
tapasztalatai alátámasztják, ez egyáltalán nem akadálya amiben jó létezni, amit nagyon jó megélni, és ami teljesen 

természetessé vált számukra. Mostanra már kinyílt a fülük, a 
szavakat nem is tudják helytelenül kiejteni, mert csak a jó 
kiejtést hallják egymástól és a tanító nénijüktõl is. Egyre 
többet tudnak megjegyezni, megérteni, ami újabb 
élményeket, sikereket generál.
Milyen csodás dolog, hogy néhány egyszerû szó és tõmondat 
segítségével kommunikálni tudnak, eljátszhatóvá lesz a 
Piroska és a farkas, hogy a színek, számok és néhány más szó 
ismeretével izgalmas játékokat játszhatnak akár a fiúk a 
lányok ellen is. Gondoljunk pl. gyermekkorunk egyszerû 
játékára, amikor eltüntettünk egy tárgyat és a hideg-meleg 
vezényszavak segítségével kellett megtalálnunk. Milyen 
egyszerû ez angolul is! S milyen jó nyerni, milyen jó játszani, 

annak, hogy gyermekünk viszont majd tudjon!énekelni, táncolni, boldognak lenni! Nem is gondolnánk, 
hogy a maguk egyszerû módján még a tavaszról is el tudtak 

Végül engedjenek meg egy záró gondolatot, mely beszélgetni angolul.
mindenképpen kikívánkozik belõlem olyankor, amikor a Kis féltékenységgel jegyzem meg: Az angol óra lehet, hogy 
látottak függvényében büszke lehetek ezekre a pilisi kis még a tesinél is jobb?
diákokra, valamint az összes kollégámra, akikkel együtt Ezeknek a kedvezõ körülményeknek, ingereknek a 
dolgozhatok a pilisi tantestületben.megteremtésében hatalmas szerepe van a módszeren túl a 
Milyen jó lenne, ha átgondolnánk: nem csak a szomszéd tanító néni személyének, aki helyzetbe hozza õket, akitõl 
kertje zöldebb! Fontos lenne észrevennünk azokat az megszokták, hogy az angol órán mit és hogyan is kell tenni 
értékeket, melyek itt vannak helyben, s talán csak azért nem ahhoz, hogy a tudás garantált legyen. Számukra persze nem 
veszünk róluk tudomást, mert túlságosan közel vannak tudás, hanem egy eszköz lett a nyelv ahhoz, hogy játszani 
hozzánk, s el sem hisszük, hogy ezek a mieink.lehessen, és melyik az a gyerek, aki ezt kihagyná?
Higgyünk magunkban, higgyünk és bízzunk a saját Néhány szó a tankönyvükrõl, amiket eddig használtak: 
értékeinkben!Happy House 1. és 2. kötet. Közkedvelt, jó tempójú sorozat, 

mely elsõ osztálytól még írás és olvasás nélkül, de Kurucz Andrea
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Április elsejével átlagosan 18 százalékkal csökken 1100 
gyógyszer ára. Köztük vannak gyulladásgátlók, a központi 
idegrendszerre ható készítmények, szívre ható szerek, 
vérnyomáscsökkentõk, vizelethajtók és allergiagyógyszerek. 
Április 1-je óta az azonos hatóanyagú gyógyszerek közül 
mindig a legkedvezõbb árú és támogatású, úgynevezett 
preferált gyógyszereket szedhetik. Ennek kiválasztásában 
segít az OEP honlapján található gyógyszerkeresõ is.

A legolcsóbb gyógyszert választhatjuk
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A tavasz beköszöntével és a húsvét közeledtével elõtérbe 
kerül néhány népszokásunk, mint például a locsolkodás, 
ételszentelés, böjti játékok, a nagyhét szokásai, kiszehajtás, 
villõzés, a barkaszentelés a húsvéti tavaszi népszokások.
A TÁMOP 3.1.4. pályázatában a kompetencia alapú 
oktatásban a tavalyi év folyamán egy új fogalommal 
ismerkedtünk meg. Ez a témahét fogalma volt. 
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája 
az úgynevezett témahét, amikor az adott tárgykört a diákok öt 
tanítási napon, esetleg hosszabb idõkeretben iskolai és 
iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas idõkeretek között, 
változatos tevékenységtípusok és sokszínû módszertani 
eszközök segítségével dolgozzák fel.
A kompetencia alapú oktatásnak megvannak a maga elõnyei. 
A tanítás helyett a tanuláson van a hangsúly, elsõdleges cél a 
tanulói aktivitás, az elméleti alapú megközelítéssel szemben 
ez a tanulási forma gyakorlatorientált, a cselekvésbõl 
kiinduló gondolkodásra nevel.
Ennek szellemében lázas elõkészületek után, a tavaszi 
szünetet megelõzõ öt nap a gyerekek számára a húsvéttal 
kapcsolatos szokások, hagyományok, kézmûves 
foglalkozások, verstanulások, játékok és egy húsvéti tabló 
elkészítésével telt.
Minden nap az oktatási órák anyagához kapcsolódva (magyar 
nyelv, irodalom, matematika, rajz, technika környezet-
ismeret, ének-zene, testnevelés) valamint a napközis 
foglalkozásokon, délutáni szakkörökön új ismeretekhez 
jutottak a húsvéttal kapcsolatban a gyerekek.
A témahét évfolyamokra lebontott feladatai:
1. évfolyam: Rajz: húsvéti színezõ, mandalák, sordíszek, 
tavaszi virágok, húsvéti tojástartó készítése, ugráló nyuszik, 
húsvétfa készítés. Környezetismeret: Húsvéti ünnepek a 
családban (beszélgetés a húsvéti szokásokról)
2. évfolyam: Matematika: Húsvét a matematikai 
feladatokban, Környezetismeret: Beszélgetés a tavaszhoz 
kapcsolódó ünnepekrõl: Milyen ünnepre készülünk? 
Technika: Tojásdíszítés különbözõ technikákkal, Húsvéti 
üdvözlõkártya, Csipeszbõl készült szalvétadísz
3. évfolyam: Irodalom: Kiszehajtás, villõzés, szöveg-
feldolgozás, Testnevelés: Sor- és váltóversenyek (pl. 
tojásgurító verseny, nyuszi ugrások). Játék: Nyuszik ki a 
bokorból! Rajz: Népi motívumok megjelenése a 
tojásfestésben, Technika: Húsvéti képeslapkészítés.
4. évfolyam: Irodalom: A húsvét – szövegfeldolgozás, 
locsolóversek gyûjtése. Ének: Húsvéti dalok, körjátékok 
tanulása. Technika: Tojásfa készítése.
Tanórán kívüli foglakozások:
Kézmûves foglalkozások: húsvéti tablókészítés, asztali dísz 
készítése, mûanyag tojások festése. Locsolóversek tanulása. 
Húsvéti szokások eljátszása (locsolási módozatok). A 
készített munkadarabokból, a folyosó, ablakok és az 
osztálytermek díszítése.
Az iskola Széchenyi utcai telephelyén a témahét keretében 
többféle foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. Ennek 
részeként óriásplakátokat készítettek osztályonként az 
ünneppel kapcsolatos témában, kézmûves foglalkozásokat 
tartottunk, ahol szalvétatechnikával, üvegfestéssel és egyéb 
más módon készítettek különbözõ díszeket, dekorációkat.
Húsvéti meglepetés keresõ versenyünkön elrejtett szöveg-
részleteket kellett minél rövidebb idõ alatt megtalálni, melyek 

Húsvét témahét a Gubányi Károly Általános Iskolában a húsvéti hagyományokkal 
ismertették meg a gyerme-
keket. Az alsó tagoza-
tosoknak az aszfaltrajz 
versenyen húsvéti tojás 
rajzolása és díszítése volt a 
feladata. Húsvéti finom-
ságokkal készültek otthon 
a tanulók, melyek sokféle 
ízben és formában kerültek 
a zsûri asztalára, majd a 
rendezvény után mind-
ezeket jóízûen elfogyasz-
tották. 
A kisfiúk ötletes és vicces 
locsolóversekkel kedveskedtek a kislányoknak és a zsûri 
tagjainak, ezzel is készülve a húsvét hétfõi locsolkodásra.
Az utolsó napon az iskola minden tanulója játékos 
váltóversenyen mérte össze ügyességét és gyorsaságát. 
A témahét során kiemelkedõen teljesített a 4. és az 5. osztály.
Mindenkinek köszönjük tevékeny munkáját, mellyel 
hozzájárult e rendezvénysorozat sikeréhez.
A változatos tevékenységek nagyon vonzóak voltak a 
gyerekek számára, sok szép munka készült, melyeket a 
tantermekben, folyosókon megtekinthettek. Összefoglalva, a 
témahét úgy érezzük elérte célját.

Hanyecz Anita, igazgató helyettes

Vetélkedõ sorozatunkat a tavalyi tanévben indítottuk azzal a 
céllal, hogy tanulóink ismerjék meg Magyarország 
szomszédjait. Akkor elsõ állomásunk Szlovákia volt, mert 
úgy gondoltuk, kezdjük a „gyökereinknél”! Hiszen 
településünk még nem olyan régen többségében szlovák 
nemzetiségû volt. A sikeren felbuzdulva az idei tanévben 
Ausztriába, a „sógorokhoz” utaztunk.
Négy csapat vetélkedett, akik 8-8 fõvel (4 hetedikes, 4 
nyolcadikos) egy-egy várost - Bécs, Salzburg, Graz, Hallstatt 
- képviselve versenyeztek. Sok-sok elõzetes feladatot kaptak 
a felkészüléshez, melyben osztályfõnökeik, szaktanáraik és 
szüleik segítségét is igénybe vehették.

