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Kedves Pilisi Polgárok!
Végre visszavonhatatlanul itt a tavasz! Ilyen márciusi időjárásra még az öregek sem 
emlékeznek, hiszen 110 éve nem tapasztalhattunk hasonlót. A március 15-i havazás az eddig 
megszokott kellemes, szép idő helyett most bekényszerítette az ünnepséget az iskola 
tornatermébe és ekkor úgy gondoltuk, hogy ilyen rossz idő ezen a tavaszon már nem lesz. 
Tévedtünk! Hiszen március végén még egy hatalmas havazást kaptunk, amelyhez kapcsolódó 
hideg időjárás több napig tartott. A Gerje-Forrás Kft., amely a város önkormányzati 
tulajdonban lévő útjainak tisztítását végezte, jól vizsgázott ezekben a nehéz napokban. Az 
éjszaka kezdődő havazás ellenére a reggeli órákra gyakorlatilag szinte minden utat járható 
tettek, ami nem mondható el az állami utakról. Bizony a 4-es sz. főút is csak a havazás kezdete 
után egy nappal lett normálisan eltakarítva. A Gerje-Forrás Kft.-nek nem csak a város 

belterületén, hanem a külterületén is akadt munkája bőven, mivel az erős szél több lakott, külterületi részen akár 
másfél méteres hóakadályokat is épített, ezek eltakarítása bizony komoly gondot okozott és sokszor már ugyanazon 
a napon, néhány óra múlva vissza kellett menni ugyanoda, hogy újra kiszabadítsuk az ott lakókat.

A hó elolvadása után, a szép napsütéses időben Pilis közigazgatási területén igen csúnya látvány fogadja az arra 
járókat, nevezetesen a külterületi utak mellett szándékosan elszórt, kidobott szemétről van szó. Április 20-án, a 
Föld Napja alkalmából országosan szervezett szemétszedési akcióhoz csatlakozott Pilis is. Nagyon sok Pilisi Civil 
szervezet támogatta ezt a megmozdulást (Gubányi Károly Általános Iskola, Klíma-Barát Kör, Pilis Petőfi 
Vadásztársaság, Pilisi Labdarúgó Klub, Pilisi Sport Egyesület, Pilisi Összefogás Egyesület, Pilisi Zenész 
Egyesület). A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen történt a szervezés, ők adták a mellényeket, kesztyűket, 
zsákokat, valamint gondoskodtak az összegyűjtött szemét elszállításáról a Gerje Kft.-vel közösen. Itt szeretném 
felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a Vágóhíd utca végén található szelektív hulladékgyűjtő udvarba szinte 
minden háznál keletkezett hulladék díjmentesen leadható a Pilisi lakosok részéről, ide nemcsak a szokásosan 
szelektíven gyűjtött hulladékok vihetők be, hanem például motorolaj, háztartási sütőzsiradékok, elektronikai 
eszközök, gumiabroncsok, festékek dobozai, de lehetőség van még kisebb mennyiségű sitt és a háztartási lomok 
leadására is. Mivel a háztól történő zöldhulladék elszállítása 2013-tól megszűnik, ezért itt, a hulladékudvarban ez 
is leadható. Kérem, minél többen éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen környezetünk védelme mindannyiunk közös 
érdeke! 

A rendkívüli tavaszi időjárás a nagyon sok csapadékban is megnyilvánult, ezért kérek minden ingatlantulajdonost 
arra, hogy a házuk előtt lévő árkok tisztán tartásáról gondoskodjanak! Ez azért fontos, mert az ott felgyülemlett 
szemét elzárhatja az átereszeket és gondot okozhat a vízelvezetésben. Az árkok mélyítését, karbantartását, 
iszaptalanítását folyamatosan végezzük, a rengeteg víz egyelőre nagyobb gondot nem okozott a város területén. 

