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Befejeződött a bölcsőde építése. Pilis Város Önkormányzat képviselő-testülete 2008. évben 
úgy határozott, hogy két gondozási egységből (négy csoportból) álló bölcsőde és hét 
csoportos óvoda építésére megvalósíthatósági tanulmány tervet készíttet. Ezzel a feladattal a 
NÁNA Építész Stúdiót bízta meg, aki a megbízásnak eleget téve elkészítette a 
tervdokumentációt. A két különálló építmény megvalósítását két ütemben terveztük. Az első 
ütem a két gondozási egységből álló bölcsőde, a második ütem a hét csoportos óvoda építése.

Pilis Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Programjának a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése, valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése tárgyú 
pályázati felhívására a KMOP-4.5.2-09-2009-007. azonosító számon sikeres pályázatot 

nyújtott be a „Bölcsődei szolgáltatásokhoz szükséges feltételek megteremtése Pilis Városában” tárgyú projektre. 
Pilis Város Önkormányzata e pályázat keretén belül 251.206.316,- Ft összegű uniós támogatást nyert el, 
126.662.25,- Ft önerőt biztosított a beruházáshoz. Az épület teljes megvalósításának összege bruttó 377.868.568,- 
Ft.

A bölcsőde építésére kijelölt terület beépítetlen, zöld, ligetes természeti környezet, amelyben az épület együttes 
elhelyezése, illesztése tükrözi Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testületének akaratát, elképzelését. A kijelölt 
helyen megépülő bölcsődében a gyermekek nyugodt, zajtól, forgalomtól mentes övezetben tölthetik napjaikat.

Az eredményes pályázatot követően elkezdődött az engedélyezési és kivitelezési terv készítése. Mindezek 
birtokában az építmény kivitelezése 2011. nyarán (augusztusban) elkezdődhetett. A kivitelezés befejezésére 2012. 
év őszén (októberben) került sor.

A bölcsődei építmény kialakítása:
A bölcsőde főbejáratán belépve az előcsarnokba jutunk. Innen érhető el a két gyermekátadó helyiség. A gondozási 
egységek külön-külön gyermekátadóval és fürösztő helyiségekkel rendelkeznek. Az előcsarnokból nyílik az orvosi 
rendelő és az egészségügyi elkülönítő helyiségek is. Az épülethez tartozó gazdasági rész észak-keleti tájolású, ahol 
a szükséges raktárak, kazán, mosó helyiség és a minden igényt kielégítő, modern eszközökkel felszerelt melegítő 
konyha található. A gyermekek foglalkoztatói dél-keleti tájolásúak, így nagyon kellemes, világos helyiségek. 
Előttük nagyméretű, fedett terasz található, majd a játszó udvar következik. Ezek biztosítják a gyerekeknek a napi 
mozgás lehetőségét.
A két gondozási egységhez tartozó szobák egyenként 45 m2-esek, összesen 180 m2 alapterülettel rendelkeznek.
Az építmény összes alapterülete a gazdasági helyiségekkel együtt nettó 793,90 m2: fedett árkád 40,92 m2, fedett 
bejárati árkád: 29,44 m2, fedett kerékpártároló: 20,09 m2, fedett terasz: 132, 10 m2, összesen: 1.016,45 m2. 

A működéshez szükséges egyeztetések és engedélyek beszerzése folyamatban van, jövő év elején működhet az új 
intézmény.

Újabb sikert könyvelhet el Pilis város sportélete. A Pilisi Sport- és Szabadidő Egyesület Kempo szakosztályának 
tagjai Pest-megye kitüntetettjei között vannak. Az év legjobb Pest megyei sportolója férfi utánpótlás korosztályban 
II. díj: Magyar Kristóf Zoltán, az év legjobb Pest megyei sportolója női felnőtt korosztályban I. díj: Erdős Melinda, 
az év edzője díj: Magyar Zoltán. Gratulálunk az eredményeikhez!

Pilis város Önkormányzata a pilisi keresztény egyházakkal közösen idén is megtartja az adventi gyertyagyújtást a 
Szent István parkban. Az első vasárnapon a reformátusok, a második vasárnapon az evangélikusok, a harmadik 
vasárnapon a baptisták és a negyedik vasárnapon a katolikusok gyújtják meg a gyertyát az adventi koszorún egy kis 
program keretében.   

Bizony az idei év nem volt könnyű és sok nehéz feladat előtt állunk a jövő évben is. Köszönöm Pilis város lakóinak az 
ez évi munkához nyújtott támogatásukat!

Kedves Pilisi Polgárok!

Pilis Város Önkormányzata nevében kívánok minden Pilisi Lakosnak 
Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a 
gyermekek tudatos fogyasztóvá válásában 
szeretne szerepet vállalni a mai kornak 
megfelelő csatorna, az internet segítségével, 
a  www.nfhokoskosar.hu weboldalon. 

A honlap indításával a fogyasztóvédelmi hatóság a 
legfiatalabb rétegek oktatását, játékos módon való tanítását 
célozta meg, különös tekintettel a 3 és 10 év közötti 
gyermekek célcsoportjára. Fogyasztóvédelmi szempontból 
kiemelkedően fontos ez a célcsoport, mert a gyermekek 
ezekben az években a legfogékony-
abbak az új ismeretekre, így meg-
határozó, milyen pozitív mintákkal 
találkoznak ebben az időszakban. 
Mindemellett, az életkori sajátos-
ságok miatt, ez egy kiszolgáltatott 
korcsoport, így rajtuk keresztül a 
szülőket is szeretnénk elérni az 
"együtt tanulás" szórakoztató for-
májában. A szülőkre is gondolva a honlap jobb oldali 
menüjében olyan anyagokat tartalmaz a felnőtt fogyasztók 
részére, melyeket kisgyermekes szülőként nagy hatékony-
sággal tudnak hasznosítani a mindennapi életben.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2012. december 24. napjától 2013. január 01. napjáig

a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz, 
a Hivatal zárva tart.

Ebben az időszakban a Hivatal 
kizárólag halotti anyakönyvi ügyekben ügyeletet tart!

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2013. január 02. (szerda), 

ügyfélfogadás ezen a napon:
 08.00-12.00 és 12.30-16.30 óráig.

A Monor Városi Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda 
is igazgatási szünetet tart az ünnepek alatt:

 2012. december 24. napjától 2012. december 31. napjáig.  

Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul 
tűzte ki  környezetünk 
tudatos védelmét, melynek 
érdekében 2011. évben 49 
településen, így az Ön településén is 
bevezettük a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. A gyűjtés sikeresnek 
bizonyul, egyre több lakos választja ezt a 
módszert a háztartásában keletkező, 
újrahasznosítható hulladékok elhelyez-

ésére. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra 
is tartsanak velünk! Gyűjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is!
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött 
újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos 
karton – laposra taposva/hajtogatva) a Hírös Hulladék-
gazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 
sárga színű zsákban keverten gyűjti és a hulladékgyűjtési 
naptárban szereplő napokon kihelyezi az ingatlana elé. Kérjük, 
hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE 
helyezzen a zsákokba!

Gyűjtési időszak: havonta egy alkalommal, 2013 I. negyed-
évében: január 9., február 13., március 13.
A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a gyűjtési 
napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az 
ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a 
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! 
Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, 
vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, 
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A 
mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi 
cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre 
került.
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újra-
hasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag 
zsákban is kihelyezheti! Ezen felül plusz zsák igényelhető a 
lakossági hulladékudvarokban.

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével és 
együttműködik velünk!

Nem lehet elég korán kezdeni…

Sajtóközlemény (Pest Megyei Kormányhivatal)

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
E-mail: cegled@hiroshulladek.hu
Honlap: www.hiroshulladek.hu

Telefon: 53/707-061

Ünnepi Nyitva tartás!
A Kármán József Városi Könyvtár

 2012. december 23-tól 
2013. január 3-áig 

zárva tart!
Nyitás: 2013. január 3-án 8 órakor

Minden kedves olvasónknak 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánunk!

Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 
Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak.
                    Juhász Gyula
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Felnőttkorunk kedves emlékei közé tartoznak a régi karácsonyok, 
amikor kisgyermekként kipirosodott arccal álltunk a templomban, 
pásztorként, királyként, angyalként, vagy éppen Máriák vagy 
Józsefek voltunk egy betlehemes jelenetben. Beöltöztünk nagy 
subába, pásztorbotot fogtunk a kezünkbe, angyalszárnyakat 
növesztettünk, vagy csillogós papírból olyan koronát készítettünk, 
ami igazi háromkirályokká varázsolt bennünket karácsony 
ünnepének estéjére. 
Bár évről évre ugyanaz a betlehemes jelenet játszódik le előttünk, a 
betlehemi éjszaka varázslata mégis pótolhatatlan és kihagyhatatlan. 

Szinte ott lökdöső-
dünk mi is a nép-
számlálásra igyek-
vő sokaságban, 
szállást keresünk a 
szent családnak. 
Kívülről fújjuk a 
betlehemi törté-
netet – kívülről 
tudjuk a verseket, 
és úgy érezzük, 
hogy nincsen kará-
csony „Csendes 
éj” nélkül. Ragasz-

kodunk mindahhoz, amit megszoktunk, ami a mi életünkben is igazi 
karácsonnyá varázsolja az ünnepet. 
Karácsony szentestéjén ifjú és idős gyermekké válik újra. 
Gyermekként ragaszkodunk ugyanahhoz a történethez. Gyermeki 
izgalommal verekedjük át magunkat a boltokban a pénztáraknál, 
hogy legyen szaloncukor, a halászlébe hal és pulyka az ünnepi 
asztalra. Gyermeki lelkesedéssel csomagolunk és gyermeki pír 
lopja magát arcunkra, amikor bontogatjuk azokat az ajándékokat, 
amelyekről nagyon is jól tudjuk, hogy mi van bennük. 
Gyermeki módon akarjuk, hogy ott legyünk szenteste és 
karácsonykor a templomban, mert ha egész évben nem is, ilyenkor 
mégis ott a helyünk. Kell a betlehemes gyermekhang, a felcsendülő 
karácsonyi ének, az orgona hangja, ahogyan a Csendes éj 
elkezdődik. Kell a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, a templom 
meghitt hangulata, a kinti csípős hideg és a szenteste hazafelé 
vezető út. Mintha minden vágyunk az életben, ebben az ünnepben 
sűrűsödne össze. Újra gyermekek vagyunk – ha csak egy rövid időre 
is, de őszinte, lelkesedni tudó, nyílt tekintetű gyermekek, akik 
bizalommal néznek a világra, akik szívük szeretetével ölelik körül 
az őt szeretőket.
Karácsony szentestéjének üzenete tényleg a gyermekekhez szól – a 
gyermek-gyermekekhez és gyermek-felnőttekhez. Most nem arról 
van szó, hogy az életben mindent csak a felnőttek értenek és a 
gyermekek pedig semmit. Mert mi az, amiben a gyermek és a felnőtt 
különbözik? A felnőttek mindenáron maguk szeretnék az életüket 
alakítani – elvárásaik vannak, követelményrendszerük, 
fenntartásaik, saját világuk és sokszor saját maguk által fabrikált 
vallásuk. A gyermekek ezzel szemben mindig rászorulnak valaki 
másnak a segítségére – gondoljunk arra, amikor egy kicsiny 
gyermeknek fáj valamije. Hogy tud bújni, kapaszkodni, segítséget 
várni a másiktól! 
Ha egy felnőtt örül, olyan ritkán tud felhőtlenül boldog lenni, mert 
mindig valami jár az eszében, valami mindig megzavarja a 
boldogságát. A gyermekek ezzel szemben felhőtlenül örülnek – ami 
épp a boldogság tárgya, azzal kapcsolatban semmilyen fenn-
tartásaik nincsenek, a tökéletes boldogságot jelentik számukra. A 
gyermekeknek nem probléma egy történetbe beleképzelni magukat 
– ma pásztorok, királyok, angyalok, Mária vagy József 
megtestesítői és amikor játszanak, teljes valójukkal játszanak. 
Holnap lehet, hogy már Mátyás király vagy Ludas Matyi lesznek, 
vagy éppen a kis Vuk, de biztos, hogy a legnagyobb őszinteséggel 
fogják eljátszani kedvenc történeteiket. A felénk nyújtott piciny 