A városok 10 képbõl álló prezentációval mutatkozhattak be, 
ahol a nevezetességekkel, a városokhoz fûzõdõ turista 
látványosságokkal, helyi szokásokkal ismertették meg a 
jelenlévõket. Földrajzi TOTÓ-val, majd az Alpok 
élõvilágával kapcsolatos feladatok megoldásával folytatódott 
a vetélkedés. A zsûri - Koblencz Andrea igazgatónõ, 
Krizsánné Turcsányi Marianna és Hanyecz Anita 
igazgatóhelyettesek - minden feladat után értékelték a 

Szomszédoltunk
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csapatokat. A pontokat osztrák népviseletbe öltözött gyerekek 
jegyezték fel a pontozó táblán. 
Ausztria és Magyarország közös történelmérõl feladatlapon, 
német nyelvtudásukról pedig egy keresztrejtvény 
megoldásával adhattak számot a tanulók.
Míg dolgoztak, a zsûri sem unatkozott, végig kóstolta az 
elõzetes feladatként kiadott, majd a versenyre feltálalt osztrák 
ételspecialitásokat (Sacher-torta, bécsi szelet, stb.).
Ausztria mûvészetébe is betekintést nyerhettünk. Híres 
osztrák képzõmûvészek alkotásai alapján kellett a készítõt 
felismerni, a felsorolt életrajzi adatokból a rájuk jellemzõket 
kiválogatni. A mûvészek sorában helyet kapott zene is. A 
csapatok egy-egy kiemelkedõ osztrák zeneszerzõ életrajzát és 
valamely mûvét mutatták be. 
Utolsó feladat egy sokak által ismert film trilógia - Sissi c. 
film - részleteinek felismerése, illetve idõrendbe rakása volt.  
Az eredményhirdetést követõen a bemutatott ételeket 
közösen fogyasztották el a csapatok és megtekintették az 
Ausztriát bemutató tablókat.
A vetélkedõ bár hosszúra nyúlt, jó hangulatban zajlott ezért 
észre se vettük az idõ múlását.
Helyezések: 
I. Hallsatt csapata: 7.d: Bánszki Dóra, Dobai Dorottya, 
Fazekas Réka, Molnár Ágnes, 8.d: Almási Marietta, 
Gyimesi Andrea, Kiss Fanni, Kovács Anikó.
II. Saltzburg csapata: 7.: Dajka Dzsenifer, Papp 
Henrietta, Bártfai Péter, Pintér Mihály, 8 . :  
Horváth Petra, Urbán Alexandra, Jónás Levente, Sárközi 
Zsolt.
III. Graz csapata: 7.b: Simon Bence, Czékus Máté, Simó 
Zsófi, Szemõk Kitti, 8.e: Zsigó Zsanett, Koczó János, 
Menich Zakariás, Pekker Kira Zsanett.
IV. Bécs csapata: 7.a: Roik Enikõ, Korsós Zsanett, 
Czinkos Barbara, Czopkó Annamária, 8.a: Jagoschitz 
Márk, Pusztai Ildikó, Benkõ Angéla, Poszlávszki Klaudia.
Köszönet a csapattagoknak, felkészítõ tanáraiknak és 
azoknak a szülõknek, akik munkájukkal és anyagi 
hozzájárulásukkal ennek a sikeres délutánnak részesei voltak.

Bíró Ibolya

A könyvtáraknak típusuktól és állományuk nagyságától 
függõen ugyan eltérõ idõközönként, de rendszeresen 
szükséges elvégezniük az állomány ellenõrzését, vagyis 
hétköznapi kifejezéssel idõszakosan a könyvtárakban is 
leltározni szükséges. A leltározás célja kettõs. Egyrészt át kell 
tekinteni a könyvtár anyagi értékét, meg kell gyõzõdni arról, 
hogy a beszerzett könyvek megtalálhatók-e, tisztázni kell, 
hogyha esetleg hiányoznak könyvek, akkor ennek mi az oka, 
kit terhel a felelõsség és meg kell vizsgálni, milyen további 
hatékony intézkedések szükségesek a közvagyon 
megõrzésére. Ugyanakkor a könyvtári állomány ellenõrzése 
arra is lehetõséget ad, hogy a könyvtárosok felmérjék az 
állomány használatának tapasztalatait, meghatározzák, 
melyek azok a szakterületek vagy mûfajok, amelyek iránt 
csökkent az olvasói érdeklõdés, vagy ellenkezõleg: bizonyos 
témák, kérdések iránt olyan nagy érdeklõdés mutatkozik, 
hogy szükséges és indokolt lehet a gyûjtõköri szabályzat 
módosítása. A települési (községi és városi) könyvtáraknak 
többnyire öt évenként szükséges elvégezni ezt a fontos és 

Leltározás a könyvtárban

összetett feladatot, értelemszerûen a mi intézményünkre is a 
leltározást elrendelõ 3/1975. sz., mûvelõdési miniszteri és 
pénzügyminiszteri közös rendelet vonatkozik. Legutóbb 
2006-ban került sor az állomány teljes körû ellenõrzésére, így 
2011-ben lett volna idõszerû, azonban tekintettel arra, hogy 
könyvtárunk az elõzõ évi felújítási munkák miatt csaknem 
pontosan fél esztendeig nem mûködött, kértük a leltározás 
elhalasztását erre az évre. Az állomány ellenõrzése alatt 
ugyanis nem mûködhet a bibliotéka, a leltározás idejére be 
kell zárni könyvtárunkat.
Minderre 2012. VI. 18. (hétfõ) – 2012. VII. 15. (vasárnap) 
között kerül sor, könyvtárunkat 2012. VII. 16-ától 
használhatják ismét olvasóink. A könyvtárhasználat akadálya 
miatt elõre elnézését kérjük T. Olvasóinktól. De nemcsak a 
megértésüket kérjük, hanem a közremûködésüket, 
segítségüket is. 
A leltározás technikai értelemben azt jelenti, hogy minden 
egyes könyvrõl a vonalkód leolvasójával az azonosító 
adatokat betápláljuk az integrált könyvtári rendszerbe és a 
program regisztrálja a könyv meglétét. Vagyis a sikeres 
leltározás egyik elõfeltétele az, hogy a könyvek jelen 
legyenek az ellenõrzés megkezdésekor. Azzal a kéréssel 
fordulunk T. Olvasóinkhoz, hogy a régebben kikölcsönzött 
könyveket szíveskedjenek visszahozni. Az elmúlt idõszakban 
elkezdtük a könyvvisszakérõ levelek szétküldését és ezt a 
késõbbiekben is folytatjuk. Természetesen a leltározástól 
függetlenül is vissza kell hozni a könyveket, hiszen – 
használói szabályzatunk elõírásai értelmében – a késõ 
olvasók késedelmi díjat tartoznak fizetni (ennek tarifája 
könyvenként és naponként 5 Ft.) és amíg nem egyenlítik ki 
tartozásaikat, nem kölcsönözhetnek könyvtárunkból. Sajnos, 
vannak olyan olvasóink is, akik többszöri felszólítás ellenére 
sem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket. Használói 
szabályzatunk rendelkezései értelmében ezekben az 
esetekben kénytelenek leszünk fenntar tónknál  
kezdeményezni a könyvek árának fizetési meghagyással 
történõ végrehajtását.
A leltározás megkezdése elõtt természetesen lehetõség van 
kölcsönzésre, a gépi rendszer nyugtázza a kölcsönzés tényét 
és meglévõnek jelzi a kötetet, azonban az egy hónapnál 
régebbi kölcsönzések esetében hiányt állapít meg. Mindez azt 
jelenti, hogy a 2012. május közepe elõtt kikölcsönzött 
könyveket a maguk fizikai valóságában is be kell hozni a 
könyvtárba ahhoz, hogy a leltározás során meglévõnek 
lehessen tekinteni. Ha ez nem történik meg, a leltározás során 
kénytelenek leszünk a könyveket elveszettnek tekinteni és a 
fentebb említett jogi eljárás megindítását kezdeményezzük 
fenntartónknál. Közös érdekünk, hogy ezt a kellemetlenséget 
elkerüljük. Kérjük tehát T. Olvasóinkat, hogy a náluk 
található és korábban kikölcsönzött könyveket szíves-
kedjenek visszahozni könyvtárunkba. Megértésüket és 
együttmûködésüket köszönjük.