Az újságban bővebb tájékoztatót találnak a bölcsődével kapcsolatban, de azért néhány gondolatot én is szeretnék 
Önökkel megosztani. Még néhány engedély beszerzése folyamatban van, de valószínűleg június 3-ával megnyílik 
az új bölcsőde. 20 hetes kortól 3 éves korig lehet beíratni a gyerekeket, az érdeklődők a szükséges jelentkezési 
lapokat a Polgármesteri Hivatalban, az Evangélikus Gyülekezet Parókiáján, az Evangélikus Szeretetszolgálat 
Idősek Klubjában, az Óvodai Intézményben, a Védőnőknél és a Gyermekorvosoknál szerezhetik be. A kitöltött 
jelentkezési lapokat az Evangélikus Gyülekezet Parókiáján (Pilis, Kossuth L. u. 34.) adhatják le.   

Április 1-jével egy új szolgáltatás indult Pilisen a kedd délutáni piac nyitva tartásával (13-18 óráig). Az eddigi 
tapasztalatok alapján a vevők és az árusok is elégedettek ezzel a kezdeményezéssel, hiszen így lehetőség van arra, 
hogy az is vásárolhasson a piacon, aki napközben dolgozik. 

Április 13-án a Pilisi Sport Egyesület kempo-s fiataljai megint nagyon jó eredményt értek el a Bicskén megtartott 
nemzetközi versenyen. A pilisi fiatalok második helyezést értek el és csak egy hajszál választotta el őket attól, hogy 
másodszor is elhozzák a Bicske Kupát. Ezúton gratulálok a csapatnak és Magyar Zoltánnak a szép eredményhez! 

Felejtsük el a „márciusi telet”, mert mindnyájunknak nagy szüksége van a napsütésre és a fényre, ezért javaslom, 
hogy ha van egy kis szabadidejük, menjenek el a Gerje-Forrás vidékére, élvezzék ott a természet szépségét és 
használják a szalonnasütőt is. Szép tavaszt kívánok!

A közelgő anyák napja alkalmából
szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
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Pilis Város Önkormányzatának 100%-os tulaj-
donában lévő Gerje-Forrás Nonprofit Kft. feladat-
köre az elmúlt időszakban átalakult. Mint ahogyan 
azt mindannyian tapasztalhattuk, a 2012. január 1-
én életbe lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény értelmében 2012. június 
30-tól a DAKÖV Kft. pilisi üzemigazgatósága látja 
el a város vízi-közmű szolgáltatásának üzemel-
tetését, így vízzel és csatornával kapcsolatos 
kérdéseikkel kapcsolatosan kérem, az új üzemel-
tetőt szíveskedjenek felkeresni.
A Gerje-Forrás Kft. továbbra is folytatja - immár 
minőségirányítási rendszerén (ISO 9OO1, ISO 
14O01) keresztül - Pilisen és Tápióságon a 
kommunális hulladékszállítást, a nyáregyházi 
hulladékszállításra kiírt nyertes közbeszerzési 
pályázatot követően pedig 2013. január 1-től 
Nyáregyháza településen is ellátja a közszolgál-
tatói feladatokat.
2013. év elejétől az Önkormányzat megbízásából a 
Kft. teljes mértékben átvette a városüzemeltetési 
feladatokat, így a cég feladatkörébe tartozik többek 
között a piac üzemeltetése, az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok és önkormányzati 
intézmények karbantartása, valamint az ön-
kormányzati közterületek és utak kezelése is.
Fentiekre való tekintettel hívom fel szíves 
figyelmüket, hogy a város tisztántartása és a 
csapadékvíz elvezetésének biztosítása közös 
ügyünk! Erre való tekintettel érvényt kívánunk 
szerezni az Önkormányzat 21/2012. (VI.04.) 
számú rendeletének 11. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak, amely alapján az ingatlanok 
tulajdonosainak kötelessége az ingatlan előtti 
járdaszakasz, a járdaszakasz előtti nyílt árok és 
annak műtárgyainak tisztántartása, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok állandó eltávolítása. A Kft. munkatársai 
rendszeresen ellenőrizni fogják a rendelet 
betartását!

Tisztelt Pilisi Lakosok!

Tóth Béla, Gerje-Forrás Kft. vez.