kezecskék, az őszinte kacagások, az odabújós kedveskedések mind-
mind a gyermekek angyali tulajdonságai. Gyermekeink 
megtanítják nekünk, hogyan örüljünk a karácsonynak, Szenteste 
ünnepének.
Karácsony csodája, hogy gyermekké válva állunk meg 
mindannyian Isten színe előtt. Az ünnepi készülődésben, a csend 
megteremtésében, a várva várt dallamokban mind ott rejtőzik, hogy 
Isten elé igyekezünk. Őt várjuk, az Ő érkezésére készültünk, Vele 
szeretnénk találkozni. Újra gyermekké válva, újra gyermeki 
lélekkel várjuk, hogy Isten-élményünk lehessen. Kell az 
angyalokkal, pásztorokkal, királyokkal benépesített este, amikor a 
Szenttel találkozhatunk. Hiszen nem jut rá sokszor idő a 
hétköznapokban, a „felnőttek” világában, de karácsonykor, amikor 
mindannyian gyermekek vagyunk, találkozhatunk Vele. Akkor, 
amikor ő is olyan, mint mi: piciny csecsemő, kiszolgáltatott, 
másokra szoruló, sírós kis baba, akit a felnőtteknek kell ellátni és 
kiszolgálnia. Amikor olyan, mint mi: mert így valósága 
kézzelfogható, a régi betlehemes történet alapján átélhető.
Karácsonykor ünnepelhetjük azt, hogy velünk van az Isten és ez 
mindannyiunk számára megfogható és átélhető valóság. 
Megszületett a Megváltó, akit gyermeki lélekkel és gyermeki 
örömmel üdvözölhetünk itt magunk között. Isten elküldte közénk 
Szent Fiát, hogy helyreállítsa életünkben az igazi lelkületet, az igazi 
szépséget és örömet.
Talán karácsonykor újra megtaláljuk Istent. Jézus azt mondja 
tanítványainak, hogy csak gyermeki lélekkel tudja az ember Isten 
valóságát felfogni. Isten országába csak úgy juthat be az ember, ha 
gyermeki lélekkel vágyik oda. Ez a gyermeki lélek nem kell, hogy a 
gyermekkor után kivesszen belőlünk. Karácsony ékes példája 
annak, hogy miként tudunk gyermekké válva az ünnepi pillanatokra 
készülni, miként tudjuk megszentelni sokszor nagyon is 
hétköznapi, nagyon is tévutakat járó életünket.
Egy lelkész mesélte, hogy a közelmúltban történt meg az, hogy a 
városuk főterén felállított fából készült betlehemes jászolból eltűnt 
a Jézuska. Lopásra gyanakodtak és már elkezdtek nyomozni, 
amikor kiderült, hogy mi is történt valójában. Egy kislány biciklit 
kapott karácsonyra. Nem volt azon a karácsonyon hó, szárazak 
voltak az utak, így a kislány szülei megengedték, hogy 
kipróbálhassa az új biciklit, amit a Jézuska hozott neki. Elbiciklizett 
a város főteréig és meglátta a kis Jézust a jászolban. Mivel gondolta, 
hogy tőle kapta az ajándékot, szerette volna valahogyan háláját 
kifejezni neki. Gondolt egyet, feltette a kis Jézust a csomagtartóra és 
elvitte egy körre biciklizni. Így próbálta meghálálni a Tőle kapott 
kedves ajándékot. 
Karácsony ünnepén gyermeki lélekkel feltöltekezve újra 
összevarrhatjuk az elszakadt szálakat az életünkben – Istennel és 
egymással is. Ahogyan az angyalok elszállnak a padok felett és 
kisimítják megfáradt vonásainkat, úgy frissülhetünk fel és 
nézhetünk reménységgel a holnap elébe, bármit hozzon is. Ahogyan 
a betlehemest megelevenítő gyermekek arcán ragyog az őszinte 
öröm, úgy ragyoghat a mi arcunk is az Istennel való találkozás 
örömétől.
Gyermekké kell lennünk ahhoz, hogy Isten országa a miénk legyen: 
újra megtelve őszinteséggel, bizalommal, szeretettel és örömmel. 
Felnőttként, de örök gyermekként kell hinnünk az Istent, aki 
ennyire közel jött hozzánk emberekhez, hogy egy jeltelen jászolban 
megszülessen, értünk emberré legyen és még az emberi élet 
legnagyobb fájdalmában, a halálban is osztozzon sorsunkban.
Lehet, hogy sietve, kapkodva és tülekedve teremtettük meg 
magunknak a karácsony ünnepét, de ha engedjük, hogy az angyalok 
gyermekké varázsolják a lelkünket, akkor Isten megszenteli nagyon 
is emberi készülődésünket. Betlehemben is így volt ez, 
otthonainkban, gyülekezeteinkben is megtörténhet ez a csoda, 
karácsony csodája. 
A karácsonyi megszentelt csendben valóban gyermeki lélekkel 
csodálkozhatunk rá a Megváltó Úr Jézus születésére.

Minden ember szívében ott él karácsony csodája

Pángyánszki Ágnes evangélikus lelkész
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Karácsonyi lázban ég, de lehet, hogy szenved a világ egy része. 
Kínzó kérdések gyötörnek sokunkat: Mit vegyek? Mire futja a 
pénzemből? Örülni fog, akit megajándékozok? Sokszor el is felejti 
az ember, hogy valakinek a születésnapját ünnepeljük, aki nem 
gyermek, hanem a Mindenség Ura. Karácsonykor arról emlékezünk 
meg, hogy Isten az ő Fiát küldte el erre a világra, hogy bemutassa az 
ő hatalmas szeretetét az embereknek. Isten tudta, hogy milyen 
gonosz ez a világ. Tudta, hogy Fiának „nem lesz helye” népe között. 
A legnyomorúságosabb körülmények közé, egy istálló jászlába 
helyezte el. Ott sem nyugodhatott azonban sokáig, mert menekíteni 
kellett a gyermeket a féltékeny Heródes dühe elől. Nem volt könnyű 
sorsa életének későbbi szakaszaiban sem. Vállalta az emberi sorsot 
minden nehézségeivel együtt és nem használta a saját érdekében 
soha isteni hatalmát. Minden szenvedése ellenére is áradt minden 
szavából és tettéből a szeretet. Tanított, gyógyított, vígasztalt, a 
gyermekeket ölbe vette, de önmagát soha nem kímélte. Pedig tudta 
mi vár rá. Tudta, hogy a virágvasárnap hozsannázó tömeg nem soká 
„feszítsd meg!” –et kiált majd. Mégis szeretett. Egyszerűen nem 
tudott nem szeretni.
Mi nem látunk a jövőbe. Hányszor mondjuk, hogy ha tudtam volna! 
Ha tudtam volna, nem kezdek bele ebbe a vállalkozásba. Ha tudtam 
volna, nem bízok meg ebben az emberben, vagy nem kötöm hozzá 
az életem. A másik oldalról pedig bánkódunk, amikor azt mondjuk, 
hogy ha tudtam volna milyen borzalmas a magány, jobban bíztam 
volna, merészebb lettem volna, jobban hallgattam volna az 
érzelmeimre és nem az eszemre. Óh, ha tudtam volna!
A keresztény életnek talán a legnehezebb feladata, hogy egy másik 
emberbe vesse bizalmát. Mi nem szívesen függünk másoktól, mert 
megtanultuk, hogy senkiben sem lehet megbízni. Úgy gondoljuk, 
öngyilkosság a feltétel nélküli szeretet és bizalom. Ezért minden 

kapcsolatunkat beszennyezi az önzés. Nem szeretünk sebeket 
kapni. Ostoba dolognak tartjuk a csalódás vállalását, ha 
visszautasítással el is kerülhetjük. Minden ember arra törekszik, 
hogy ne éljen át többször akkora fájdalmat, mint amit előzőleg egy 
trauma során. Szeretnénk bensőséges kapcsolatot, de igyekszünk 
egymástól biztonságos távolságra lenni. Sokan vágynak 
kapcsolatra, de elutasítják, mert féltik magukat a csalódástól és a 
fájdalomtól. Ki merem jelenteni, hogy önmagunk állandó védése 
bűn a szeretet ellen. Az igazi szeretet önmagunk feltétel nélküli 
odaajándékozásáról szól. Arról, hogy nem hagyunk kiskapukat, 
nem készítünk jó előre menekülési útvonalat az emberi 
kapcsolatunkból. Lehet, hogy csalódunk, lehet, hogy fájdalmak 
várnak, de hát így teljes az élet. De jó volna elhatározni, hogy bármi 
történjék körülöttem, én mégis szeretek. Természetes vágyunk az, 
hogy valaki, vagy valakik feltétel nélkül szeressenek minket és 
bízzanak bennünk. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha először mi 
viszonyulunk így.
Szavaimra a vallásos ember biztosan felkapja a fejét és azt mondja, 
hogy csak Istenben szabad bízni. Igen, biztosan fog csalódni az, aki 
bennem bízik, de mégis tudom, hogy üres, értelmetlen, céltalan 
lenne az életem, ha senki nem bízna bennem. Jézus is azért áldozta 
oda önmagát, mert bízott bennünk. Bízott abban, hogy sok embert 
megszabadíthat a bűntől és abban, hogy Egyház születik majd, 
amely néki engedelmeskedik. Bűneink ellenére Isten mégis 
szeretett.
Merjünk tehát kitárulkozni és feltétel nélkül szeretni! Ha emiatt 
fájdalmak is érhetnek? Lehet. Ne meneküljük előlük! Ezek is részei 
az életnek. De tudom, hogy így sokkal több örömben lesz részünk. 
Próbáljunk meg minden előítéletünk, félelmünk, önvédelmi 
stratégiánk ellenére mégis szeretni! 