Pogány György, könyvtárvezetõ

„Amikor a papír látja, mennyi sötét foltot 
ejtett rajta a fekete tinta, bizony kesereg; 
pedig a tinta megmutatja neki, hogy 
csupán az általa ráírt szavak miatt õrzik 
meg õt.” Leonardo da Vinci
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szép kis formás erdõcske.
Fútt a szél, csípte az arcokat, kezeket, de így is mondhatom, 

Mondhatnám, hogy „Nyár van, csiripelnek a madarak, van rég nem láttam ilyen lelkes bandát. Szokás szerint, kis 
pénz reggelire” - idézve az egyik kedvenc filmembõl -, de beszédek az elején. Felét elvitte az elõbb említett fúvó szél, 
meglehetõsen nagyot túloznék vele. Ugyan reggelire még másik felét a gyerekek sikolya, de azért megértettük mirõl is 
volt pénzem, de a madarak bebújtak a bokrok, fák rejtekébe, a van szó, és lelkesen kiabáltuk az igent mindannyian, arra a 
nap meg a felhõkébe. kérdésre, hogy „Akartok-e részt venni közösen egy park 
Korántsem volt garantálva, hogy nem fagy le rólunk a khm.. létrehozásában?” Persze, hogy akartunk és akarunk most is, - 
alsónemû, de dacolva a metszõ széllel és az esõ lógó lábaival, fõleg, ha máskor is lesz ingyen süti és jut jó szó és mosoly 
sokan vonultunk ki a régi Epreshez. mindenkinek.
Az ötvenesek gyerekkorukba itt lébecoltak és nyakatekert Aprók, egészen aprócskák is húzták maguk után a karókat, 
mutatványokban másztak fel az égig érõ eperfákra. A kicsit nagyobbacskák nyögtek, de kitartóan vonszolták a 
negyvenesek itt koptatták a bõrt a lábukról (az eséseknél) és a vödröket, kannákat a nekik kijelölt gödörhöz. Volt, hogy 
foci lasztiról is.  A fiatalabbak már csak a feltûnõ, aztán meg szétcsúszott a locsolócsõ és a rögtönzött katasztrófa helyzetet 
eltûnõ szemét és sitt kupacokkal találkozhattak.. többen a ruhájuk kockáztatásával oldották meg, de 

megoldották, és ez a lényeg! Nem baj, hogy közben minden De most megváltozik minden! Mert megváltoztattuk! A mi 
gyerek abbahagyta a vonszolást és húzást és nagyokat gyerkõceink már elmondhatják, hogy õk a „Négyszögletû 
kacagtak. A Polgármesterünk mindenkit megszégyenítõ Gyerekerdõt” látták itt felnõni.
gyorsasággal ugrott a csaphoz és már röptében elzárta, míg Szóval kérem, Pilisen a Vágóhíd utca volt tanúja annak, hogy 
képviselõtársa a vízsugárral sikeresen felborított vagy három apró csoda történt megint. Száz fa kapott száz gyermeket, 
vödröt, mire egyet megtöltött. Jól mulattunk, az biztos. vagy száz gyermek kapott száz fát? Ki tudja? 
Persze voltak komoly pillanatok is, például, amikor arról Hogy érthetõ legyen mi történt.. Isteni szikra pattant ki egy 
beszélgettünk, hogy milyen madárfélék fognak majd agyból, ültessünk fákat minden pilisi gyereknek. Szerintem 
megtelepedni itt a mi kis négyszögletû gyerekerdõnkben. ez nagyon klassz ötlet! Képzeljék csak el, sétálunk az utcán és 
Vagy amikor szóba került, hogy lesz itt szalonnázó, meg ott van egy Berinszki Bogi fa, vagy Dudás Bence fa. 
zöldfûszer kert, lesz sétány, meg tó, meg padok, meg minden Minden gyerek büszke lehet a saját kis fájára és így bele 
lesz itt, ami csak kell, hogy jókat bulizhassunk vagy tudjuk tömni a kis fejükbe, hogy milyen fontos lehet egy fa, 
futkározhassunk lepkét kergetve kedvünkre. egy erdõ, egy szippantás a tiszta levegõbõl, milyen fontos is, 
Egy szó, mint száz, én azt láttam, hogy nagymamák és minden építõ jellegû gondolat! 
unokák, férfiak és nõk, öltönyösök és tréningesek mind egyek Na, de elkalandoztam! Szóval, kipattant a szikra és 
voltunk kicsit az álommal, hogy alkottunk valami megkezdõdtek a verejtékes munkálatok. Elsõ terv az volt, 
maradandót.hogy az utcákat szegélyezve ültessenek fákat, aztán rájöttek, 
Köszönet a Pilis Klímabarát Körnek, Szabó Márton hogy nem jutna mindenkinek hely a fõutcán, egy idõ után 
polgármester úrnak, a Pilisi Összefogás Egyesületnek, a kiszorulnának a kisebb utcákba. Ugyebár hatalmi harcokat 
Bútor Ker Kft.-nek, az Egyházainknak, a közmunkásoknak, a szítani meg senki nem szeretne a porontyok között, így aztán 
Dolina Szövetkezetnek, Halkó Péternek, Pálinkás maradt ez a terület, az ominózus, a Vágóhíd utcában. 
Györgynek, Gál Istvánnak, Gál Zoltánnak és mindenkinek, Tovább gyûrûzött a dolog és pályázat íródott, majd meg is 
aki részt vette ennek a csodálatos tervnek az elõkészületében nyerõdött. A lényeg, hogy került pénz is, került fa is és sok 
és a véghez vitelében!segítség is, így kiteljesedett a dolog és kisült belõle egy igazán 

Apró csoda történt megint

Majoros Ildikó

csendõr õrmester is.
De így nem teljes a kép, mivel hõs csendõrünk egy két és 

„Emlékét kegyelettel õrzi – õrizte a m. kir. csendõrség” félméteres emlékmûvet kapott társaitól. Valószínûleg soha 
Vajon mi vezette társunk kezét, amikor nagyapja sírja melletti nem fogjuk megtudni, hogy mivel érdemelte ezt ki. De 
elhagyott emlékmûrõl letépte a borostyánt és felfedezte Tóth hisszük, hogy megérdemelte! Lehet tán megmentett jó pár 
József csendõr õrmester emlékmûvét? Vajon minek életet, mielõtt az övé végleg elmerült volna a habok közt, 
köszönhette megmenekülését ez az emlékmû? Hisz a vagy olyat cselekedett, mely méltó volt a csendõrség hírére. 
csendõrség intézménye, hitvallása elleni teljes felszámolás Ne feledjük, zajlik az elsõ világháború és a csendõrök 
hosszú éveken át fejtette ki romboló hatását. Érthetõ hát, egy létszáma soha nem látott mélypontra zuhan. A Magyar királyi 
kisebb csodára bukkantunk. csendõrség létszáma alig haladja meg a 600 fõt! Egy hõs 

csendõr elvesztése ezekben a nehéz idõkben pótolhatatlan „1918. április 7-én szolgálatteljesítés közben a Dunába 
veszteség.fulladt.”  Vajon mi történhetett akkor? A rideg kõ nem árul el 

semmit. Dokumentum, feljegyzés, hozzátartozó nincsen. A Még halálában is példát mutat, hisz látva a feliratot az 
történelemben kutatva találjuk meg az igazságot. emlékmû alján minden Magyar ember szíve megdobban és 

arra gondol, tán ennél szebb életet záró mondat nincs is e 1918. április 7.  A Drina nevû gõzös hajnali három órakor 
kerek világon.szépen komótosan haladna felfelé a vén Dunán, de elõzõ nap 

zátonyra fut és várakozik. Az utasok alszanak, a legénység „Emlékét kegyelettel õrzi a m. kir. csendõrség.”
fáradtan kókadozik. Egy a Szófia névre hallgató másik gõzös Mostantól Pilisen áprilisnak 7. napja emléknap. Ezen a napon 
teljes sebességgel belerohan a Drinába. Az ütközés olyan megemlékezünk hõs csendõreinkrõl, hagyományaikról, a 
nagy, hogy a Drina kettészakad és a hátsó fele azonnal Magyar Királyi Csendõrség szent intézményérõl.
elsüllyed. 64 ember fullad bele a vízbe. Köztük Tóth József 

Tóth József csendõr õrmester emlékének
pilisi vonatkozásai..

Zábrácki László, Pilisi KlímaBarát Kör
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Az elõzõ Hírnökben olvastam Majoros Ildikó írását és nagyon 
megfogott annak tartalma és érzelmi töltöttsége, mi szerint 
tudunk harcolni, szeretni, odafigyelni és mosolyogni. Azért, 
hogy szebb és jobb legyen világunk, melyben élünk; mi 
szerint ne engedjük, hogy elvegyék tõlünk igazi értékeinket.
Ezeket leginkább akkor fedezzük fel, amikor elveszítettük 
azokat. Hiányát szenvedjük a szeretetteljes, békés családi 
életnek, becsületes, igaz barátoknak, alkotó lelkesedéssel 
végzett munkának, tiszta környezetnek, ehhez kapcsolódóan 
az egészségnek. 
Sokszor úgy érezzük, hogy kicsúszott, vagy kicsúszik a talaj a 
lábunk alól. A rohanó világ, a mindennapi élet küzdelme, a 
félelmet és bizonytalanságot keltõ hírek áradata alig engedi, 
hogy legyen idõnk és lehetõségünk kiutat keresni. Mégis 
megcsillan a remény, amikor arról hallunk, hogy a jelen világ 
változik és átalakulóban van. Tudjuk azt, hogy az egyetemes 
történelem folyamán számos nagy birodalom létezett, 
határtalan gazdagsággal, melyek egyszer mégis össze-
omlottak, mert a hatalomvágy, a terjeszkedés, a más népek 
kizsigerelése elérte tetõpontját. Innentõl kezdve a megújulás 
fénye biztatta a háttérbe szorított népeket, nemzeteket, 
embereket.
Egységes érdekekre összpontosítva figyelmünket, össze-
fogva mi is szereplõi, segítõi lehetünk egy ilyen folyamatnak. 
Földünk és az emberiség egy kozmikus rendszer része, 
melyet különbözõ erõk mozgatnak azért, hogy ismereteink 
bõvüljenek tágabb értelemben vett környezetünkrõl, 
magunkról és a bensõnkben rejtett értékeinkrõl, fejlõdés és 
gyógyulás céljából. Betegség, anyagi bizonytalanság, 
szeretteink elvesztése azok a helyzetek, melyek megpró-
báltatnak bennünket, hogy milyen eszközökhöz nyúlunk 
mások és magunk segítésére és megmutatják azt, hogy ki áll 
mellettünk, kivel tartozunk össze együttérzésben, érzel-
mekben és gondolkodásban.  Ki az, akitõl segítség érkezik, ki 
az, aki ránk mosolyog, ki az akinek belsõ fénye felerõsíti a 
bennünk lakozó szeretet fényét.
Napjainkban az történik körülöttünk, hogy váratlan új 
ismeretségek alakulnak, hasonlók hasonlókkal találkoznak. 
Így gyûlik össze alkotó erõnk nemes, felemelõ célok 
megvalósítására, gyermekeink, utódaink, népünk, nemzetünk 
sorsának javítása érdekében. Gondoljunk arra, hogy 
történelmünk során mennyien áldozták életüket egy jobb és 
szabad hazáért, ahol a Teremtés adta csodás környezettel 
összhangban élhetünk.  Legyünk méltóak ezekhez az 
áldozatokhoz és folytassuk munkájukat.
Megismerve õseink történetét és mûveltségük örökségét, 
melyet ránk hagytak, büszkék lehetünk nemzetünkre, 
jellemzõ tulajdonságainkra és bátran kiállhatunk azért, hogy a 
feledés pora ne lepje be azt. A magyar nyelv, melyrõl sok-sok 
más ország tudósai elismerõen nyilatkoztak, népünk 
bemutatásaként is értelmezhetõ. John Palgrave Simpson 
(1807-1887) írta 1848 márciusában egy cikkében: "A magyar 
nyelv költõi, gazdag, hangulatos ... tele van lelkesedéssel, 
eréllyel, mindennemû költõi célra alkalmas, bátor, s mégis 
gyöngéd összhangzatos, dallamos és kifejezése tiszta." 
Múltunk nagyjainak példáját szemünk elõtt tartva fedezzük 
újra fel saját nemzeti kincseinket, belsõ erényeinket, ápoljuk, 
éljük és terjesszük azokat, hogy a számunkra idegen népek 
kultúrájának viharos terjedésében talpon maradjunk!