A Földet a gazdáknak! elnevezésű program 
keretében 200 ezer hektár állami tulajdonú föld 
kerülhet a gazdálkodókhoz haszonbérbe.
Azon állami földeket vonják be a programba, 
amelyek bérleti szerződése 2017. március 31-éig 
jár le. A pályázat célja a családi gazdaságok, a kis- 
és közepes méretű birtokok megerősítése.
A haszonbérleti szerződéseket még ez év első 
felében meghirdetik, a pályázatokat ez év végéig el 
is fogják bírálni. 2010 előtt a 600 ezer hektárnyi 
állami földtulajdonnak mintegy 600 bérlője volt, a 
korábbi, a programba mintegy 65 ezer hektár 
állami földet bevonó bérleti lehetőségből már 
meghirdettek 42 ezer hektárt, és 36 ezer hektárra 
már a bérleti szerződést is megkötötték mintegy 
1600 bérlővel.
Így a bérlők száma már megháromszorozódott. A 
korábbi bérleti szerződések felülvizsgálata 
folyamatos, a jogsértő szerződéseket felbontották, 
illetve felbontják. Az eddig meghirdetett állami 
földek szerződéskötései közül 92% 50 hektár alatti 
földterületre szól, 2% 100 hektár felettire. Ez utóbbi 
terület általában rét és legelő.
Aki a földhaszonbérleti pályázaton jogot nyer a 
haszonbérlésre, az lehetőséget kap a munkára és 
megélhetésének biztosítására. A kormány és a 
vidékfejlesztési tárca is elkötelezett a családi 
gazdaságok, továbbá a kis- és közepes gazda-
ságok támogatására.

Földet a gazdáknak! 

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóiroda

Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a 
kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági kockázatkezelési 
törvény szerint.
A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz 
miatt bekövetkezett, legalább 30 százalékos mértékű 
hozamcsökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A 
belvízkár szempontjából a káresemény időpontjának azt 
kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a káreseményt első 
alkalommal észlelték. 
A benyújtott kérelmek alapján a termelő akkor válik 
jogosulttá a kárenyhítő juttatásra, amennyiben a 
káresemény következtében üzemi szinten 30 százalékot 

meghaladó hozamérték csökkenése állapítható meg, erre 
pedig csak a gazdasági év végén, a betakarítás után van 
lehetőség.
A rendelkezésre álló információink szerint most országosan 
155 ezer hektárt borít belvíz ebből 71 000 hektár mező-
gazdasági terület.
A kárenyhítő juttatás 2014 elején felhasználható forrás-
összege a mezőgazdasági termelők által befizetett - idén 
már a nagyvállalatok befizetéseit is tartalmazó - káreny-
hítési hozzájárulásból, az azzal legalább megegyező 
mértékű költségvetési támogatásból és az alapban a korábbi 
években felhalmozott összegből tevődik össze. Az alapban 
a jövő év elején ezért várhatóan közel 9 milliárd forint 
kárenyhítési forrás áll majd rendelkezésre. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a mezőgazdasági 
termelők figyelmét, hogy minden lehető eszközzel segítsék 
a belvíz mihamarabbi elvezetését. A rendbe tett csatornák, 
és vízelvezető árkok nagyban hozzájárulhatnak ugyanis a 
felesleges csapadékvíz elvezetéséhez, a talaj előkészítési 
munkák mielőbbi megkezdéséhez, a károk által érintett 
gazdaságok helyzetének javításához.