Mégis szeretni

Búcsúzunk kolléganőnktől,
 Anikótól. 

Kissné Farkas Anikó 13 éve dol-
gozott a hivatalban. Munkáját 
kimagasló hivatástudattal és el-
kötelezettséggel végezte. Kedves, 

megértő és segítőkész kollégánk volt. Hiányozni fog a 
kedvessége, meleg tekintete. Az az őszinte mosoly, 
amellyel nap mint nap megajándékozott minket.

Nagy tervei voltak, tanulmányait is ennek fényében 
végezte. Az Államigazgatási Főiskola hallgatójaként 
vizsgáit kiváló eredménnyel teljesítette. A szak-
dolgozatát készítette, lelkesen mesélte, milyen 
örömmel teszi ezt és mekkora élmény számára.  
Családjáról mindig csillogó szemmel beszélt. Szerető, 
gondoskodó, csodálatos feleség és édesanya volt. 
Osztozunk családja mély fájdalmában.

Ha elveszítünk valakit, úgy érezzük, a szívünk szakadt 
meg. Aztán eszünkbe jut a sok kedves szó, azok a 
vicces dolgok, amiket mondott, vagy tett és rájövünk, 
hogy nem hagyott el teljesen, örökre bennünk él…

Búcsúzunk

 1970-2012

Várjuk a karácsonyt, de mikor eljön, gyorsan elrepül.
Várjuk gyermekünk világra jöttét, de mikor ráeszmélünk, már 
önálló gondolatai vannak és beszél is róla.
Várjuk a pihenést, de mikor leülünk, olyan fáradtak vagyunk, 
hogy álomba merülünk.
Várjuk a vendégeket, de mikor elmennek, a rendrakás súlya 
marad.
…
Mindezek ellenére a várakozás engem kellemes érzéssel tölt el. 
Szeretek a várakozás pillanataiban fürdőzni. 
Nagyon megfogott ez a vers.  Remélem, hogy  karácsonykor 
minél többekhez megérkezik Jézus az Ő Szentlelke által és 
akkor beteljesül várakozásunk, hogy vele lehetünk.

Pálmai Zoltán, pünkösdi lelkész

A Polgármesteri Hivatal 
Kissné Farkas Anikót saját halottjának tekinti.

„Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.

Rejtő ködükbe szemünk nem láthat…
de elültetjük kis almafánkat,

bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.

Titok a jövő.
Sürget a jelen. 

Áldott karácsonyt kívánok! 
Morváné Cserna Anett  

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.

De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk. 

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkába leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!

Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.”
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A Budapest Bank 100.000 Ft-tal támogatta a Pilisi Napsugár 
Alapítványt. A monori kirendeltség dolgozói október 13-án 
társadalmi munka keretében - a Meserét Tagóvoda dolgozóival és 

szülők segítségével - udvari fajátékokat festett. A felajánlott 
pénzből udvari játékot vásároltunk.
Kompetencia bemutatóra került sor novemberben a Csipet csapat 
csoportban, ahol az óvodapedagógusok belső továbbképzésen 
vettek részt a "Tűz az ember barátja" témakörben. A foglalkozás 
előzményeként a csoport tagjai a Dion Pékségbe látogattak el, az itt 
dolgozók megismertették a gyerekekkel a kenyérsütés lépéseit.
Az ősz folyamán gyűjtöttük a terméseket, melyeket játékos keretek 
között, különböző tevékenységeknél használtunk fel.
A Gesztenyéskert óvodában a "Tök jó"- témahét alkalmával 
elkészítettük a csoportok névadóit tökből; cicát és macit 
barkácsoltunk, töklámpást készítettünk, tököt sütöttünk.
November 13-án a Márton napot, a fény ünnepét a szülőkkel 
közösen szerveztük meg: libazsírt sütöttünk, libás játékokat 
játszottunk, lámpásokkal vonultunk fel. A programban sok szülő 
együtt játszott, tevékenykedett gyermekével.
Hagyományosan az idén is megrendezésre került a Márton napi 
vásár mindhárom óvodában, melyen a szülők is aktívan részt vettek 
és kedvükre vásárolhattak a közösen készített ajándékok közül. A 
vásár bevételét fejlesztő eszközvásárlásra fordítjuk. Segítségüket 
ezúton is köszönjük!A Tűz témakörhöz kapcsolódóan a Meserét 
óvodába látogatott két tűzoltó. A Süni csoporthoz védőruhában 
érkeztek, amit a gyerekek tüzetesen megnézhettek.

A Kiscsikó és a Pillangó csoport az udvaron nézhette meg a 
főtörzsőrmester imitált lakás tüzét. Mindkét helyen megbeszélték a 
tűz veszélyes tulajdonságait, a tűzoltók munkáját, hívószámát, az 
éghető- és nem éghető anyagok változásait hő hatására. A tüzet a 
gyerekek együtt oltották el a tűzoltóval.
A fény ünnepkörrel kezdetét veszi a karácsonyi készülődés, mely 
hangulatában már a melegség, a szeretet, az összetartozás 
fontosságát emeli ki. A Tűz témakörön keresztül átvezetjük a 
gyermekeket az ünnepvárás hangulatába.
A Játékország óvodában december első heteiben meggyújtjuk az 
adventi koszorú egy-egy gyertyáját a gyermekekkel. Óvodánk 
névváltozását tükrözi a Hétszínvilág székhely óvoda tornatermébe 
megszervezett játék kiállítás, ahol régi idők játékaival 
ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok egyaránt. A hét csoport közös 
gyertyagyújtás keretein belül mutatja be "színeit", közös énekléssel, 
verseléssel, mozgással, mesével.
A szülőkkel közös játszó - és munkadélutánokat szervezünk. 
Mézeskalácsot sütünk, barkácsolunk, "Madárkarácsonyt" 
ünnepelünk, teadélutánt tartunk.
Megjelenik játékunkban a Mikulás várás. Kicsik és nagyok 
egyaránt szívesen barkácsolnak, festenek, mikulás ruhát öltenek. 
Mikulásról szóló verseket, dalokat sajátítanak el, ritmus hangszerek 
kíséretével teszik hangulatosabbá a napokat. Mikulásváró kuckót 
alakítunk ki, Mikulásváró sétát szervezünk, és a Mikulás hintón 
érkezik el hozzánk.
Tóth Krisztina bábművész előadása színesíti a hetet, a bábjáték 
címe: Szépenszóló Fütyöri.
A néphagyományok, régi közösségi szokások ápolása fontos 
számunkra, ezért hajtatjuk a Borbála ágat, felelevenítjük a Luca 
napi népszokásokat. Minden óvodánkban egy - egy csoport 
december 13-án eljátssza az ehhez a naphoz kapcsolódó 
hagyományokat.
December 18-án a felnőttek ünnepi műsorral kedveskednek a 
gyermekeknek (vers, ének, bábelőadás, dramatizálás), majd 
december 19-én a gyerekekkel közösen az Evangélikus templomba 
látogatunk el, orgonaszót hallgatunk, karácsonyi dalokat 
énekelünk.
December 20-án a karácsonyi nagytakarítás, sütés, főzés után, az 
ünneplőbe öltöztetett babákkal a feldíszített karácsonyfa köré 
ülünk, ahol a szeretet és ajándékozás élményét éljük át közösen.

Óvodai hírek

Szegedi Brigitta, óvodapedagógus

Iskolánkban második alkalommal rendez-
tünk az Ifjú Zenebarátok Világnapja 
alkalmából koncertet, ahol a gyerekek 
bemutathatták zenei tehetségüket. Énekel-
tek kórusban, szólóban és volt hangszeres 
produkció is. 
1968-ban az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi 
Szövetsége Lisszabonban tartott konfe-
renciát, ahol november 20-át nevezték ki az 
Ifjú Zenebarátok Világnapjának. Ebből az 
alkalomból világszerte rendeznek koncer-
teket hangversenytermekben, iskolákban.
Örömmel láttuk, hogy a tavaly is nagy 
sikerrel fogadott koncert most is sok 
gyereket, szülőt és pedagógust érdekelt. A 
fellépő gyerekek a hangversenyt megelőző 
hetekben szorgalmasan és fegyelmezetten 
készültek a fontos eseményre. A „zene-
délután” folyamán a barokk, a bécsi 
klasszika és a romantika korából csendültek 
fel dalok, valamint magyar népdalok is 
színesítették a repertoárt. 
A fellépő gyerekek: Elekes Evelin, Berki 

Bianka, Duchaj Zsófia, Nagy Csilla, 
Ubrankovics Vera, Kelemen Anita, Föld-
várszki Ágota, Pusztai Eszter, Szálkai 
Janka, Gál Réka, Opra M. Szonja, Lasán 
Zsuzsanna, Madahar Rhea, Bánszki Dóra, 
Kádár Betti.
Az énekkart vezényelte, és a gyerekek 
énekeit zongorán kísérte Gereben Tímea.
A műsort egy alkalmi, felső tagozatos 
diákokból álló angol kórus előadása zárta, 
amely az angol órákon tanult legnépszerűbb 
dalokat mutatta be a közönségnek. A 
negyven főből álló csapat amerikai spiri-
tuálékat és népszerű angol dallamokat 
szólaltatott meg. Jó volt látni az éneklő 
gyerekek arcán, hogy élvezik a közös 
éneklést, zenélést.
Szólistáink voltak: a negyedik osztályos 
Bordács Arnold és a felső tagozatosok közül 
Bordács Roland, Juhász Ernő, Zelenka 
Tamás és Berki Bianka. Meglepetés volt 
számunkra, hogy a kórus nagy részét fiúk 
alkották. Az alkalmi kórust megalakította és 
zongorán kísérte Jansik Ildikó.

Éneklő Ifjúság

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy 
nap az évben, mely hivatalosan is a 
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 
céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán 
egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. 
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva 
kellene legyen. Háromszázhatvannégy 
nap a szereteté, s egyetlen csak a többi 
dolgoké, s még annak is elég az estéje.”