Igazi értékeink

Nagy Márta, nagy.m@t-online.de

Az emberek tudják: csak akkor mennek elõre a dolgaik, 
amikor nem becsapják egymást, hanem ellenkezõleg: 
korrektek és kiszámíthatóak a kapcsolataik. Vonatkozik ez 
természetesen a magánéleti és az üzleti életi kapcsolatokra 
egyaránt. Mégis sokszor megesik, a dolgok mégsem így 
történnek. 
Maradjunk most az üzleti dolgoknál! Mi van akkor, ha az 
üzleti életben pici, vagy óriási vállalat eleve abból indul ki, 
hogy be fogja csapni üzlettársait, vevõit a fogyasztókat. Nem 
menet közben (fejlõdése során) veszti el kiszámíthatóságát 
és korrektségét, hanem sosem gondolt rá! Elképzelhetõ, 
hogy sok-sok vállalkozás eleve így vág neki? Bóvlit, 
silányat, egyszer-használatosat, ehetetlent, lejártat, átcso-
magoltat, átfestettet, töröttet, szakadtat, színhibásat, stb. sóz 
el nekünk. Ehhez sok-sok reklám kell, ami igen költséges, de 
nem számít. Ugyanis mindent mi fogyasztók fizetünk.
A reklámok hatnak. Valljuk be, olyan professzionális 
marketing fogásokkal, költségeket nem kímélve jönnek 
velünk szembe, hogy nem vagyunk képesek menekülni 
elõlük.
Az említett marketing szerves része a direkt reklám, amivel 
mindenhol és minden pillanatban találkozunk. Utcán, 
gyaloglás vagy autóvezetés közben, TV-ben és rádióban, 
újságban és interneten, bárhol, bármilyen tevékenységünk 
közepette. Nincsen nyugtunk tõle. Hívatlanul, tolakodóan, 
otrombán robban be az életünk minden pillanatába a 
legváratlanabb helyeken, ezért óvakodjunk tehát minden 
reklámtól? Talán jobban tesszük!
Zaklatott, ideges, bizonytalan egzisztenciájú, mindennapos 
anyagi feszültséggel, egészségügyi problémákkal terhelt 
életünkben már csak ez hiányzik. A profi reklámok sokszor 
idegesítik életünket, mert már régen túl vannak azon a 
mennyiségen és szinten, hogy csak hírt adnak valamirõl, ma 
már megmérgezik perceinket.
A reklámok erejét nagy hiba volna lebecsülnünk, mivel ott 
vannak minden ébren töltött perceinkben és sokszor 
álmatlanul töltött éjszakáinkban, munka- és ünnepnap 
egyaránt.
Ugyanis mi a reklám hatása? Az, hogy általában késõn 
vesszük észre, hogy már meg is vásároltuk azt, amire amúgy 
semmi szükségünk sem volt. Sokszor adósság árán is, 
hitelre!
Felesleges kiadás manapság? Felesleges idegeskedés 
manapság? Pont ez hiányzik! De mi van, ha nem vásárolunk? 
Hát vesztesnek érezzük magunkat! 
Na, de mit lehet tenni? Hogyan védekezzünk a sodró erejû és 
mennyiségû reklámok ellen? 
Van, ahol már törvény tiltja például az óriásplakátok 
kihelyezését. Elsõ lépésnek, az ellentámadásnak nem is 
rossz. 
És nálunk érvényt lehet szerezni az ilyesminek? Apró 
lépésekkel kellene haladnunk és érvényt szerezni annak, ami 
már szabályozott. A reklámok hangereje már szabályozott, 
be kellene tartatni. A nézõt vagy a hallgatót elõre 
figyelmeztetni kellene, vigyázat reklám jön, ennyi és ennyi 
idõben. 
Legfõképpen nekünk fogyasztóknak kellene inkább 
alkotásnak nézni a reklámot, egy mûnek, mint azzal törõdni, 
mi a fenét akarnak megvetetni velünk már megint.

Standa pityere

Imecs László
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„Igen, a mi hivatásunk: fényt vinni 
másoknak is. Ez az ige, missziói parancs…”

és amikor „Õ ösztökél” engem és téged a további utadon. Ez 
a „tisztítótûz” hozhatja meg a legnagyobb változást az életünkben, 

Hiszen a mi hivatásunk: fényt vinni másoknak is. 
Számunkra ez az ige, missziói parancs”, de „mindenkinek a maga 
helyén kell szólnia és tanúvá lennie”, - m

egyháztörténeti jellegû könyve, sok ilyen irányú és egyéb írása jelent 
meg. Tevékeny résztvevõje az egyházközösségnek és továbbra is 
folytatja tudományos munkáját.” – olvashattam a világhálón a 
Wikipédiából, illetve a szabad enciklopédiából a száraz tényeket.
A filmben ezek a „száraz tények” emberibbek és megrázóbbak voltak. 
Keveházi László ott azt is elmesélte, hogy az édesapja kispesti hitoktató 

Aki ott volt 2012. február 26-án a pilisi volt, akit 1928-ban Pilisre helyeztek, 1939-ig itt élt és családot is itt 
Evangélikus Egyház gyülekezeti termében, hogy részt vegyen a D. alapított. Keveházi László így és ezért tölthette az életének elsõ 11 évét 
Keveházi László Esperes Úrról szóló film vetítésén és az azt követõ Pilisen. Õ nem akarta a lelkészi hivatást választani, így egy nagyváradi 
beszélgetésen, az egy nagyon szép vasárnap délutáni élménnyel lett hadapród-iskolába jelentkezett, de két év után már menekülni 
gazdagabb.  igyekezett, mivel hamar rájöttek, hogy az csak egy „cifra-nyomorúság” 
Ez a monumentális, egy egész életet és egy majdnem egész század és hamarosan érzékelték, hogy nem ilyen életet álmodtak maguknak…
jellegzetességeit, annak politikai, gazdasági, vallási és nem vallási, Az iskola Kõszegre költözött, de a front miatt itt sem maradhattak, mert 
emberi és lelki ábrázolásait és kitárulkozásait bemutató film Fényedbõl 1944 kora tavaszán az egész társaságot vagonokba rakták és kivitték 
fénysugár címen jelent meg – a Duna TV rendezésében. Keveházi õket Ausztriába, majd Németországba, aztán onnan Franciaországba. 
Tiszteletes Úr által hirdetett ige, amit a filmben is láthattunk és Ezért hívták õket - mint hadifoglyokat -, a Nyugatosoknak. Bevallása 
hallhattunk - Apostolok Cselekedetei 26, 19-20) - a fényrõl szólt. Jézus szerint neki szerencséje volt, hiszen „csak” 8 hónapot volt távol a 
fényérõl, ami mindenkit utol tud érni, a fénybevont Emberrõl, ami hazájától, 1944. októberében érkezett haza. Abban is szerencséje volt, 
átvilágít, ami megváltoztat és ami „tisztítótûz” is lehet, ami változást hogy „a háborút úgy élte, - élhette át -, hogy a kezében egyszer sem volt 
hoz, vagy hozhat, amikor is „Krisztus lesz az élet középpontja és fegyver”. Hazaérkezése után egy megérzést követve Gyõrbe ment, ahol 
centruma”, sikerült találkoznia otthonban élõ az édesanyjával. Édesapja börtönben 

ami volt, politikai vádak miatt és háborús bûnösként tartották nyílván. 
„világosságot” ad. Sõt, ez a „fény tovább is sugározhat és terjedhet”, Mindenüket elvesztették. Édesanyja tanácsára keresnie kellett valamit, 
mint ahogyan azt Túrmezei Erzsébet is írta Akiken átsüt a nap c. ahol élni és létezni tud, így került Sztehlo Gábor gyermekmentõ és 
versében. Mert „a keresztények olyan emberek, akiken átsüt a nap”, de zsidómentõ otthonába, ill. missziójába, a budapesti Farkas tanya nevû 
„átsüt-e rajtam és rajtad” - kérdezi Túrmezei Erzsébet a versben és intézetbe, ahonnan elindulhatott az Isten által számára kijelölt útra…
kérdezte Keveházi László is, úgy önmagától, mint a jelen lévõ Sztehlo Gábor gyermekei, ill. védencei is megszólaltak a filmben, akik 
gyülekezet tagjaitól. „ sírással küszködve beszélték el megmentõjük emberi jellemvonásait, 