Enyhíthetők a termelői belvízkárok

Vidékfejlesztési Minisztérium, Sajtóiroda
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Óvodai hírek
Játékország Óvodánkban ismét farsangi mulatságokkal, 
csörgő-zörgő kántálással, kisze-báb égetéssel búcsúz-
tattuk a telet.
A Meserét tagóvoda Pillangó csoportja néphagyomány-
ok alapján a gyerekekkel egy régi leánykérést játszott el. 
A zenés mulatság után minden csoport bemutatta 
jelmezét és verseiket, dalokat tanultunk. 
Március 8-án nevelőtestületi és munkatársi értekezletet 
tartottunk, az intézményi SZMSZ és Házirend 
módosítását beszéltük meg, amelyet március 27-én 
hivatalosan elfogadtunk.
Március 15-ére minden gyermek zászlót, kokárdát, 
nemzeti színű szalagot, vagy virágot készített, amelyet 
éneklés és versmondás mellett elhelyezhettek a Petőfi 
szobornál.
Március 19-én kompetencia bemutató volt a Hétszín-
világ székhelyóvoda Katica csoportjában. A „Víz-
modulban” megtapasztaltakat elevenítettük fel, illetve 
bővítettük ismereteinket a témával kapcsolatban. Ez jó 
alkalom volt arra is, hogy a kollégákkal megbeszéljük a 
felmerülő problémákat, vagy új dolgokat tanuljunk 
egymástól.
A Csillagszem csoportban ismét megvalósult a "Rajtad 
(is) múlik!" projekt és "A hulladék nem szemét!" című 
témahét.
Játékos formában sok tapasztalatot szereztek a kicsik a 
Föld bolygónkról, a környezetünket veszélyeztető- és 
óvó magatartásokról.
A projekt óvodai szintű lezárása a Víz világnapján, 
március 22-én történt. Mindhárom óvodában változatos 
tevékenységekkel, mozgásos, zenés, értelem fejlesztő 
játékokkal, találós kérdésekkel hívtuk fel a gyermekek 
figyelmét a víz fontosságára. Volt ahol „jégkockákon” 
egyensúlyozhattak, vagy jégkunyhót építhettek a 
gyerekek, a másik csoportban a víz „útját” kúszhatták-
mászhatták végig játékos formában.  Máshol terep-
asztalt készítettek közösen a csoportok, ebben vízi és 
vízparti növényeket és állatokat helyezhettek el. A 
kérdések helyes megválaszolása és a feladatok teljesít-
ése után minden gyermek megkaphatta a „vízbarát” 
kitűzőjét, vagy nyakláncát. 
Több csoportban a szülőkkel együtt készülődtünk a 
húsvétra. A Katica, a Bóbita és a Kerekerdő csopor-
tokban játszó délelőttökön, a Gesztenyéskert tagóvodá-
ban játszó délután keretében sütöttünk édességeket, 
barkácsoltunk díszeket, ismerkedtünk a tojásfestés 
fortélyaival.
A tanköteles korú gyermekek szüleinek kiosztottuk az 
iskoláról szóló bemutatkozó füzeteket, valamint az 
óvodai szakvéleményeket. Minden szülőt tájékoztattunk 
az iskolai szülői értekezleten való részvétel fontos-
ságáról.
Óvodánk mindennapjairól összeállított képek, versek, 
dalok, játékok, fontos tudnivalók megtekinthetők a 
Játékország Óvoda honlapján.
 Szegedi Brigitta, óvodapedagógus 

„Minden ugyanarra vezethető vissza: a gyerekekre és a 
virágokra - ők jelképezik az életet, az élet továbbadását... 
Azt hiszem, az élet tulajdonképpen tényleg bennük testesül 
meg: a gyerekekben és a virágokban.”

Audrey Hepburn
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS!

Játékország Óvoda (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) részéről 
tájékoztatom az érintett szülőket, hogy a 2013/2014-es 
nevelési évre történő óvodai beiratkozás

2013. május 06-tól 2013. május 10-ig

tart a Hétszínvilág székhelyóvodában (2721 Pilis, 
Rákóczi út 42.)az alábbi időpontokban:

május 06. (hétfő)   13-18 óráig
május 07. (kedd)   13-17 óráig
május 08. (szerda)   13-17 óráig
május 09. (csütörtök)   13-17 óráig
május 10. (péntek)     7-10 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1.kitöltött „Óvodai felvétel iránti kérelem”(a nyom-
tatvány 2013. április 06-tól igényelhető minden 
óvodánkban),
2. a gyermek
születési anyakönyvi kivonata,
lakcím igazoló kártyája,
TAJ-kártyája,
3. a szülő 
személyi igazolványa,
lakcímkártyája.

Fenti időpontokban azokat a pilisi lakó- ill. tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermeket szükséges az intézménybe 
beíratni, akik a 2013/2014-es nevelési év során igénybe 
kívánják venni az óvodai ellátást.
Szeretettel várunk minden kedves leendő óvodást!