Wass Albert
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2012. november 23-24-én iskolánk több 
diákja vett részt a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület tartós élelmiszer gyűjtésén.
A Bíró Ibolya vezette Klímabarát szakkör évek óta szorosan 
együttműködik a Vöröskereszttel, így ebbe az akcióba is 
bekapcso lódha t t ak  a  gyerekek .  Az  egy ik  he ly i 
bevásárlóközpontban több mint két mázsa élelmiszert és 
rengeteg tanulságos élményt gyűjtöttek össze tanulóink. 
Lelkes és megdöbbentő tapasztalataikról így számoltak be:
„Az egész adománygyűjtés úgy zajlott, hogy két ember a 
bejáratnál, kettő a pénztárnál dolgozott. Aki vásárolt a 
rászorulók számára valamit (lisztet, cukrot, konzervet, sót, 
szaloncukrot), annak egy ajándék naptárral köszöntük meg a 
segítségét. Sokkal nehezebb munka volt a bejáratnál állni és 
megkérni az embereket, hogy segítsenek. A visszautasításnak 
számtalan példáját élhettük át. 
Elmondtam a mondókámat:
-Jó napot kívánok! Adományokat gyűjtünk 
a rászoruló gyermekeknek. Kérem, ha 
teheti, segítsen!
Egy bácsi automatikusan nyúlt a tájékoz-
tatóért, de amikor meghallotta, miről van 
szó, visszahúzta a kezét. A papír leesett és ő még rá is taposott. 
Olyan érzés volt ez nekem, mintha a kezemre lépett volna.” 
(Bódi Barnabás 8.a)
„Aki tudja, hogy milyen az, ha nem kaphat meg mindent, 
amire vágyakozik, szívesebben ad. Ha az ember egy kicsit is 
megtapasztalta a nélkülözést, együttérzőbbé válik.” (Deák 
Andrea 8.a)
„Azt tapasztaltuk, hogy a szegényebbek és az idősebbek 
többet adományoznak, mint a gazdagabbak és fiatalabbak. 
Volt olyan, aki inkább odarakta a mobilját a füléhez, csak 
hogy ne kelljen meghallgatnia minket. Pedig igaz az, hogy 
minden ember kerülhet olyan helyzetbe, ahol segítségre 
szorul. Ezért is örülök, hogy én segíthettem.” (Czinkos 
Barbara 8.a)
Iskolánk tanulói szívesen vesznek részt az elesettek, 
rászorulók támogatásában. Az elmúlt hónapokban téli 
ruhákat, most játékokat, mesekönyveket gyűjtenek, hogy 
mindenkinek lehessen igazi Karácsonya.

„Szavakkal nem lehet jóllakni”

Gubányi Károly Általános Iskola 

Iskolánk Kossuth Lajos utcai telephelyének 
őszi programsorozatát idén is az immár 
hagyománnyá váló „tökös” témahéttel 
zártuk.
A gyerekek még az őszi szünet előtt 
különböző feladatokat kaptak, hogy csapatuk fel tudjon 
készülni az egyes versenyekre. Ilyen volt a madárijesztő-, a 
töklámpás-, vagy egyéb alkotás készítése tökből. Kutatás a 
legkisebb és legnagyobb tök után.
A hét minden napján az órák közti szünetekben foci-
meccseket játszottak az osztályok csapatai, délutánonként 
pedig változatos programok csábították vissza a gyerekeket 
- és nagy örömünkre - több szülőt is. 
Az osztályok közti versengés a tökváltó futással indult.  Ezt 
követte az élő madárijesztő készítés, a töklámpás és egyéb 
tökből készült alkotás bemutatója, a tökös ételek feltálalása 
és kóstolása, a legkisebb-legnagyobb tökök versenye, 
valamint ügyességi sorversenyek az udvaron. 

Tartalmas, színes programjaink sok tanulót vonzottak 
vissza délutánonként.  Reméljük ezzel is hozzájárultunk 
szabadidejük hasznos és értelmes eltöltéséhez, az iskolai - 
és osztályközösségek formálásához.
A sikeres lebonyolításhoz a szülők lelkes támogatása 
elengedhetetlen volt. Ezért, ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani!
Összegezve: ez egy tök jó hét volt!

Tök jó hétTök jó hét

Biró Ibolya, tanár

Szent karácsony beköszöntött,
pompázatos ruhát öltött.
Oly szaporán, mint a zápor, 

ezer csillag hull a fáról. 

Örömkönnyek hullnak egyre, 
s pottyannak a kis kezekre.

Fenyőfánkat körbeálljuk, 
és egymásnak azt kívánjuk:

E szép este minden fénye 
adjon erőt az új évre.

Minden napja legyen ünnep, 
melengesse kis szívünket.

Mentovics Éva:
Karácsonyi jókívánság
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A Túlélés Szellemi Kör tudtával és engedélyével írom a bevezetőmet 
Önökhöz, melyet szöveghűen követ a hivatkozásomhoz használt 
állásfoglalás. Remélem, hogy a cikk időszerűsége és komolysága 
jelentős számú olvasóban meghallgatásra talál városunkban. Nem 
riogatásként szántam és legfőképpen nem szabad lebecsülni 
azoknak az emberfőknek a tisztánlátását, akiknek a szava, 
figyelmeztetése ma alig hallható a médiában. 
A Vesztes Közösségek tragédiájáról, a bajok mikéntjéről - utólag - 
minden véleményformáló tud tanácsot adni: így kellett volna tenni.., 
úgy nem lett volna szabad... Aki a "jeleket" regisztrálja, próbál 
felkészülni a várható következményekre, hatásaira - nos, Ő már tud 
valamit!
Milyen jelek? Mire kell felkészülni? Mi várható – akár rövidtávon is 
– az életbiztonságunkat meghatározó körülményekben? Erre ad 
választ, erre figyelmeztet az állásfoglalás.
A Túlélés Szellemi Kör alapítóinak életrajzát érdemes tanulmá-
nyozni, több okból is.
 Várja Önöket is a Pilisi KlímaBarát Kör minden hétfőn 18h30'-kor a 
Közösségi Házba!

Kezünkben (volt) a jövő
A világ tudósainak többsége egyetértésre jutott abban, hogy a ma élő 
nemzedék az emberiség történetének legnagyobb kihívásával 
szembesül. Fennmaradásunk múlik azon, hogy milyen választ 
találunk a földi életlehetőségek drámai romlására. Az éghajlati 
viszonyok átalakulása, a biológiai sokféleség hanyatlása, a 
termőtalaj pusztulása, a szennyezés és kiszáradás következtében 
világszerte fenyegető ivóvízhiány mind az emberi beavatkozás 
következménye. 
Az okok összefüggő rendszert alkotnak: a bolygó eltartó képességét 
meghaladó népességnövekedés,  nagyléptékű, környezetromboló 
technológiák gátlástalan alkalmazása,  a gazdasági növekedés 
kényszere, amely a haszonelvű piaci versenygazdaság velejárója, a 
jólétet a javak pazarló használatával azonosító fogyasztói életmód az 
egyik oldalon, a másikon nyomor sújtotta országok, amelyeket a 
szükség kényszerít természeti kincseik kiárusítására, és az 
úgynevezett szabadkereskedelmi világrend, amely a helyi 
közösségeket megfosztotta gazdasági és politikai önrendelkezésük 
java részétől és ezáltal az utolsó akadályokat is elhárította az 
erőszakos, embertelen és környezetromboló növekedés útjából.
A természetben jelenleg zajló változások rövid távon megállít-
hatatlanok, káros hatásuk azonban mérsékelhető. Az emberhez 
méltó élet nélkülözhetetlen természeti feltételeinek fogyatkozása a 
mostani világrendet alapjaiban rendíti meg. Aláássa a nemzetek és 
földrészek közötti bizalmat, a helyi és nemzetközi konfliktusokat az 
erőszakos megoldások felé tereli. Az előttünk álló világméretű 
politikai és gazdasági válság azonban az egyes országokat és 
régiókat nem egyenlő mértékben fogja érinteni. 
Sikeres helytállásra azoknak van esélyük, akik megőrizték vagy 
visszaszerzik az ellenőrzés jogát erőforrásaik felett, mérsékelni 
tudják kiszolgáltatottságukat a világgazdaságban zajló változások-
nak, képesek a demográfiai folyamatok dinamikus egyensúlyának 
fenntartására, életmódjukban alkalmazkodnak a természeti 
környezet adottságaihoz, és ennek megfelelő technológiákat 
választanak, mindent megtesznek az alapvető természeti 
szolgáltatások minőségének megőrzése érdekében.
Azok ellenben, akik az elkerülhetetlen pályamódosításra túl későn 
szánják rá magukat, a legsúlyosabb megpróbáltatásoknak néznek 
elébe. A természeti rendszerek összeomlását világszerte a társadalmi 
rendszer működésének súlyos rendellenességei jelzik és kísérik: 
köztük az éhínség, tömeges migráció, a társadalmi szolidaritás 
hanyatlása és az erőszak terjedése. 
Magyarországot ezek a folyamatok a legközelebbről érintik. A jövő 
nemzedékek életlehetőségeit fenyegető változások közül különösen 
aggasztónak tartjuk: az egyre súlyosbodó csapadék-hiányt, a felszíni 
és felszín alatti vizeink elszennyeződését, a termőtalaj pusztulását, 
az ipari és kommunális hulladék nem megfelelő kezelését, az 