„akinek õk maguk talán az életüket köszönhetik, vagy azt, hogy nem lett 
ajd az egyik kedves énekével, a belõlük utcagyerek”. A vallomások szerint Sztehlo Gábor mindig 

389. énekkel és annak elemzésével folytatta az igehirdetést. Fõleg azért, embernek nevelte õket, apjuk helyett apjuk volt. Sõt, elintézte, hogy 
mert ennek az éneknek a 4. verse különösen nagyon kedves számára, anyjuk is legyen, hiszen az ott jótékonykodó Bethlen Mária grófnõ volt 
már 1948 óta! 63 évvel ezelõtt Gyenesdiáson hallotta és énekelte az „intézeti édesanyjuk”. Itt született meg a gondolat, hogy Sztehlo 
elõször és azóta is nagyon sokszor, hiszen ezekben a sorokban „benne Gábor lelkész úr a nagyobb fiúkkal karöltve egy „köztársaságot” 
van a keresztény élet szíve, közepe.” Elmondása szerint akkor, hozzon létre, egy „ifjúsági államot”, Gaudipolis (Örömváros) néven, 
különösen az utolsó vers egyik sora, vagy kifejezése ragadta meg: „hadd ahol egyhangúlag Keveházi Lászlót választották meg vezetõjüknek. Így 
legyen fényedbõl fénysugár az életem”. Mert ez a lényeg! – mondotta -, lett Keveházi László a „Gaudiopolisban, illetve az Örömvárosban 
hogy megtudjuk, „hogyan lehetünk mi a fényébõl fénysugár?” kikiáltott Gyermekköztársaság elsõ miniszterelnöke!”
Látható és hallható volt a filmben Baranyayné Rohn Erzsébet kõszegi Az intézeti államon belül több csoport is volt. Külön laktak a lányok és a 
lelkipásztor búcsúztató beszéde is, hiszen a Keveházi házaspár 16 évet fiúk, de ezek a csoportok korosztályokra, és szakterületekre is le voltak 
töltött a kõszegi gyülekezetben, ahol - Keveházi László szavaival élve -, bontva. A Gaudipolis elsõ és legfontosabb oszlopa a család volt. 
„példaértékû volt az, ahogyan Pilisrõl távozva fogadták és befogadták Második oszlopként, a tanulást, az iskolát tartották a legfontosabbnak. 
õket.” Ezt követte a filmben, az ECHO Együttes zenés búcsúztató Sztehlo Gábor tanárokat és épületeket szerzett ennek megvalósításához. 
mûsora, majd az istentisztelet után Keveházi László az egész életét A harmadik, és egyben leglényegesebb oszlop a munka volt, amelynek 
elmeséli, mindannyiunk okulására. Mert nagyon sokat lehetne tanulni kivitelezéséhez tanmûhelyeket, mûhelyeket épített ki, szakmák, 
ebbõl a filmbõl, illetve ebbõl az életútból. Például azt, hogy minden szakterületek szerint. Mindenkinek dolgoznia kellett kivétel nélkül, 
nehéz helyzetbõl és káoszból ki lehet emelkedni Isten segítségével, mindenkinek hozzá kellett járulnia munkájával az ottani, házon belüli 
hittel, akaraterõvel, kitartással, reménykedéssel. Nagyon tetszett a élethez. Még a fát is saját maguk vágták és szállították, hogy fûtésük 
filmben a diplomatikusság. A tárgyilagosság. Az õszinte, harag és legyen. Egy ilyen alkalommal Laci bácsi úgy megfázott, hogy 
gyûlölködés nélküli beszélgetés. Irigylésre méltó gondolkodásmódot torokgyulladása és szívizomgyulladása lett, amivel három hónapig 
jelenített meg számomra az a rész is, ahogy például a „nehéz idõkrõl” feküdt a korházban. Itt látogatta meg egy barátja, akitõl egy bibliát 
vagy az „ügynökkérdésrõl” tudtak beszélni a kedves feleségével együtt, kapott, amely biblia egyszer csak megszólalt! Ez a biblia, 
minden vádaskodás nélkül. megszólította… 
„D. Keveházi László (Budapest, 1928. május 23.) evangélikus lelkész. Keveházi László, bevallása szerint, életében elõször, itt került igazi 
Négy gimnáziumi osztály elvégzése után - katonatiszti ambícióval - a kapcsolatba a bibliával. Itt, és ekkor döntötte el, hogy életét milyen 
nagyváradi Hadapródiskolába került. A második világháborús front irányba folytassa. Bár ekkor még nem vették fel a teológiára, mivel az 
kiteljesedését követõen az iskolát Ausztriába menekítették, ahol édesapja „börtönlakó” volt, de forrt, dolgozott benne a gondolat, hogy 
fogságba estek. A francia tengerparton Cherbourg volt az utolsó az apja által elkezdett utat kell folytatnia. Édesapja négy év után 
állomás, innen szabadult. Édesapját bebörtönözték, otthonukat szabadult és nagyon örült ennek az elhatározásnak.
elveszítették. Édesanyja javaslatára kereste meg Sztehlo Gábort, a A filmben megszólalt id. dr. Fabiny Tiborné - Fabiny Tibor (1924-2007) 
gyermekmentõ missziót felvállaló evangélikus lelkészt. Befogadták és a evangélikus lelkész, teológia professzor özvegye is -, akikkel diákkoruk 
Gaudiopolis lakója lett. Itt végezte el a gimnáziumot, majd egy évig óta szoros baráti kapcsolatot tartottak fent. Õk négyen elõször 
kémia-fizika szakos hallgató volt az egyetemen. Ezután következett Gyenesdiáson találkoztak 1955-ben. Mindkét pár jegyessége ott 
életében az a fordulat, hogy Isten szolgálatára szánta magát. Elõször a kezdõdött. Klári néni ebben az idõben szigorlatozott, majd Beledbe 
Nagytarcsai Külmisszió Intézetben tanult két évig, majd öt évig került, de mindvégig leveleztek. Laci bácsi állandóan tanult. Szinte a 
(Sopronban és Budapesten) a Teológia Akadémián. 1956-ban kerül „stréberségi” szintig - a felesége elmondása szerint. 1956. augusztus 12-
feleségével, Czégényi Klárával Pilisre lelkészi szolgálatba. Közben 16 én esküdtek. Talán a sors iróniája, vagy Isten rendezte úgy, hogy apa és 
évig a Pest megyei Egyházmegye esperese volt. 1989-ben került a fia életének nagy eseménye egy napra essen, hiszen Keveházi László 
Hittudományi Egyetemre egyháztörténeti elõadóként és 1997-ig édesapja, pont a fia esküvõjének napján tette le lelkészi esküjét 
Kõszegrõl is bejárva itt tanított. A kõszegi és környékbeli Battonyán, így nem lehettek ott egymás sorsdöntõ eseményein, de 
gyülekezetekben 10 évig helyettes lelkészként dolgozott, már megbeszélték, hogy gondolni fognak egymásra.
nyugdíjasan. 2005-ben kapta meg a teológia díszdoktori címet. Több Klári néni Szombathelyen született - tudhattuk meg a filmbõl -, majd 