Bársonyné Pálinkás Éva óvodavezető

A Pilis Város Önkormányzatának beruházásából 
épült, a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat által 
működtetett 2721 Pilis, Gólyahír utca 6. szám 
alatti Bölcsődei Intézmény előfelvételt hirdet.
Várjuk mindazon szülők jelentkezését, akik 
gyermekük számára a jövőben igénybe kívánják 
venni a bölcsőde szolgáltatásait! 
Az intézmény szakmai engedélyezési eljárása 
jelenleg még folyamatban van, ezért az alábbi 
információk tájékoztató jellegűek:

Az intézmény tervezett indulása: 
2013. június 1.

Első nyitvatartási nap: 
2013. június 3. hétfő. 

Nyitvatartási idő: A bölcsőde munkanapokon 6-
18 óra között működik.
Ellátott gyermekek életkora: 20 hetestől - 3 
éves korig.
Felvehető gyermekek száma: életkortól és 
gondozási szükséglettől függően 48 fő.
A bölcsődéért fizetendő díjak: a napi négyszeri 
étkezés ára, plusz havi 15.000 Ft gondozási díj. 
A fizetéssel kapcsolatos fontos információ, hogy 
a díjfizetésnek van felső határa! Ez a család egy 
főre jutó nettó keresetének 25%-át nem 
haladhatja meg! Ez esetben jövedelemigazolást 
szükséges benyújtani.
Emellett mindazok, akik gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek, 3 vagy több 
gyermeket nevelnek, ill. gyermekük tartósan 
beteg vagy fogyatékos, mentesülnek a díjfizetés 
alól. 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a gyer-
mekek felvételénél a jelentkezés sorrendje is 
szempont lehet, ezért várjuk mielőbbi jelent-
kezésüket! Lehetőség van továbbá akár későbbi 
kezdési időpont megjelölésére is.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az alábbi 
helyeken:

- Pilisi Evangélikus Gyülekezet parókiájának 
irodájában (Pilis, Kossuth L. u. 34.),

- Pilis Város Polgármesteri Hivatalában,
- Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat Idősek 

klubjában (Pilis, Kossuth L. 57/b),
- Óvodai Intézmény tagóvodáiban,
- védőnőknél, gyermekorvosoknál.

A jelentkezési lapokat a Pilisi Evangélikus Gyüle-
kezet parókiáján kérjük leadni, vagy a következő 
postacímre eljuttatni: Pilisi Evangélikus Gyüle-
kezet 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

A Bölcsődei Intézmény előfelvételt hirdet
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A Költészet Napját 1964 óta ünnepli az ország; az akkori 
kulturális kormányzat József Attila születésnapját jelölte 
ki a megemlékezésekre. Az elgondolás az volt, hogy az 
év 365 napjából legyen legalább egy, amikor a magyar 
költészetre megkülönböztetett figyelem esik és minden-
ki, kicsik és nagyok, diákok és aktív dolgozók, 
nyugdíjasok versekkel találkoznak a különböző prog-
ramokon. A költészetre, az igazi költészetre ugyanis 
szüksége van mindenkinek. A költészet csodálatos 
eszköz; személyiségünket gazdagítja, lelkünket, 
érzelmeinket kiteljesíti, segít ráébreszteni önmagunkra, 
kiemel a hétköznapok szürke világából és egy más 
dimenziót nyit meg a tudat számára. Ha bánatunk van, 
vigasztal, oldja magányunkat, ráébreszt annak 
fontosságára, hogy nyíljunk meg mások, társunk előtt. 
Egyszóval a költészet éppen olyan létszükséglet a 
léleknek, mint ahogy a táplálékra szüksége van a testnek.
Az idei Költészet Napi rendezvényre a Közösségi 
Házban került sor 2013. április 11-én. A megjelent szép 
számú közönség felejthetetlen élménnyel gazdagodva 
távozott a program végén. Gyurkity Katalin tanárnő 
tartott József Attiláról „rendhagyó irodalomórát 
kicsiknek és nagyoknak”. Nem az életrajz jól (vagy 
kevésbé jól) ismert adatait és nem száraz verselemzés-
eket hallhattuk. József Attila rövidre, mindössze 32 évre 
szabott élete csak annyiban kapott szerepet a rendhagyó 
irodalomórán, amennyiben a versek egy-egy halmaza az 
életpálya egyes állomásain megszületett. Mintegy ötven 
József Attila vers hangzott el Gyurkity Katalin valódi 
művészi élményt nyújtó tolmácsolásában. A kiválasztott 
versek rezonáltak József Attila élethelyzetére és a 
versekből bontakozott ki a költő személyisége, hol 
játékos, többször azonban tragikus életérzése. A 
költeményekből rajzolódott ki emberi kapcsolatainak 
jellege, minősége, magányérzete, amely nem, vagy csak 
néha oldódott szerelmeiben. Nem a tankönyvek statikus, 
merev József Attilájával ismerkedhettünk meg, hanem a 
valódi, érző, hús-vér költővel kerültünk szellemi 
kapcsolatba. A tanárnő útmutatása segítségével feltárult 
egy-egy vers valódi jelentésrétege, a tudatalattiból 
származó rejtett, erotikus szimbólumrendszere.
A rendezvényen közreműködött Kurucz Lili Anna is, a 
költő néhány megzenésített versét énekelve adták elő.
Köszönet Gyurkity Kattalinnak a felemelő estért!