újrahasznosítás illetve a hulladékmentes technológiák, megújuló 
erőforrások hasznosítása terén mutatkozó lemaradásunkat, valamint 
a biológiai sokféleség hanyatlását a mezőgazdaságban, az ipari 
jellegű, monokulturás termelés következményeként.
A társadalmi veszélyek közül kiemeljük: gazdaságunk példátlan 
függőségét a világpiactól, és különösen a nem megújuló 
energiaforrásoktól, a hazai munkaerő és a helyi tudás kihasz-
nálatlanságából, természeti adottságaink célszerűtlen és fenn-
tarthatatlan használatából fakadó tömeges szegénységet, a falusi 
munka- és életlehetőségek romlását, a falvak népesség megtartó 
képességének csökkenését, a legszegényebb társadalmi rétegek, 
különösen a cigányság szegregálódását és az ennek folytán 
kialakuló, helyenként már-már polgárháborús állapotokat, a 
kölcsönös bizalom és segítőkészség hanyatlását.
Ezért javaslattal fordulunk mindazokhoz, akik az ország jövőjéért 
felelősséget éreznek, és képesek szót emelni vagy cselekedni a 
változásokért:
1. Ne fosszuk meg örökségüktől az utánunk jövőket: természeti 
forrásainkat csak megújuló képességük mértékében vegyük 
igénybe. 
2. Gondoskodjunk arról, hogy a közvélemény hiteles tájékoz-
tatáshoz jusson a természet romlásával kapcsolatos civilizációs 
válságtendenciákról; segítsük elő a társadalmi felelősségvállalás, a 
közügyekben való felelős részvétel mintáinak terjedését.
3. Időben térjünk új utakra: az iskolában, az egyetemeken, a 
tudomány műhelyeiben olyan tudás megszerzésére és átadására 
törekedjünk, amely a földi életlehetőségek gazdag változatos-
ságának megőrzését szolgálja, és képessé tesz arra, hogy 
különbséget tegyünk tudás és információ, fejlődés és növekedés, 
szabadság és mértéktelenség között.
4. A gazdasági és politikai siker mutatójának többé ne a nemzeti 
jövedelem növekedését tekintsük, hanem a hazai (anyagi és 
szellemi) források fenntartható használatából származó jövedelmet. 
Hogy e jövedelem minél nagyobb hányadát fordíthassuk olyan 
javakra, amelyeket mi magunk állítottunk elő, éljünk bátran és 
határozottan a hazai piac védelmének valamennyi jogszerű 
eszközével. 
5. Az ökológiai fenntarthatóság és a tömeges elszegényedéssel járó 
szociális problémák megoldása a legszorosabban összefügg a helyi 
közösségek önrendelkezésének, az önrendelkezés gazdasági 
alapjainak helyreállításával. Ezért javasoljuk az önkormányzatiság 
és a szubszidiaritás törvényes feltételeinek megerősítését, az 
agráriumban a helyi adottságokhoz alkalmazkodó, kisebb léptékű, 
munka- és tudásintenzív gazdálkodást, és ennek megfelelő, a 
nagybirtokrendszert korlátozó intézkedéseket, a fenntarthatóságot 
szolgáló talaj- és vízgazdálkodási, állat- és növényvédelmi eljárások 
elterjesztését; a megújuló energiaforrások részesedésének gyors 
növelését; az energiatakarékosságot ösztönző, adott esetben 
kikényszerítő intézkedések bevezetését a termelésben ugyanúgy, 
mint a közlekedésben és a közellátás terén. 
6. Az elkerülhetetlen pályamódosítás (az ökológiai rendszer-
változás) azonban nem hajtható végre törekvéseinkkel szemben 
ellenséges nemzetközi környezetben. Keressünk szövetségeseket 
Európában és a nagyvilágban olyan együttműködéshez, amely 
előnyt biztosít a kulturális és természeti örökség megőrzésének a 
rövidtávú üzleti érdekkel szemben, amely a közszabadságot nem 
áldozza fel a kereskedelem szabadságának oltárán, és amely az 
önrendelkezést, az ökológiai fenntarthatóságot fontosabbnak tartja 
az üzleti hálózatok gyilkos világpiaci versenyében elért sikernél.
Felszólalásunk célja, hogy nyilvános párbeszédet kezdeményez-
zünk a kibontakozó ökológiai válságról és az előttünk álló 
tennivalókról.
A Túlélés Szellemi Kör várja a véleményeket a KlímaBarát 
Szövetség Tagtelepüléseiről is, így Pilis városából is. A kontakt 
személy: Dr Kerekes Sándor egyetemi tanár Corvinus Egyetem Bp. 
A közvetítő-moderáló szervezet (Pilisi KlímaBarát Kör) címe: 
klimakorpilis@gmail.com. 

Kezünkben (volt) a jövő Pilis városában is!

Pintér Sándor
Pilisi KlímaBarát Kör
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Ezúton is értesítünk, hogy
 2013. január 1-jén 

ismét megrendezzük a 
„Falka félmaraton, 10 km és 1 km-es fogadalmi futás” 

elnevezésű rendezvényünket.
Kezd velünk sportosan az Új esztendőt!

Állj rajthoz délután
13:30-kor a pilisi Evangélikus Templom kertjében, 
hogy aztán örömmel teljesítsd az általad kitűzött távot!

Nevezési díj nincs, oklevél van - minden célba érkezőnek!
Gyere, hozd el a barátod is, szeretettel várunk!
ui: a szilveszteri megmaradt sütikből hozhatsz 

a futás utáni partira, a teát mi főzzük…
Falka Team, http://falkateam.blogspot.hu/

Kedves Futóbarátunk!

VI. "Bejgli-Égető túra” 2012.
a Pilisi KlímaBarát Körrel

Pilisi-pincesor  -  december 29. szombat
(részletek a városi honlapon és a plakátokon)

November utolsó hetében is a feladataimnak megfelelően jártam a 
külterületi részeken, kerestem és vizsgáltam azokat az oda nem illő 
dolgokat (pl. illegálisan elhelyezett hulladék, szemét, elpusztult-
elütött állat), amelyek ronthatják, ill. szennyezhetik az itt élő 
emberek lakókörnyezetét. Közben érdekes dologra lettem 
figyelmes. 
A szennyvíz tisztító telep közelében, a 4.-es sz. Főút mellett egy 
elhullott tetemet vettem észre. Bár messziről látszódott a nagysága 
és a színe, mégsem voltam benne biztos, hogy mit látok, amíg 
közelebbről meg nem vizsgáltam. Egy szép, kifejlett, hím vidra volt 
elütve. Maga a tény, hogy egy állat elpusztult, sajnálatos - igaz, ilyen 
környezetben (a főút közelsége miatt) ez nem meglepő. Az azonban 
igazán érdekes, hogy vidrát találtam ezen a területen. 
Néhány helyi lakossal beszélgettem az eset után, akinek említettem 
a különös dolgot és utána is néztem a szakirodalomban, amely 
szerint ezen a területen még nem tapasztalták előfordulását. 
A vidra Magyarországon különösen védett státuszban van, ami azt 
jelenti, hogy igen kevés számban fordul elő - bár a száma állandósult 
-, ennek oka a már unásig szajkózott környezetszennyezés és 
rombolás. Tehát ezen a területen való előfordulása jelent valamit!
Tekintettel arra, hogy ennek az állatnak az élőhellyel, környezetével 
és táplálkozási rendszerével kapcsolatban igen magas minőségi 

igényei vannak, csak arra gondolhatunk, hogy mindez itt nálunk 
megfelelő volt számára. Az Önkormányzat által végzett Gerje-
Forrás rehabilitáció, Gerje-Patak meder tisztítás és a hozzá tartozó 
egyéb munkálatok meghozták a hozzáfűzött reményeket. A Gerje-
Patak vízminősége kiválónak mondható, a patakmeder és 
környezete tisztának és egészségesnek tekinthető, máskülönben ez 
az igen érzékeny emlősragadozó nem talált volna itt helyet 
magának. Megemlítendő, hogy emberi lakókörnyezetben nem tesz 
kárt, háztáji kisállatokra nem vadászik, a hóddal ellentétben a vizes 
élőhely faállományát számottevően nem pusztítja, várépítő 
tevékenysége elenyésző és más jellegű. Mindenképpen védjük!
Sok támadás érte a Pilis Város Vezetését, mert a Gerje-Patak, 
valamint a hozzá tartozó tórendszer sokak szerint helytelenül volt 
kezelve az elmúlt évek alatt. Előfordult, hogy egy helyi „jóakaró” 
igen fáradtságos munkával még a zsilipet is többször szétbányászta, 
mert szerinte ezért volt magas a belvíz néhány éve a település közeli 
részén. Ez az eset azt példázza, hogy ha a sajnálatosan elpusztult 
vidrának megfelelt, akkor sok mindent jól csináltunk.
 Az, hogy Pilis Város lakó- és természeti környezete ilyen és ehhez 
hasonló ritkának ítélt egyeddel bővült, mindenképpen dicséretes 
tény.   

TISZTA FORRÁS – TISZTA VÍZ

Nagy Sándor, közterület felügyelő
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A telepi tornaterem helyén eperfák sorakoztak, innen kapta 
nevét az Epres. Ezen a területen játszottak a környék 
gyerekei, fiataljai. Nagyon sok focista kezdte meg itt sport-
pályafutását,  szép eredményeket érve el. A legjobbak 
nevét hirdeti ma is a 
Széchenyi utcai torna-
terem falán az eperfából 
faragott tábla.
„Ha focizni akartunk, 
bizony sokfelé kellett 
figyelni, nehogy a labda 
helyett az eperfát találjuk 
el. Cselezés gyakor-
lásához megfelelő terep 
volt!” – mondta Csernai 
Tibor az 1997. május 
elsején megrendezett 
„Epres Napok” megnyitó 
ünnepségén, melynek 
fővédnöke és dísz-ven-
dége volt.
A sport kiállításra elhozta az 1964-ben szerzett olimpiai 
aranyérmét, amelyet Tokióban nyert a Magyar csapattal. 
Bárki megnézhette, kezébe vehette.
Pályafutását Cegléden kezdte, majd a BVSC-ben folytatta. 
Az NB I-ben először az Ózdi Kohász színeiben lépett 
pályára, majd 1962-ben került Tatabányára, ahol nyolc 
esztendeig futballozott. A kiváló csatár 175 mérkőzésen 
hatvan gólt szerzett. 1964-ben és 1966-ban tagja volt a 
bronzérmes együttesnek. 
Legnagyobb sikerét 1964-ben Tokióban érte el: olimpiai 
bajnok lett, pedig ki sem akarták vinni az olimpiai 
játékokra. Akkor ez komoly rangot, címet jelentett. A 
magyar együttes nagy diadalához hat góllal járult hozzá, 
ezzel a góllövőlistán holtversenyben a harmadik helyet 
szerezte meg. Közel 200 mérkőzésen rúgta a labdát, 1970-
ben vonult vissza a labdarúgástól. Lakóhelyén, Tatabányán 
a város Ezüst Turul Díjjal tüntette ki. 
Csernai Tibor 73 éves korában hunyt el Tatabányán. Pilis 
város nevében az Önkormányzat küldte el részvét-
táviratát.
Emlékezzünk Csernai Tiborra, aki bebizonyította, hogy 
sportolással hatalmas eredményeket lehet elérni. Legyen Ő 
is fiataljaink példaképe!

Szeretettel üdvözlöm a Hírnök olvasóit! Korábban már írtam 
az újságban több cikket is, azóta sok idő eltelt. Most szeretnék 
visszatérni pár gondolattal, a saját szemszögemből szemlélve 
minden olyan dolgot és tényt, amely érdekel. 
Azért adtam A híd terve címet cikkemnek, mert sokan, 
ismerősök és barátok rosszallóan azt mondják, hogy én más 
vagyok, mint egyes roma származású embertársaim (őket 
idézve: más, mint a fajtám). Jóllehet, én ennek csak örülni 
tudok! Többek között emiatt terveztem el azt, hogy tanulni 
fogok, hogy megszerezzem az érettségi bizonyítványt. 
Három évvel ezelőtt beiratkoztam a Mezőföld Gimnázium 
esti tagozatára. A gimnázium után szeretném tovább 
fejleszteni tudásomat és tanulni szeretnék olyan emberektől, 
akik nem csak a könyvekből és az asztal mögül tudnak az 
életről, hanem gyakorlatilag is járják az élet iskoláit. 
Szeretnék egy összekötő szerepet betölteni ebben az életben, 
roma és nem roma származású emberek közt. Ezt azonban 
meg kell alapoznom, hogy az a bizonyos híd stabilan álljon, 
hogy amikor terhet kap, ne omoljon össze. Erős pillérekre kell 
építenem! Úgy érzem, kell mindenkinek egy biztos átjáró, 
amin az egyik oldalról át tud menni a másikra anélkül, hogy 
beleessen egy sebes, gyors folyású folyóba és elragadja 
magával az ár. 
Sajnos, én jártam már így. De megfordult a sorsom kereke és 
elkezdtem az árral szemben úszni! Míg partot nem értem. 
Szeretném, ha minél több embertársam érne partot magától és 
nem valami hálón fennakadva várná a megkönyörülő jobb 
kezet! 
Bízom benne, hogy a tervezett híd egyszer meg fog valósulni 
és nem csupán „füstbe ment terv” marad.