D. Keveházi László Esperes Úr élete, 
- megfilmesítve…
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édesapját Kõszegre helyezték, aki rendõrtiszt, majd rendõr-alezredes lettek, ami félelemmel töltötte el és amit nem is akart vállalni, de muszáj 
volt. Klári néni ezért mindig Kõszeget tekintette igazi otthonának, de volt. Minden hónapban találkoznia, beszélgetnie kellett az Állami 
késõbb Nagykanizsára helyezték õket, ahonnan a front miatt tíz év után Egyházügyi Hivatal embereivel, akik „jelentéseket” kértek tõle. 
az édesapjának Ausztriába, majd az Egyesült Államokba kellett Sokszor még a lakásukra is kijöttek, bejelentés nélkül. És õ beszélgetett. 
menekülnie. Édesapja ott helyet is szerzett, lakásról is gondoskodott, de Beszélgetett, de „jelentést” soha nem írt. Laci bácsi elmondása szerint 
az édesanyja nem volt hajlandó elhagyni Magyarországot, így a család „úgy kellett ezt az idõszakot végig harcolnia, hogy senkit ne bántson, és 
nem ment az apa után. Sokáig csak titokban leveleztek. Dr. Keveházi emberekrõl soha semmit ne mondjon”. 
Katalin elmondása szerint - õk, a gyermekek -, sokáig nem is tudták, Dr. Fabiny Tibor egyháztörténeti professzor, a jó barát, 1989-ben 
hogy van egy nagyapjuk, aki Amerikában él. Létezésérõl csak a halála megbetegedett és emiatt õ maga kérte meg Keveházi Lászlót, hogy 
után értesültek, 1972-ben ugyanis egy levelet kaptak, hogy ha Klári néni „vegye át a helyét a teológián, mert akkor biztos lehetne abban, hogy jó 
még látni akarja az édesapját, azonnal induljon. Isteni csodának kezekbe adja át a diákjait”. Így kezdett el tanítani. Több könyvet, 
tekintették, hogy pár napon belül megkapta a kiutazási engedélyt és így tanulmányt és cikket írt már akkoriban is, azóta is sok könyve jelent 
tehette meg, hogy az édesapja utolsó napjaiban végig az ágya mellett meg. Õ írta meg például a 2009-ben kiadott „A 225 éves pilisi 
ülhetett. Dr. Keveházi Katalin férje - Monok István történész szerint -, evangélikus templom története” címû könyvet is Pángyánszky 
anyósa édesapjának talán nem is kellett volna elhagynia az országot, Ágnessel karöltve, ami igazi helytörténeti értéket jelent a továbbiakban 
hiszen a hivatalos kutatásai kiderítették, hogy felelõssége, „mint a pilisi gyülekezet és a pilisi lakosság számára. De Keveházi László a 
városparancsnoknak, volt ugyan, de személyes felelõssége semmiben Sztehlo konferenciára is megjelentetett egy könyvet tisztelete jeleként -
nem volt.” „100 éve született Sztehlo Gábor” címmel -, de írt „Podmaniczky Pál, a 
Keveházi László szerint, nagyon boldog és sikerekben gazdag életük misszió professzora”, majd „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” 
volt Gyenesdiáson. A hívek száma is megtöbbszörözõdött. 1958-ban címmel is egy-egy könyvet.. 2005-ben a „Sztárai kutatás története” c. 
azonban levelet kaptak Nagybocskay Vilmos pilisi lelkésztõl, hogy egy munkájáért díszdoktorátust kapott, ezt jelzi a neve elõtt álló D. betû. A 
politikai koncepciós per indult ellene, el akarják tiltani a hivatásától, egy doktori cím megszerzését már nem merte vállalni, mert kicsit „öregnek 
megoldás maradt csak számára, hogy egy csere lehetõségével, egy érezte” magát - hallhattuk a filmben. Sajnos dr. Fabiny Tibor barátja 
távoli kis faluban, esetleg még folytathatja hivatását. Ez abban az nemsokára örökre elment és így kerülhetett sor a filmben egy 
idõben volt - mesélte Laci bácsi -, „amikor a törvény szerint az egyházi megrendítõ részletre, amikor megtudhattuk, hogy dr. Fabiny Tibor 
vezetõket újra kellett választani, sõt, amikor az egyház addigi özvegye, a budapesti Hûvösvölgyi út 193/a szám alatt lévõ Nyugdíjas 
mûködését kívánták megváltoztatni” így természetesen azért, hogy Evangélikus Lelkészek Otthonában lévõ két szobás lakását felajánlotta 
Nagybocskay Vilmos tiszteletes úr ne kerüljön az utcára”. Elfogadták a Keveházi házaspárnak úgy, hogy õ maga majd átköltözik a mellette 
ezt a cserelehetõséget. 1958. október 23-án érkeztek Pilisre, ahol megüresedett egy szobás lakrészbe. A célja ezzel a „felajánlással” az 
egészen a nyugdíjazásukig, 1995-ig hirdették az igét. volt, hogy a hátralévõ életükben még egy kicsit együtt lehessenek és ha 
A pilisi hívek nagyon örültek annak, hogy volt lelkészük megmenekül kell, egymást ápolhassák és segíthessék. Klári néni nehezen barátkozott 
és örültek annak is, hogy egy olyan lelkész került hozzájuk, akinek már meg a gondolattal, hiszen többször is elmondta, hogy „õ mindig 
az édes apját is ismerték és szerették. Kõszegen szeretett volna meghalni”. De végül is megértette, hogy régi 
A hitoktatás Pilisen a „legkeményebb idõkben” sem szünetelt!” barátnõjével így majd jobban segíthetik és támogathatják egymást 
Pángyánszky Ágnes lelkésznõ szerint is a „Keveházi házaspár nagyon öregségükben és hogy életük utolsó idõszakát ezzel az „egymás mellé 
bátor volt abban az idõben is, amikor nem volt szabad bátornak lenni.” A költözéssel” egy kicsit szebbé és biztonságosabbá tehetik,  hogy ezzel a 
filmben, nagy tisztelettel beszélt a Keveházi házaspár munkásságáról, visszaköltözéssel, a gyermekeikhez is közelebb kerülhetnek…
elmondása szerint nagy érték volt az, hogy õk honosították meg Pilisen Engem nagyon meghatott ez az élet utolsó szakaszára való 
a háború után a gyermekmunkát, a nõi imanapot és az ökumenikus nõi „készülõdés”. Ez a segíteni akarás, ez a bölcs elõrelátás, ez a még 
szolgálatot, ill. a régi tót hagyományú emberek istenszeretetét is el mindent tegyünk meg egymásért, addig, amíg lehet és addig, amíg itt 
tudták érni, megvalósítva azt a „csodát”, hogy igazi hívõkké vagyunk, addig, amíg együtt vagyunk gondolat. Keveházi László a film 
válhassanak. végén is beszél errõl a „készülõdésrõl” - Túrmezei Erzsébet egyik 
Több gyülekezeti tag is megszólal a filmben, soha nem hallottam még versére hivatkozva, aki azt írta, hogy -, „lassan túl kell nézni a síron és 
ennyi szépet és jót. Az elbeszélésekbõl megtudhatjuk, hogy Laci egy más örök hajlékra kell már gondolni…” 
bácsiék régen sokszor és sok helyre titokban, a házakhoz is kijártak Végül Reményik Sándor Két fény között c. versével fejezi be a film 
keresztelni és konfirmálni. Mindenki bizalommal fordulhatott végén a prédikációját, kihangsúlyozva a lényeges szavakat: „most még 
hozzájuk, aki kérte, annak mindig és mindenkor lelki tanácsokat is a parton állok, két fény között sötéten”. Így is lehet befejezni – mondotta 
adtak. D. Keveházi László esperes urat mindenki „csak” Laci bácsinak -, de úgy is, „hogy igazán komolyan sóhajtok Istenhez és imádkozom 
szólította. „Laci bácsi és Klári néni szavainak mindig építõ ereje volt”- hozzá : Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen „Fényedbõl 
hallható a filmben. Betegeket látogattak, a beteg, ágyhoz kötött fénysugár az életem, Míg a homályon át a lelkem otthonát, 
gyermekeket otthonaikban felkészítették a konfirmációra, de azt is Világosságodat elérhetem.”
sokszor megtették, hogy a különbözõ ifjúsági és imaórákra a saját Gyönyörû gondolatok. Gyönyörû vers. Gyönyörû ima. Így kellene 
autójukkal hozták el õket, hogy azok kikapcsolódhassanak és a élnünk! Mindnyájunknak! És akkor biztosan jobb és szebb lehetne az 
közösségbe lehessenek. Munkálkodásuk a hívek „legnehezebb és életünk. Sõt, jobb lehetne a világ és az emberek is. Majd újra a 389. ének 
legkönnyebb életszakaszaiban is, mindig és mindenkor igazi hátteret sorai csendültek fel Laci bácsi és Márti néni és az egész gyülekezet 
jelentett mindenkinek.”. Ha kellett, sokszor a pótanya és pótapa énekhangján, majd azt láthatjuk a film befejezõ pillanataiban, hogy õk 
szerepeket is betöltötték. Mindig örültek az új híveknek, a megtérõknek. ketten, egymásba karolva, egymást támogatva, két ember igazi 
Mindenkit szeretettel fogadtak a gyülekezetükben. összetartozását hirdetve együtt sétálnak a számukra kiszabott és kijelölt 
A filmbõl azt is megtudhatjuk, hogy három leányuk és kilenc unokájuk úton, egy egész élet szolgálatával, örömével, bánatával, terhével és 
van! Gyermekeiknek örök érvényû példaképet jelentettek és jelentenek. emlékével a vállukon.
Elfogadták és megértették, hogy a szüleik „szolgálata” mindig elsõ volt Ezek a sorok, a Húsvét szellemében, a feltámadás, ill. az újrakezdés 
és mindig elsõ is lesz az életükben. Õk maguk is részeivé és szolgálóivá lehetõségének reményével íródtak. De nem csak a húsvét 2000 éves 
váltak ennek az életnek. Már gyermekként is minden vasárnap „talpig üzenete miatt, hanem azért is, mert a Keveházi házaspár emberhez 
ünneplõbe öltöztek és minden istentiszteleten részt vettek”, de a mai méltó, és minden káoszból emberségesen kiszabadulni tudó életének 
napig is fontos részei a gyülekezetnek. Az unokák is csodálják õket. Van megismerése új reménységet adott…
olyan fiú unokájuk, aki felvette a Keveházi nevet tisztelete jeleként, (Aki teheti, feltétlenül nézze meg a filmet. Pángyánszky Ágnes lelkész 
„mert bármilyen tragédia, vagy nehézség történt a családban, õk, a asszony, vagy a Keveházi testvérek bizonyára mindenkinek segíteni 
nagyszülõk, a „szeretettükkel és tanácsaikkal mindig mellettünk fognak ebben).
voltak”. 
Keveházi László filmbéli beszédébõl azt is megtudhattuk, hogy 1976-
ban akarata ellenére esperes lett és emiatt olyan „kötelezõ feladatai” is 