Költészet Napja 2013. 
József Attila: Rendhagyó irodalomóra kicsiknek és nagyoknak

Pogány György

A Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület Tavaszcsalogató 
Sport Napot tartott március 16-án. Bár a tavasz nem jött el, 
sőt, a természet havat is küldött, kimagasló sportolóink 
mégis jelen voltak! 
A harcművészetek színes kavalkádja volt itt Pilisen és több 
mint 5 órás edzésen vettünk részt. A meghívásunkat olyan 
kimagasló sportolók fogadták el és tiszteltek meg 
jelenlétükkel, mint Bárdosi Sándor olimpiai-, világ- és 
európa bajnok (birkózás, sumó, MMA), valamint Ungvári 
Miklós olimpiai- és európa bajnok (cselgáncs). Intenzív, 
pörgős, jó kedélyű edzéseken vehettek részt sportolóink, 
főleg a technikákat csiszoltuk. A sport napon több mint 80 
sportoló vett részt, akik az edzések után lerohanták az 
olimpikonokat egy-egy fotóért és aláírásért, amelyet ők 
fáradhatatlanul bírtak. 
De nem csak a sportolók tettek ki magukért, hanem a 
szülők is, akik fantasztikus házigazdák voltak és ismét 
megmutatták a közösség formáló erejét.
Külön szeretném megköszöni a termet iskolánk 
igazgatónőjének,Koblencz Andreának és Szabó Márton 
polgármesternek. Továbbá Balogh Sándornak, aki 
meglepte az olimpikonjainkat egy őket ábrázoló fa 
beégetéses portréval.

Magyar Kupa I. forduló
A XIII. Bicske Kupa Nyílt Nemzetközi megívásos 
harcművészeti versenyen a pilisi csapat címvédőként volt 
jelen. Ezen a rangos eseményen négy ország 27 csapata, 
240 indulója vett részt, 6 versenyszámban.
A pilisi csapat tagjai: Ábrahám László, Pálinkás Gergő, 
Jakub Richárd, Ficsur Tamás, Czéh Sándor, Paizs Károly, 
Steil Erik, Dálnoki Dávid, Nagy Richárd, Gengeliczki 
András, Csikós Dávid, Benkó Dávid, Magyar Máté, 
Magyar Kristóf, Magyar Énok, Finta Rebeka, Szászi 
István.
A pilisi bírók: Tóth Attila, Gengeliczki András, Erdős 
Melinda.
Valamint, egy tiszteletbeli csapattagunk is velünk tartott, 
Szabó Márton Polgármester Úr, aki büszkén kísérte el 
csapatunkat a versenyre és szurkolt a szülőkkel együtt.
Eredményeink: 13 arany érem, 7 ezüst érem, 9 bronz 
érem. Bár nem tudtuk megismételni a tavalyi Csapat I. 
helyezésünket, de a Csapat II. helyezésünket is fantasz-
tikus eredményként könyveljük el ebben az erős 
mezőnyben.
Úgy gondolom, hogy Városunk méltán lehet büszke a 
Pilisi Kemposokra.