A híd terve

Rácz Zoltán

A 2012-es év igen sok érdekes, változatos programmal 
örvendeztette meg a klub tagjait és azokat a testvérklubokat, 
amelyekkel egész évben szoros kapcsolatban voltunk. Látogattuk 
egymás rendezvényeit, sikeresen léptünk fel a találkozókon, 
énekkel, jelenetekkel, szavalatokkal. Új kapcsolatot alakítottunk ki 
a táborfalvai Plátthy József Bajtársi Egyesülettel és a nyáregyházi 
Hagyományőrző Klubbal. Vendégeket hívtunk Nőnapra, Anyák 
napjára, Idősek napjára és nagyobb rendezvényekre.
Mint a korábbi években is, részt vettünk a békéscsabai Szlovák 
Nemzetiségi Találkozón, ahol szlovák dalcsokorral léptek fel az 
asszonykórus tagjai. A farsangi sütemények kiállításon és a 

 Ez is a 2012-es évben történt

borversenyen is dicséretet kaptunk, oklevelet vehettek át 
asszonyaink.
A megbízásnak eleget téve az idén is sikeresen bemutatkoztunk a 
pilisi házi rétessel Kiskőrösön, valamint szlovák-magyar 
dalcsokorral szerepeltünk. 
A szlovák dalok gyűjtése, éneklése folyamatos tevékenységünk, 
melynek sikeres elsajátításához, előadásához hozzásegít Pintér 
Erzsike, akinek ezt ezúton szeretnénk köszönetet mondani.
Hosszas készülődéssel, sok ötlettel fűszerezve, maradandó élményt 
nyújtva megünnepeltük Németh József és neje Borika klubtársaink 
40. házassági évfordulóját.
Nagy öröm, ha egy-egy unoka nősül, férjhez megy, vagy unoka, 
dédunoka születik. Az ünnepeltek nagyija, dédije boldogan számol 
be erről, még torta, sütemény és üdítő is kerül az asztalra.
Sok új taggal bővült közösségünk, őket nagy szeretettel fogadtuk.  
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat köztünk, hozzanak örömöt, 
lendületet, bölcsességet mindannyiunk épülésére.
Pilis Város minden Lakójának áldott, békés karácsonyt és boldog új 
évet kíván a Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub.

Vrabecz Jánosné Ani 

Emlékezzünk Csernai Tiborra!

Hadas Jánosné

Tisztelt Pilisi Lakosok!
A Magyar Babamentő Alapítvány nevében ezúton is 
megköszönöm azon kedves Pilisi Lakosok segítségét, akik 
2012-ben – ahogyan az elmúlt hat év folyamán is - anyagi 
segítséget nyújtottak a rászoruló, beteg, fogyatékkal élő 
gyermek szá-mára. 
Boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánok! Virág Ilona, az alapítvány munkatársa
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden jóérzésű 
adózónak, aki személyi jövedelemadójának 1%-ával  
hozzájárult a közbiztonság javításához.
A Pilisi Polgárőrség 2012. évben a felajánlott SZJA 1%-okból 
71.430 Ft-ot kapott.
Kérünk mindenkit, aki ily módon szeretné adóját a 
továbbiakban felajánlani, a 2013. évi adóbevallásában is 
tegye meg.
A polgárőrség adószáma: 18673357-1-13
Közérdekű, közbiztonsági észrevételeikre a továbbiakban is 
számítunk.
A polgárőrség autó mobilszáma: 06-20/340-9318 - elérhető 
este 20 óra után szolgálati időben.
A közbiztonság közös ügyünk, a közelgő ünnepekre való 
tekintettel figyeljünk mások és magunk biztonságára, 
értékeinkre! 

A Pilisi Polgárőrség nevében minden kedves 
Olvasónak békés, boldog és biztonságos 

ünnepeket kívánok!

Az őszi, illetve télies idő-
járás beköszöntével - saj-
nálatos módon - a lakosok 
számára ismételten meg-
jelenő veszélyforrás a szén-
monoxid mérgezés lehető-
sége. Ennek megelőzése, 
elkerülése érdekében ké-
rem, olvassák el tájékoz-
tatónkat és fogadják meg 
tanácsa-inkat!
Amint beáll a hideg és 
nyárról őszre, nyitott ablak-
ról csukottra váltunk, folya-
matosan emelkedik a gáz-

balesetekkel, szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos hírek 
száma. 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési 
területén 2012. november 13-ig nyolcvanszor riasztották a 
tűzoltókat fűtőberendezéssel kapcsolatos esethez. Tizenötször 
szén-monoxid-mérgezés miatt riasztották őket, összesen három 
ember vesztette életét.
A szén-monoxid-mérgezés a téli szezon egyik legjellemzőbb 
veszélye, amelyet legtöbbször a tüzelőberendezés, kémény, 
kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő 
stb. helytelen használata okoz. 
A szén-monoxid veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, 
a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gáz, amely 
megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént 
szállítson. Levegővétellel kerül a szervezetbe, a vörösvérsejteket 
támadja meg, megakadályozva ezzel az agy és a belső szervek 
megfelelő oxigénellátottságát. A magas szén-monoxid-koncent-
ráció perceken belül halált okozhat! Az áldozatot rosszullét fogja 
el, mozgásképtelenné válik, nem tud magán és a családján 
segíteni, képtelen az adott helyiséget elhagyni.
A szén-monoxid-mérgezés tünetei:
-Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, 
tüsszentés.
-Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős szédülés, gyors szív-
dobogás.
-Erős mérgezés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb esetekben 
halál.
A balesetek oka a fűtő/melegítő berendezések nem megfelelő 
karbantartása, annak elmulasztása. Szintén növeli a baleset 
kockázatát, ha nem gondoskodunk a gázkészülék üzemeléséhez 
szükséges levegő utánpótlásáról, vagy a kémény elhanyagolt 
állapotban van.
Megelőzésként:
-Gázkészülékeinket évente egyszer vizsgáltassuk felül, 
ellenőriz-tessük szakemberrel!
-Kérjük ki szakember véleményét szagelszívó vásárlása, vagy 
műanyag nyílászárók beépítése esetén. Ha szükséges, 
használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyiségekben 
légelvezetőt. 
-A kémények állapotát rendszeresen ellenőriztessük.
-Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez (kazán, 
bojler, konvektor). Tévedés azt hinni, hogy a bojler nem 
szivároghat, vagy nem okozhat balesetet. 
-Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében.
-Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő 
használata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a lakás egyik 
frekventáltabb helyiségében elhelyezni.

Lakossági tájékoztatás szén-monoxid veszélyről

Gere Imre, kirendeltség-vezető

KÖSZÖNET

Németh István, polgárőrség elnöke

AJÁNDÉK ÜZLET Kávai u. 10.

ÁLLATELEDEL-BOLT Kávai u. 10.

BAMBI GYERMEKRUHÁZAT Kávai u. 7.

CSETNEKI és KULIK KKT Kávai u. 32.

ÉLELMISZER BOLT Kávai u. 37/B

HAGYOMÁNYŐRZŐ BOLT Rákóczi út

HOLÁNSZKI Pékáru Rákóczi út 29.

HOLÁNSZKI Sütöde Virág u.

JWB Kft KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET Rákóczi út 11.

KOVÁCS VIRÁGBOLT Huba u. 4.

KÖNYVESBOLT (Kávai u.) Kávai u.1.

LÁTVÁNYPÉKSÉG Vasútállomás

PALACKOZOTT ITALOK Márkus Erzsébet Kávai u. 7/3.

NOSZTALGIA CSEMEGEBOLT Móricz Zs. u. 25.

PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZER Rákóczi út 16.

PETŐFALVI VIRÁGBOLT Rákóczi út 16.

PILISI SÜTŐ Kft Csaba u. 10.

PLATÁN ÉLELMISZER Táncsics M. u. 11.

PLATÁN FESTÉKBOLT Rákóczi út 23.

PLATÁN ÜZLETHÁZ Rákóczi út 14.

VIRÁG és AJÁNDÉK Sáránné K. Katalin Kávai u. 7.

VIRÁG - AJÁNDÉK Sárán Istvánné Rákóczi út 73.

TOLDI KER. Kft (Tejbolt) Rákóczi út 46.

VEGYES ÉLELMISZER Nagy Lajos. u. 1.

VEGYESKERESKEDÉS Huba u. 4.

VEGYESKERESKEDÉS Dánosi u.19.

ZÖLDSÉG BOLT "Z " PLUSZ BT Rákóczi út 59.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS VEGYESKERESKEDÉS Rákóczi út 49.

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, TÁP-TERMÉNY Dánosi út 51.

PILISI KlímaBarát Üzletek
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Tények és gondolatok Baranyi Péter fotográfus pilisi 
fotókiállításáról

Egy héten keresztül volt látható Baranyi Péter fotográfus 
fotókiállítása a pilisi polgármesteri hivatal dísztermében. A 
kiállítást 2012. november 16-án Markovics Ferenc, Balázs 
Béla-díjas magyar fotóművész, fotóriporter, Érdemes 
Művész és Kiváló Művész nyitotta meg, majd Szabó Márton 
Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket.  