http://www.youtube.com/watch?v=1pjzH9o7MXE&feature=youtu.be

Ölvedi Krisztina

Az interneten itt látható a film:
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termesztõi hálózat, a vállalkozó gazdák fenntartották a 
fajtákat. A helyi fajták különleges alaki megjelenése, ízvilága 
miatt fontos, hogy eredeti származási helyükön élhessenek. 
Valaha a nemes vetõmagok anyáról leányra, a bõtermõ 
gyümölcsök oltóvesszei apáról fiúra szálltak. Ha a régi ízekre 
vágyunk, keressük meg régi zöldség-fûszer és virág 
magvainkat, vegyszermentesen nevelhetõ gyümölcs-
fajtáinkat. 
Nagy szükség van a régi fajtákra, hiszen a természetes A hosszú, hideg tél után érkezett meg végre a tavasz. 
szelekció által lettek ezek a növények a mi klímánkra Kezdõdhet a kertek veteményezése. Mikor az õszi felhívást 
ellenállóak, finom ízûek, elállóak.tettük annak érdekében, hogy a jól bevált zöldségekrõl sok 
A mai elvárások, hogy korán szedhetõek, szállíthatók s az magot gyûjtsenek s azt a „mag csere-berére” hozzák el, nem 
üzletek polcain napokig frissek legyenek, ami sokszor az íz és gondoltuk, hogy szakmai segítséget kaphatunk a 
aroma rovására történt - gondoljunk a vastaghéjú Magbanktól.
paradicsomra.A „Magbank”, vagyis a Növényi Diverzitás Központ 2010. 
Már az 1967-es évektõl gyûjtöttek magokat Pilisen és a november 1-én alakult meg, az 1959-ben létesített 
környezõ településeken. Ezek a fajták most még Agrobotanikai Intézet utódjaként. Létrejöttével kialakult a 
megtalálhatók. Ilyenek a Juliska és Tûzbab, szárazságtûrõ hazai növényi génmegõrzés bázisintézménye, amely a saját 
Bocskor paprika, savanyúságnak való Bugaci paprika, a génforrás gyûjtemények fenntartása és fejlesztése mellett a 
bõtermõ Kápia paprika, vagy a csípõs Hatvani és Bogyoszlói felügyelõ hatóságok irányításával, a Növényi Génbank 
paprika. Befõzésre, étkezésre az Ökörszív, Lukullusz, piros és Tanács szakmai támogatásával koordinálja a hazai génforrás 
sárga paradicsom, vagy a majd egy kilósra megnövõ befõzni megõrzõ tevékenységeket a vonatkozó nemzetközi 
való paradicsom, mely vajas kenyér mellé is kiváló.egyezmények, európai-uniós és hazai jogszabályokban 
Az elõadás után elõkerültek a kosarakból a cserére szánt foglaltak figyelembe vételével.
magok, évelõ és fûszerpalánták. Nem volt olyan vendég, aki A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat III. szakosztálya a vidéki 
ne vitt volna haza valamilyen „kincset”.örökség megõrzését célzó program részeként rendezte meg a 
Többször elhangzott a nap folyamán, hogy a régi Tápiószelei Növényi Diverzitás Központ Országjáró 
gyümölcsfák megõrzése a jövõ feladata. Ennek érdekében a Körútját. Ennek állomása volt 2012. március 31-én városunk.
KlímaBarát-kör továbbra is várja a pilisi és nem pilisi lakosok A program témája: A hagyományos termesztésre alkalmas 
segítségét, hogy összegyûjtsék azokat a címeket, akik tájfajták, különös tekintettel a Gödöllõ-Ceglédbercel-Pilis 
szívesen adnának oltványt a régi gyümölcsfájukról. Van egy térség területén gyûjtött helyi populációkra. 
vállalkozó, aki szeretne egy fajtagyûjteményt létrehozni és Holly László Professzor, és Kollár Zsuzsanna osztályvezetõ 
onnan az igényeknek megfelelõen lehet hozzájutni a rég elõadását hallgatta meg a közönség, akik a kevés pilisi 
elfeledett gyümölcsfákhoz.érdeklõdõ mellett Budapestrõl, Becsérõl, Nyáregyházáról, és 
A KlímaBarát-kör szeretné, ha mindenki virágosítaná Újlengyelbõl is érkeztek. 
környezetét, a háza elõtti árokpartot és óvná a közterületek Az igazgató elmondta azt is, hogy intézetük 1959 óta gyûjti és 
növényeit, mert azok a jó közérzetnek fontos elemei.õrzi a tájfajtákat, ez idõ alatt 1600 helyen 12000 mintát 

sikerült fellelni. A kilencvenes évekig mûködött a helyi Hadas Jánosné

SZELEK HAVA, ÁPRILIS

kezdeményezésünket. 
Pilis város külterületén egy a maga Külön köszönet Kovács Károly 
nemében páratlanul szépen gondo- ültetvénytulajdonosnak, aki nélkül 
zott gyümölcsöskertbe kerül az a kb. csak szép elméleti lehetõség maradt 
150-200 db almafa, melynek volna a pilisi klímabarátok terve a 
szaporítóanyagát térítésmentesen tájjellegû, méltatlanul elfeledett 
kaptuk a cikkben szereplõ Intézet- almafa-fajták újbóli, majdani 
tõl. Ezek a napokban szaporításra kiskertekbe történõ elterjesztése.
kerülõ gyümölcsfák Kovács Károly Szólni kell Bõm Tamásról is, aki 
almafa-ültetvényébe kerülnek nem csak a cikket írta, szakértelmét 
majd, az Õ általa vásárolt megfelelõ biztosította-biztosítja számunkra, 
alanyokba oltva. A fácskák idén hanem szeretett szakmáját hitele-
õsszel kerülnek majd kiültetésre. sen, nagy szakértelemmel, szeretet-
Ezúton szeretnék köszönetet mon- tel mûveli, közös örömünkre, 
dani Dr. Szabó Tibor tud. fõmunka- megelégedésünkre.
társ úrnak, aki kezdetektõl fogva 
tevõlegesen is nagyban segítette azt, Közös hitünk szerint, ezzel a 
hogy ez a közösségi önellátást is jelentõs lépéssel lokalitásunk 
segítõ mintaprogram megvaló- önfenntartó képessége növekedni 
sulhasson. Szintén megköszönném fog azáltal is, hogy a tájjellegû 
Dr. Inántsy Ferenc ügyvezetõ újrahonosított gyümölcsfák termé-
igazgató úr támogatását, aki az sei  mindenkit megörvendeztetnek 
Intézet vezetõjeként engedélyezte majd.

Tisztelt Olvasó!

Én a Föld, hozzátok kiáltok:
A szennyezést megállítsátok!
Már nincs elég tiszta levegõm,
Nincs párát adó esõerdõm!
Mélyembe aktív anyagot ne rakjatok!
Én élni s éltetni akarok!
Nektek adom szívem, lelkem,
Tengerem és szárazföldem!
Forrásaim tiszta vizét,
Hegyeimnek jég - gleccserét!
Bányáimnak minden kincsét,
Mélybõl törõ kristályvizét!
A szivárvány kecses ívét,
Virágaim csodás színét!
Hûsítõ szellõt, forró nyarat,
A vetést betakaró havat!
Ne zavarjátok létezésem!
Engedjétek szabad lélegzésem!
Füstöt, szmogot már ne adjatok!
Minden rosszat kitakarítsatok!
Még nem késõ! Most ébredjetek!
Érettem mindent megtegyetek!
Ha majd hagytok élni, én nektek,
Adok egészséges környezetet!

A FÖLD KIÁLTÁSA
H. Turáni Mária

Pintér Sándor
Pilisi KlímaBarát Kör

A Kármán József Városi Könyvtár elõtti fasor létesítéséhez az 
Albertirsai Lisianthus Kertészeti Áruda biztosította a facsemetéket: 
www.lisianthus.hu.
Mindez a 2011. évi Tavaszi Növényültetési akciónknak köszönhetõ!

A Pilisi KlímaBarát Kör Hírei
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magukat, 36 hónap múltán kiléphetnek belõle. A devizahitel elõ-, ill. 
végtörlesztése továbbra is lehetséges, a gyûjtõszámla-hitelt azonban az 