A Magyar Kupa II. forduló Pilisen kerül megrendezésre 
2013. október 5-én, amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

„Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt,
kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő tért.”

                                                                         (zsid., 12.1)

A Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület hírei
Tavaszcsalogató Sport Nap

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, 
de úgy látszik, szükséges, hogy vers 
irassék, különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye.„

József Attila
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Sokáig úgy gondoltam és éreztem, hogy igen, a név kötelez. 
Mikor a gyermek megszületik, anyakönyveztetik és általában 
az apa vezetéknevét veszi fel, amelyet büszkén visel, míg él 
ezen a világon, mondván: lesz ki tovább viszi a családi nevet. 
De a gyermekből egyszer felnőtt, családos apa lesz és elkezd 
gondolkodni, hogy vannak testvérei, unokatestvérei, 
rokonai, akik ugyanezt a nevet viselik, mint Ő. A vezetéknév 
lehet nemesi, művészi, vagy csak sima hétköznapi, de az 
ember lehet büszke: a jó cselekedeteire, a tudásra, a 
dicséretekre, az átélt dolgaira, ami megváltoztatta az 
életvitelét és szeretne kitörni a múltból, hogy fejlődjön, 
integrálódjon és vigye valamire ebben az életben, mert 
csupán a névből nem lehet megélni.
Ezt a kis cikket azért írom, hogy a kedves Olvasók 
tudomására adjam azt a tényt, amely személyesen engem és 
kedves családomat is megérintett - a saját vezeték-nevem 
(Rácz) kapcsán. Sajnos ezt a nevet már nem tudom büszkén 
viselni és a gyermekeimmel viseltetni, mivel elég sok olyan 
ejtett csorbát ezen a néven! Amit apai nagyanyám részéről 
örököltem, aki az ismert Rácz Aladár cimbalom művész úr 
unokatestvére volt. 
Megjegyzem, nem én voltam az, aki ezt a nevet "beszennyez-
te". Tudom azt a tényt, hogy ha megváltoz-tatom a nevem, 
attól még az marad a személyiségem és a mentalitásom ami 
volt, de legalább nem fogom azt a jelző és gyűjtő fogalmat 
hallani, hogy a Ráczék, a Ráczok.. Mindenki feleljen a saját 
dolgaiért, mondom én!! Mert a név nem kötelez!! Nem 
kötelez arra, hogy viseljem és felvállaljam mások 
ideológiáját és vi-selkedési morálját, akik e név mögé bújnak.  
Ezért úgy határoztam, hogy felveszem az apai nagyapám ősi 
családnevét, a Pintért és büszkén, tisztán és tisztelettel fogom 
viselni és viseltetni, óvni, hogy ne essen csorba a néven.
Úgy gondolom, ezen a kis élettörténeti cikkemen sokan el 
fognak gondolkodni, akik olvassák - köztük a saját 
érzéseikkel együtt.

A NÉV KÖTELEZ?!

Rácz ZoltánGratulálunk a győzteseknek és a résztvevőknek!
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Tisztelt ünneplő közönség!