Baranyi Péter Pilis egyetlen pilisi születésű Kossuth-díjas 
költőjének fia. Épp olyan szeretettel őrzi génjeiben Pilis és 
környékének szeretetét, mint édesapja.
Az otthon hallott Pilis-környéki 
történetek a szülőföldről, a 
gyermekkori élményekről, az 
ifjúkori barátokról, a rokonokról, 
a csínytevésekről és szerel-
mekről - amik sok-sok versben és 
visszaemlékezésben is olvas-
hatóak -, Péterben is észrevét-
lenül rögzültek. Majd a családi 
gyökerek kutatása közben ezek a 
helyszínek észrevétlenül, szép 
lassan az ő művészetében, az ő 
fotóin is megjelentek. Képi 
asszociációval a család és az élet 
állandó folytonosságát fejezi ki.
Erre a momentumra Markovics 
Ferenc is kitért nyitóbeszédében az „anyaföldből kiforduló” 
sírkövet megjelenítő fotója láttán, „amelyet a varázslatos 
második képelem, a zsenge, önálló életet követelő fiatal fa 
penderít ki, biztosítva magának és egy kicsit mélyebben 
értelmezhetően - kicsit mindannyiunknak is - a létet, a jövőt!” 
Markovics Ferenc szerint Baranyi Péter „szándékosan és 
következetesen alapoz az ambivalenciára más műveiben is”, 
ami az ellentétes érzelmek egyidejű megjelenítését jelenti. 
Jellemző ez a portréira is. A nyitóbeszédben hallottak szerint 
„Baranyi Péter számos fotográfusi érdeme és erénye közül 
kitűnik, kiemelkedik az arcképkészítés iránti vonzalma és 
egyben az e téren belüli eredményessége is. Baranyi, hogy 
úgy mondjam állóhelyből is magas színvonalon műveli a 
portré fényképezést, de sietek rögvest felhívni a figyelmet 
azokra az apró, finom, plusz elemekre, amelyek további 
egyéni ízt és bájt kölcsönöznek egyéb tárgyú képeinek is. 
Közülük is kiemelkedően fontos a kontrasztra-építés. Az 
idézőjelbe tett alapanyag, a fiatal női arcok sora mindig más 
környezetben jelennek meg Baranyi fotóin. Ezeknek a 
rámáknak az anyaga rendre ódon, néma kövek, netán kihullott 
és elhordott ablakok szegélymaradványai, vagy régi, ám 
igazi, míves képkeretek, amelyeken át valóban élő arcok 
tekintenek ki a külvilágra. A szép lányarcok egyenként is 
konkrétak, egyedien kézzelfoghatók és személyhez 
kötődőek, de ily módon keretbe foglalva már elemelődnek 
tulajdonosaiktól és általánosabb szépségideálokká, 
jelenségekké, egyben időtlenebbekké nemesednek. 
Mindezek furcsa, ellentétes érzelmeket keltenek a befogadó 
szemlélőben.” 
Még egy jellegzetes „baranyis” jegyre szeretném felhívni a 
figyelmet - mondta Markovics Ferenc -, a fotósok 
legtöbbjének a feltétlen tetszeni akarás, az örömszerzés a fő 

célja. Ez sem kevés persze, vizuális úton gyönyörűséget 
gerjeszteni, Baranyi azonban tovább lép ezen az egyébként 
értékes elsődleges szándékon és az érzelmeken túl 
gondolatokat is ébreszteni akar.
Majd kiemelte és elidőzött a kiállításon látható három 
képsorból álló, Vörös Krónika címet viselő szekvenciáknál, 
amelyről így mesélt: „Péter alig titkoltan az atyai örökségre, 
egyben közös eredetük, az áldott Pilis termőtalajára utal ezzel 
a képsorral és mindarra, ami kettejük múltjában, origójában 
rejlik, súlyosan és meghatározóan. Az apa, Ferenc szavakkal 
teremtett maradandó költészetet, a nyomdokain haladó fia, 
Péter pedig a képeire varázsolt poézist. A fiú művein 
hasonlóan mély, vörös színek és az éjszaka komor árnyalatai 
dominálnak pont úgy, mint az apja által magyarra fordított 
Dante-mű, a Pokol soraiban. A magyarság sorsának közös, 
fontos szeletei – múltunk, jelenünk, jövőnk – gyönyörűen 
ötvöződnek apa és fia jelentős életműveiben.” 

A pilisi kiállítási anyag hatására az interneten is tájékozódtam 
Baranyi Péter munkásságáról. 
Az Újlipótvárosi Klub Galériában tartandó kiállítása után 
Sághy Ildikó így írt róla: „Igaz, már tíz évesen kamerát vett a 
kezébe, már akkor beleszeretett a képiség külön világába és 
operatőri álmokat dédelgetett, mert a mozgókép drámai 
háttere izgatta. Felnőtté válván azonban eleinte műszaki 
végzettségét kamatoztatta, hiszen valamiből meg kellett 
élnie. Baranyi Péter állóképek iránti elkötelezettségét atyai 
barátja, Markovics Ferenc erősítette meg először. És ezzel, 
gyermekkori látomásai, álmodozásai felé terelgette őt vissza, 
- amelyekről költő édesapja már korán, szakszerűen 
megállapította: nem más ez, mint maga a szürrealizmus. 
Baranyi Péter Víziók sorozatában ismerhetjük meg ennek 
eddigi plasztikusan szép végeredményét. A mostani tárlat 
címe: Víziók és hangképek, ami nem csak szellemesen találó, 
hanem önmagáért is beszél. Vizionál – szoktuk volt mondani - 
és ez alatt jobbára negatív, nyomasztó tartalmakat értünk. 
Baranyi Péter vízióképei azonban nem negatív tartalmúak, 
inkább álomszerűek, szívszorítóan sejtelmesek, az 
elvágyódás képi megfogalmazásai.” 

Baranyi Péter 1967. július 30-án született Budapesten. 10 
évesen már kamera volt a kezében, kamasz éveiben viszont 
már a mozgófilm és annak dramaturgiai háttere vonzotta a 
legjobban. Az 1980-as években, középiskolás korában már az 
amatőrfilmezéssel foglalkozott a Postás Film Klub tagjaként, 
ahol sok amatőr film elkészítésében vett részt, a 
felvételkészítéstől a laboráláson keresztül egészen a vágásig. 
Gyermekkori barátjával megalapították saját filmstúdiójukat 
NABAF néven, ahol ő maga leginkább az operatőri munkát és 
a forgatókönyv írását szerette. 1985-ben leérettségizett, majd 
úgy döntött, hogy az állókép készítésével fog foglalkozni. 
1987-ben a fotózás mellett híradásipari végzettséget szerzett, 
első önálló publikációt a Visszhang, a Családi lap és a Taps 
magazin ekkor már rendszeresen közölte. 1988-89 között 
elvégzett egy fekete-fehér fotográfiai kurzust a budapesti 
fotóklubban, majd a TIT fotóriporteri kurzusát, ahol jeles 
oklevéllel végzett. 1990-ben a Taps magazin főállású 
munkatársa lett. Javarészt vasúti dokumentum-fotózással és 
lakossági fényképészettel foglalkozott, ill. főállású 
fotóriporterként is dolgozott.  Ekkor szeretett bele a 
színpadok kulissza-világába.  Bevallása szerint, ebben az 
időben nagyon sokat tanult az ottani, példaértékű és az ebben 
a műfajban nagyon kimagasló tudású, idősebb fotósoktól is. 
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Mindezek mellett rengeteg "iparos" munkája is volt, egyre 
nagyobb gyakorlatot szerezve főleg az esküvői és rep-
rodukciós fotózás kapcsán. A 90-es évek közepétől azonban a 
civil műszaki pályája a sok utazás miatt nem tette lehetővé 
fotós munkáinak és a megrendeléseknek teljesítését, így a 
sajtótól és a vállalkozói fotós munkáktól is visszavonult - 
olvastam egy internetes írásában.
2005-től visszatért a publikáláshoz és a kiadói munkákhoz, a 
digitális technika előretörése ismét új lehetőséget adott arra, 
hogy a munkája mellett is fotózhasson.  A technikai 
fejlődésével már nincs szükség a hosszadalmas labor-
tevékenységekre, sőt, már elektronikusan is küldhető a 
relatíve gyors utómunkát követően az igényelt anyag, így újra 
két végéről égette a gyertyát és újra dolgozni kezdett - bár a 
sötétkamrában történő munkák varázslatos korszaka már 
lezárult az életében. 2009-től nagy sikerrel kezdődnek el 
önálló kiállításai. 
A budapesti Ring Művészeti Képző Iskolában 2011-ben 
alkalmazott fotográfus végzettséget szerez, majd a Studio403 
alkotóműhely üzemeltetője lesz Honfi Márton és Pintér 
Gábor fotográfusokkal karöltve. 
A 2012-es év új sikereket hoz számára, hiszen a Művészeti 
Tárló Közhasznú Egyesület tagjelöltje lesz és neves 
festőkkel, szobrászokkal és grafikusokkal állíthat ki. Ebben 
az évben az Óbudai Társaskörben volt az első önálló 
albumának megjelenése, illetve annak könyvbemutatója is 
„Tetőn - Jegyzetek egy városról„ címmel, amely egy új és 
nagy megmérettetést, de egyben nagy boldogságot is jelentett 
számára. 

Baranyi Péter fotográfus bemutatásának megírása közben 
azon gondolkodtam, mennyivel szegényebbek lennénk, ha a 
19. században nem születik meg a fényképezőgép, illetve a 
fotográfia, mint a művészetek hetedik ága, ami e-századnak 
az egyik legértékesebb felfedezése volt. Igaz, a felfedezés 

hosszú utat tett meg idáig, hiszen a fényképezés technikai 
feltételeit, a fény optikai és kémiai hatását már sokkal 
korábban is ismerték. A fényképezőgép ősét, a camera 
obsucura képalkotását pedig már az arabok is feljegyezték, 
aminek használata már a 17. század óta széles körben terjedt 
is a művészek között. Az egyik első sikeres és maradandó 
fénykép pl. 1827-ből maradt fent „Kilátás a dolgozó-
szobából” címmel. 
A fotográfia megszületése dátumának 1839. augusztus 19-ét 
tekinthetjük, a francia Tudományos és Képzőművészeti 
Akadémia ülésén ezen a napon ismertették a vegyi eljárás 
részletezését. A fényképezés, a fotográfia technikája azóta is 
szakadatlanul fejlődik és változik. Ebben a digitalizált 
világban, amikor már a telefonok is fényképezni tudnak, 
elképzelni sem tudjuk, hogy ne örökítsük meg család-
tagjainkat, barátainkat, ünnepek alkalmával, karácsonykor, 
szilveszterkor, vagy a születés és névnapjukon. A fotográfia 
valóban nagyszerű dolog. Láthatjuk általa régen elhalálozott 
őseinket és megörökíthetjük általa fiatalságunkat és régi 
önmagunkat. És mindent, ami szép, ami tetszik és amit nem 
akarunk soha elfelejteni. Egy régi fotó emlékeket idéz. A múlt 
emlékképeit hozza vissza és jeleníti meg. Láthatjuk általa a 
135 éve született Adyt, vagy a tegnap esti naplementét, a 
teliholdat, vagy a mai hóesést… 

És láthatjuk Baranyi Péter művészfotóit is. A látomásszerű 
vízióival és a szürrealisztikus gondolataival. A gondolat-
ébresztő mondanivalójával. A közlésvágyával. Láthatjuk azt 
az igyekezetet, azt a vágyat, hogy a művészete mindenképpen 
értékőrzés legyen! Fotóin keresztül láthatjuk, ahogyan 
egymásra akarja építeni a múltat, jelent és jövőt egy kidőlni 
készülő sírkővel és az alóla kibúvó és élni akaró fiatal fával, 
vagy az omladozó, több száz éves kőfalak közül előbukkanó 
szép fiatal leánnyal, aki feltehetően egyszer majd a jövő 
gyermekét hozza a világra…

Ölvedi Krisztina

Az advent az egyházi év kezdete, s fontos várakozási 
időszak is. Vallási szempontból felkészülés Jézus 
eljövetelére, a hívő ember lelki felkészülése arra, hogy a 
lehető legközelebb kerüljön Istenhez, s várakozás Krisztus 
második eljövetelére. A nem hívők számára is hasonló 
figyelem-összpontosítást jelent, annyi különbséggel, hogy 
a hármasságból ők csak a karácsony eljövetelére várnak. 
Advent kezdete hagyományosan a karácsony előtti 
negyedik vasárnap, azaz a Szent András napjához 
legközelebbi vasárnap, a vége pedig december huszon-
ötödike. 