Pilisen közel öt éve mûködõ független pénzügyi eredeti árfolyamgát szabályainak megfelelõen csak a devizahitellel 
tanácsadó közgazdászként egyre többen együtt lehet végtörleszteni (kormányzati cél a devizahitel-adósság 
fordulnak hozzám és kérnek tõlem tanácsot, csökkentése).
miképpen lehetne az árfolyam emelkedés miatt Mi történik, ha "elszáll" az árfolyam? 
egyre nagyobb problémát jelentõ deviza hitelük Komoly fegyvertény az új árfolyamrögzítés mellett, hogy az alábbi ún. 
terheit csökkenteni. "legmagasabb árfolyamok" fölött az árfolyamrögzítés idõszaka alatt 
Bár már a tavalyi év során is voltak erre irányuló minden terhet az állam visel. Az efölötti törlesztõ részletet az állam 
lehetõségek - úgymint a végtörlesztés, illetve a háromhavonta kifizeti a bankok részére, vagyis gyakorlatilag az 
devizahitel rögzített árfolyamon történõ forint "elszálló" árfolyamért az állam felelõsséget vállal (CHF: 270 Ft, EUR: 
hitelre váltása -, ezekkel a devizaadósok csak egy kisebb része tudott élni. 340 Ft, JPY: 3,3 Ft).
Jóval szélesebb körnek jelent segítséget az új árfolyamgát, melyet Az árfolyamgát legnagyobb nyertesei a lakáshitelesek lehetnek!
2012.03.19-én szavazott meg a magyar parlament, s amely 2012. Az árfolyamgát alatti átmeneti idõszakot ugyanis ki lehet ügyesen 
áprilisától vehetõ igénybe meghatározott ütemezés szerint.  Ez a használni és összegyúrni három állami és egy banki támogatást úgy, 
megoldás a devizában eladósodott ingatlanfedezetû hiteleseknek, más hogy ezzel akár milliókat is lehessen spórolni, több százezer forint 
eszközökkel kombinálva pedig a lakáshiteleseknek hihetetlen komoly vissza nem térítendõ állami támogatáshoz jutni, futamidõt rövidíteni, 
megtakarítást is eredményezhet!  mindezt fix forint alapú 5,8 százalékos THM hitelre váltva. Lényeg, 
Mit jelent az árfolyamgát? hogy minél hamarabb lépni kell, hogy az árfolyamgát idõszakából 
Az árfolyamgát lényege, hogy az árfolyamot 5 évre rögzítik. Függetlenül minél hosszabb idõ álljon a hiteles rendelkezésére, és így minél több 
attól, hogy milyen árfolyam mellett lett a hitel felvéve, 2017. júniusáig a támogatást tudjon kihasználni!
devizában meghatározott tõke, ill. kamat és kezelési költség összegét 
svájci frank hitel esetén 180 Ft-os, euró hitel esetén 250 Ft-os, míg japán 
jen esetén 2,5 Ft-os árfolyamon kell törleszteni.  Ezen idõszak alatt a 
piaci és a rögzített árfolyam közötti (ki nem fizetett) összegre jutó kamat, 
illetve kezelési költség törlesztést az állam és a bank fele-fele arányban 
elengedi. Az ezen idõszak alatt ki nem fizetett (vagyis a rögzített 
árfolyam fölötti) tõketörlesztés viszont egy forint alapú gyûjtõszámlán 
a BUBOR-nak megfelelõ kamatozás szerint halmozódik, melyet az 
árfolyamrögzítés idõszakát követõen szintén törleszteni kell.
Kik járnak a legjobban az új árfolyamrögzítéssel? 
Mivel a törlesztõ részletek alapvetõen tõke- és kamat- (illetve a hozzá 
hasonlóan mûködõ költség-) részletekbõl állnak, azoknak a 
devizahiteleseknek éri meg leginkább "árfolyam rögzíteni", akik a 
következõ öt évben a legnagyobb arányban kamattörlesztést fizetnek, 
hisz ennek a rögzített árfolyamra jutó részét a bank és az állam elengedi. 
Hogyan tudok kilépni az árfolyamrögzítésbõl?
Akik belépnek az új árfolyamrögzítésbe, de valamiért meggondolják 

Komoly segítség a devizahiteleseknek

Kovács Ákosné
pénzügyi közgazdász

Az Óvodai Intézmény (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) részérõl 
tájékoztatom az érintett szülõket, hogy a 2012/2013-as nevelési 
évre történõ óvodai beiratkozás 2012. május 1-tõl 2012. május 
31-ig tart a Rákóczi úti óvodában az alábbi idõpontokban: hétfõ: 
13-18 óráig, szerda: 8-16 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, a gyermek lakó- ill. tartóz-kodási 
helyének igazolására szolgáló irat (lakcímkártya),a gyermek 
TAJ-kártyája. 
Fenti idõpontokban azokat a pilisi lakó-, ill. tartózkodási hellyel 
rendelkezõ gyermekeket szükséges az intézménybe beíratni, 
akik 2012/2013-es nevelési év során igénybe kívánják venni az 
óvodai ellátást és a harmadik életévüket 2012. szeptember 01. 
és 2013. augusztus 31. között töltik be. Szeretettel várunk 
minden kedves leendõ óvodást!

Bársonyné Pálinkás Éva, óvodavezetõ

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Társaságunk áprilisban ismét útjára indítja Pilisen a „zöld 
zsákos” gyûjtést. Idén már kibõvített idõszakban, április 2 – 
november 26-ig 2 hetente gyûjtik be munkatársaink az 
ingatlan elé kihelyezett kerti komposztálható hulladékokat 
(fûkaszálék, lomb, ágnyesedék, kerti gyomok) a következõ 
idõpontokban: máj. 14, 26., jún. 11, 25, júl. 9, 23., aug. 6, 18., 
szept. 3, 17., okt. 1, 15, 29., nov. 12, 26.
"Sárga" zsákos gyûjtés (papír, mûanyag, fém hulladék) 
idõpontjai: máj. 9., jún. 13., júl. 11., aug. 8., szept. 12., okt. 
10., nov. 14., dec. 12.

Indul a „Hírös„ zöldjárat!

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

városi gyermeknap
2012. május 26. szombat, Piactér
Szeretettel hívjuk Pilis város gyermekeit 

családokat a városi gyermeknapunkra! 
és a
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A belépés ingyenes!

Iciri Piciri Gyermekegyüttes koncertje, tûzoltó-és 
rendõr-bemutató,  KEMPO bemutató, JAMLAND hip-
hop bemutató, ICIRI-PICIRI néptánc-csoport 
bemutatója GOLDANCE tánciskolások bemutatója, 
ügyességi versenyek és tréfás vetélkedõk, VIR-
GONCKODÓ JÁT-SZÓPARK … és még lesz lovaglás 
Tyuxi gyönyörû lovaival, ugrálóvár, kézmûves ját-
szóház, arcfestés, bohócok, finom falatok, fagylalt és más 
érdekes programok!



A Renáta Pizzéria 
Próbálja ki a fatüzelésû kemencében 

készített 32 cm-es pizzáinkat,
sülteket, minõségi olasz és magyar 

alapanyagokból.
Állandó akcióink:

Kuponos akció: 13 pizza után egy 
ajándékba.

3 db pizzához 1 liter üdítõ ajándékba.
Májusi akció: 

Május 17-én torkos pizza csütörtök: 
minden pizza 65%-os áron!

2 gyros tál 1850,- Ft, 28 cm-es pizza 
850,- Ft csomagolással.

Júniusi akció: 
2 db gyros pita 950,- Ft, 

2 teljesárú pizzához a harmadik 50% 
áron!

2213 Monorierdõ, Szabadság u. 13  
tel.: 06-20/465-8353

www.renatapizzeria.com

szeretettel vár mindenkit!

Az óvodában olvastam a Klímabarát-kör felhívását a faültetési 
programról, melynek keretében - amennyiben a szülõk igénylik - az 
újszülötteknek, az óvodás korú gyermekeknek és testvéreiknek fákat 
lehet ültetni, megalkotva ezzel a Vágóhíd utca és az Orgona utca sarkán 
a kislevelû hársfákból álló „Négyszögletû Gyerekerdõt”!  
Nagyon megtetszett a dolog és jelentkeztem is, elõször csak azért, mert 
szép gesztusnak gondoltam, de mint a késõbbi tájékoztató levelekbõl 
megtudtam, sokkal nagyobb dologgá nõtte ki magát a projekt..
Nem csupán egy szép, fás területet adhatunk a gyermekeinknek, hanem 
egy sikeres pályázatnak köszönhetõen lehetõségünk van parkosításra 
is!  Eddig többek között tanösvény, gyógy-, fûszer- és kerti növények 
ültetése, közösségi tanulókert létrehozása a cél, igaz nem a 
hagyományos módon, ugyanis most nem arról szól a történet, hogy 
számunkra ismeretlen emberek megtervezik a parkot, jönnek a 
parképítõk és elkészítik, most ennél többrõl van szó! A 165 ezer forintnyi 
pályázati összeget csak és kizárólag akkor adják oda, ha a park 
közösségi erõvel és a közösség ötleteibõl merítve épül meg! Igen, ilyet 
még én sem hallottam: egy park, ahol mi is beleszólhatunk, hogy például 
hová rakjuk a padokat, hol legyen füves terület, vagy hová, milyen 
virágokat ültessünk… 
Persze nem csak a faültetõ gyerekek szüleinek van erre lehetõsége, 
hanem mindenkinek! Bárkinek, aki használni szeretné ezt a parkot és 
azoknak is, akik nem. Azoknak is, akik nap mint nap arra járnak el, a 
környéken laknak, vagy a város másik végérõl jönnek, idõseknek és 
fiataloknak, kicsiknek és nagyoknak, leendõ gyermekeinknek! Minden 
Pilisinek, aki szereti a szépet és szeretne tenni a környezetéért! 
Ez egy lehetõség! Használjuk ki! Tegyünk együtt a környezetünkért! 
Kérjük, aki csak teheti, jelentkezzen a parkosításra, jöjjön el és egy-két 
óra alatt alkossunk egy parkot magunknak, a pilisi embereknek és 
gyerekeknek! Ne várjunk a másikra! Segítsünk, hogy teljesíteni 
lehessen a pályázat legfontosabb feltételét, hogy a park közösségi erõvel 
épüljön meg! Ugyanis, ha nem lesznek segítõ szándékú önkéntesek, 
akkor a park csak egy elszalasztott lehetõség marad, amiért igazán kár 
lenne. Hiszen milyen jó lenne a parkban a gyerekek játékát nézve, a 
padon ülve élvezni a friss levegõt, a természetet!
Kérjük, jelentkezzen Ön is a parkosításra a  bnetp@freemail.hu e-mail 
címen Bognárné T. Piroskánál, vagy a Közösségi házban  hétfõnként 
19:00-kor a Klímabarát Kör összejövetelein!
Segítõ szándékát elõre is köszönjük!

„Négyszögletû Gyerekerdõ”

Lasánné Simon Szilvia