Az adventi koszorú őse egyes források szerint olyan 
hiedelmek korából származik, amikor a körnek még 
varázserőt tulajdonítottak, ami megvédi őket a gonosztól. 
A kör jelentette számukra az örökkévalóságot, s az el nem 
múló varázserőt is. Szalmából font koszorúikat különféle 
színekkel díszítették, s már ekkor megjelent az azóta is 
karácsonyi színnek tartott piros, zöld, ezüst és arany - ez 
utóbbi kettő a fényt jelképezte. A koszorú mai elter-
jedtségéhez vezető következő lépcső már ismertebb: egy 
gyermekotthont vezető protestáns lelkész, Johann 
Heinrich Wichern volt az, aki a feledésbe merült szokást új 

formában elevenítette fel. Hatalmas fakoszorúját 1838-ban 
megannyi gyertyával díszítette: minden hétköznapot egy-
egy kisebbel, minden vasárnapot egy nagyobbal. A 
gyertyák száma idővel csökkenni, a szokás pedig terjedni 
kezdett, s mára az egész keresztény világon vissza-
köszönnek az ünnepi koszorúk, amelyre felkúsztak az 
egyház színei is, dacára annak, hogy az adventi koszorú 
nem tekinthető liturgikus jelképnek.

A négy gyertya színei ennek értelmében gyakran a 
következőképp alakulnak: három lila, melyek szim-
bolizálják Ádámot és Évát (hit), a zsidó népet (remény), 
valamint Keresztelő Szent Jánost (szeretet). Az egyetlen 
rózsaszín Szűz Máriát (öröm) jelképezi. Ahogy egyre több 
gyertyát gyújtunk karácsony közeledtével, úgy növekszik 
a fény ereje is, ami karácsonykor éri el csúcspontját. Mivel 
advent az év legsötétebb napjait kíséri el, ekkor van a téli 
napforduló is, az ünnepeket jellemző fények ölelésére 
vallástól függetlenül minden ember vágyik.

Négy hét a fény felé

Forrás: www.origo.hu
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, Dr. Mihály István r. dandártábornok 
2012. december 1-jei hatállyal jóváhagyta a 
Monori Rendőrkapitányság Vezetője, 
Szmodics Róbert r. alezredes döntését, amely 
alapján a Pilisi Rendőrőrs vezetésével 
megbízta Kerepeszki Ferenc r. hadnagy urat.

Tisztelt Lakosok!
Az előzőekben már kértük a lakosokat, hogy a házaló 
faárusokkal kapcsolatban jelezzenek a rendőrség felé. 
Lehetőség legyen arra, hogy az általuk árult fa eredetét 
ellenőrizni lehessen, legális forrásából származik, vagy 
bűncselekmény útján jutottak hozzá. Továbbá, van-e csalási 
szándéka az értékesítőknek. A kérésünknek több lakos is 
eleget tett, több bejelentés érkezett. Lehetőséghez mérten 
minden esetben megjelentünk a bejelentésre és ellenőriztük 
az árusokat. Több alkalommal megállapítottuk, hogy a fa 
legális forrásból származik, az árusoknak van jogosultsága az 
értékesítéshez. Egy esetben Nógrád megyéből érkező 
árusokat vontunk ellenőrzés alá, akikről kiderült, hogy csalási 
szándékkal érkeztek. A lerakott fa mennyisége lényegesen 
kevesebb, mint amit ők állítottak. A vásárló 52.000 Ft-t 
fizetett ki 12 mázsa fáért, azaz 4.300 Ft-ba került mázsája. 
Kérjük, a vételi szándékkor gondolják végig, hogy megéri-e 
az olcsónak mondott fa, mert lehet, hogy a végén másfélszer 
annyiba kerül, mintha azt a helyi tüzépen vásárolták volna 
meg. Kérjük, továbbra is figyeljenek a házalókra és azonnal 
hívják a Pilisi Rendőrőrsöt (06-29/498-128), vagy a Monori 
Rendőrkapitányságot (06-29/ 410- 367), illetve mobil-
telefonról a 107 vagy 112 segélyhívószámot. 

A Vasútállomásnál történő kerékpárlopások száma csökkent 
az elmúlt hónapban. Több elkövetőt sikerült felderíteni és 
eljárás alá vonni.
Az egyik elkövető elfogása állampolgári bejelentésnek, egy 
helyi lakos hathatós közreműködésének köszönhető. 
Éjszakai műszakba dolgozni induló pilisi lakos észlelte, hogy 
a kerékpártárolónál egy fiatal férfi veszi le a lakatot az ott lévő 
kerékpárokról. A fiatal férfi kettő darab kerékpárról verte le a 
lakot és azokat a vonatra szerette volna feltenni, hogy 
Budapestre szállítsa, ott értékesítse. A bűncselekményt 
észlelő értesítette a rendőrséget, melyről tudomást szerzett a 
kerékpár tolvaj és a Budapest felé induló vonatra a 
kerékpárokat hátra hagyva felugrott. A bejelentő is felszállt a 
vonatra és figyelemmel tartotta a kerékpár tolvajt. A Monori 
Vasútállomáson az oda kiérkező rendőrjárőrnek megmutatta. 
Az elkövető előállítása, gyanúsítottkénti kihallgatása és 
őrizetbe vétele megtörtént. 
Köszönjük a segítséget!

Kezdődik az ünnepi bevásárlások időszaka, az ünnepi 
készülődés. Nem csak a tisztességes, becsületes emberek 
indulnak bevásárolni, hanem a rossz szándékúak is. Kérjük 
önöket, hogy amennyiben autóval közelítik meg az 
áruházakat, bevásárló helyeket, úgy ha megoldható, őrzött 
parkolókban helyezzék el a gépjárművüket, illetve 
kerékpárjukat. · Minden esetben győződjenek meg arról, 
hogy a gépjárművet, kerékpárjukat biztosan lezárták!
·Az autóban semmilyen értéket ne hagyjanak, mivel az 
elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is 
képesek feltörni a zárat, vagy betörni az ablakot. Az autó nem 
biztonságos tárolóeszköz!

Soha ne hagyják ellenőrizetlenül értékeiket a parkolóban, 
autóba történő rakodás közben. Amennyiben megszólítja 
önöket valaki információt kérni, úgy fokozottan figyeljenek a 
megvásárolt termékekre, a gépkocsi nyitva lévő ajtóira, ne 
váljanak trükkös lopás áldozatává! 
Amennyiben a bevásárlás lakóhelyüktől távolabb történik, 
kérjék meg ismerőseiket, szomszédjaikat lakásuk szemmel 
tartására a betörések és besurranások elkerülése érdekében.
Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és 
leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, 
illetve válltáskájukat szorítsák testükhöz és azt mindig maguk 
előtt tartsák!

A Pilisi Rendőrőrs dolgozóinak nevében kívánunk 
boldog, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet minden kedves Olvasónak!

  

Rendőrségi Hírek

Kerepeszki Ferenc r. hdgy
Mb. Őrsparancsnok

hogyan előzd meg a háztartási és betöréses baleseteket az 
ünnepi készülődés okozta forgatagban

A téli időszak és különösen a karácsonyi ünnepek közeledtével 
gyakrabban gyújtunk gyertyát a vacsora vagy az együtt töltött 
délután hangulatának megszépítése érdekében. Függetlenül 
attól, hogy adventi gyertyát, úszó mécseseket vagy éppen az 
asztali díszként funkcionáló egy szál gyertyát lobbantod lángra, 
soha ne hagyd őrizetlenül. Nem biztos, hogy rokonaidnak a kék 
fényből kellene értesülnie arról, hogyan is zajlott nálad a szent 
este. Ha úgy gondolod, hogy hajlamos vagy elfelejtkezni az 
ilyen jellegű óvintézkedésekről, használj olyan gyertyát ami 
valamilyen magas peremű üveg és egyéb hőt bíró foglalatban 
van. Az ilyen típust sem szabad őrizetlenül hagyni, de legalább 
ha megolvad akkor nem az asztalra folyik, hanem benne marad a 
tégelyben.

Fázol? Fűtsd be magadnak. Mindazonáltal nem árt szem előtt 
tartani, hogy a hősugárzó is csak egy elektromos berendezés, 
amely könnyen meghibásodhat. Erre is vonatkozik az előbb 
megfogalmazott szabály, miszerint soha ne hagyd őrizetlenül. 
Elektromos tűz keletkezése esetén még véletlenül se próbálkozz 
a vízzel oltással, hívd a tűzoltókat és hagyd rájuk a probléma 
kezelését. Másik hibaforrást jelent, ha túl közel rakod éghető 
elemekhez. Könnyen tűz keletkezhet, ha a hősugárzó 
folyamatosan melegít olyan anyagokat, mint például pamut 
vagy papír. Mikor üzembe helyezed, győződj meg róla, hogy 
megfelelő távolságban van az ilyen jellegű éghető dolgoktól, és 
ha a készülék lehetővé teszi, állítsd be forgóra, mert így nem 
egyetlen pont kapja majd koncentráltan a forró levegőt.

Sokat lógsz a Facebook-on? Egész nap csiripelsz a Twitter-en? 
Amíg csak zenei tartalmaktól, kommentelésektől hemzseg a 
profilod, nincs aggodalomra ok. Azt viszont nem annyira 
ajánlatos kiírnod, hogy mikor készülsz az ország másik végébe a 
nagyihoz. Ha nem szeretnéd, hogy betörjenek, akkor ne meséld 
a sarki zöldségesnél, hol töltöd az ünnepeket és a közösségi 
oldalakon se írd ki aktuális utazással kapcsolatos terveidet. Az 
'éppen itt vagyok' mobil alkalmazások használata sem túl 
tanácsos, mert ha nem megfelelő személyek tudják meg, hogy 
mikor nem vagy otthon, és még közzé is teszed, hol vacsorázol 
vagy bulizol éppen, könnyen meglehet, hogy kaotikus és 
kifosztott lakás vár.

Hasznos tippek...

Forrás: www.mainap.hu
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2012. december 7-én a Pest Megyei 
közgyűlés évzáró ünnepségen átadásra 

kerültek Pest Megye rangos díjai, 
kitüntetései. A tudomány, művészet, 

építészet, kultúra, és a sport területén 
városunknak három díjazottja is van!

                                          
Díjazott sportolóink:

Az Év Utánpótlás Sportolója Pest 
Megyében II. Díj:

Magyar Kristóf Zoltán
Az Év Felnőtt Lány Sportolója Pest 

Megyében:
Erdős Melinda

Az Év Edzője Pest Megyében:
Magyar Zoltán

Nagy megtiszteltetés érte városunkat!

szerk.

Az elért eredményekhez
szívből gratulálunk!