Ünnepre készülünk. Az ünnepek – legyenek azok az egyéni élet 
jeles alkalmai, egy kisebb-nagyobb közösség önkifejezése, 
vagy egy egész nemzet sorsfordító napjainak emlékezései – a 
hétköznapok szürkeségébe varázsolják a magasztosat, a 
transzcendenset és arra ösztönöznek bennünket, hogy megáll-
junk rövid időre, elmerengjünk az egyéni vagy a közösségi élet 
rendjén és emlékezzünk az ősökre, azokra, akiknek köszön-
hetjük létezésünk kereteit. Az ünnepek üzenetei egyszerre 
szólnak az észhez és az érzelemhez; a ráció feladata, hogy 
tisztázza önmagunk helyét a világban, a nemzedékek egymást 
követő rendjében és számot vessen azzal a kérdéssel, hogy jól 
sáfárkodtunk-e az ősök örökségével. Ugyanakkor a tiszta ráció a 
szív, az érzelem melege nélkül gyakran felemás, és így részben 
hamis választ adhat a nagy sorskérdésekre, mert elmosódhat a 
személyes érintettség, a nemzedékek kézfogása. Hiszen a 
történelem személyes sorsokból áll össze, a felmenők átadják 
személyes tapasztalataikat, fájdalmaikat, örömeiket az 
utódoknak és így válik emberivé, személyessé, emberi sorssá a 
történelem.   
Nemzeti ünnepeinkkel sincs ez másként. Három nemzeti 
ünnepünk közül a mostani, az 1848/1849-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékező különösen alkalmas arra, hogy 
felidézzük az ünnep transzcendenciáját és emlékezzünk a 
magyar szabadság hőseire és az értelem és érzelem egységében 
idézzük fel a forradalom és szabadságharc történéseit, 
meghatározó alakjait. 
Mit ünneplünk március idusán? Elsősorban azt, hogy 1848. 
március 15-én a magyarság önmagára talált. A forradalmak 
váratlanul törnek ki, legalábbis abban az értelemben, hogy adott 
nap, adott óra eseményei előre megjósolhatatlanok. Ugyan-
akkor a folyamatok, amelyek elvezetnek azok kitöréséhez, a 
társadalmi, politikai élet mélyrétegeiben a tiszta ráció 
segítségével felismerhetők, kitapinthatók, persze – tegyük 
hozzá – többnyire csak utólag. És még inkább felismerhetők a 
mentális, a tudatbeli változások, a világ új szemléletű 
értelmezése, a megszokott dolgok új felfogása. 1848. március 
15-éhez a nemzet reformkori megújulása, évtizedek óta tartó 
erőgyűjtése vezetett el, emberi tettek, szívós, kitartó munka, 
szerethető, tisztelhető erőfeszítések következménye lett a 
nemzet önmagára találása.
Politikusok, gondolkodók, írók, a magyarság mostoha sorsát 
mélyen átérző személyek több nemzedéke készítette fel a 
magyarságot az új kihívásokra adott korszerű válaszokkal. Az 
1820-as, 1830-as évek új eszméi, gondolatai mozgásba, 
lendületbe hozták a magyar társadalmat, lassan megszületett, 
majd egyre szélesedő körben elfogadottá vált a polgári nemzet 
mint modern politikai kategória eszméje. A modern politikai 
nemzet két pillérre alapozódik: a tulajdonra és az azonos 
jogokra, a jogegyenlőségre. Nemzet ugyan volt korábban is, ezt 
a nemzetet azonban a nemesi privilégiumok birtokosai alkották, 
a magyarság túlnyomó többsége nem részesült sem a 
tulajdonból, sem a politikai jogokból és így nem volt, nem 
lehetett tagja a nemesi nemzetnek. A köz kérdései iránt 
fogékonyak számára egyértelművé vált, hogy a merev 
rendszernek változnia kell, a nemesi nemzetnek át kell adnia 
helyét a tulajdonra és a jogegyenlőségre épülő  polgári 
nemzetnek.
A kezdeti impulzust Széchenyi István gróf adta meg, 
reformgondolatait összegző művei, a Hitel, a Világ és a Stádium, 
de még inkább az általa létrehozott intézmények, a Magyar 

Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kaszinó, a Pestet és Budát 
összekötő állandó híd ideája, a közlekedés javítása terén tett 
erőfeszítései mind-mind hozzájárultak a nemzet ébredéséhez. 
Széchenyi vallotta, hogy a magyarság hivatása az, hogy 
elfoglalja méltó helyét az emberiség nagy nemzetei között. A 
„legnagyobb magyar” – ahogyan politikai ellenfele, Kossuth 
elnevezte – irányt mutatott és eszméket adott a magyarságnak, 
azonban arisztokrata volt, kissé távolságtartó, igazán nem lett 
népszerű a közemberek körében a reformkor nagyjai közül. Az 
eszével tudta a magyarság, hogy Széchenyinek igaza van, de a 
szívét nem tudta meghódítani a gróf. A nemzet érzelmi életében 
a Széchenyi iránt táplált fenntartások Kossuth esetében eltűntek, 
a politizáló köznemesség elsősorban Kossuth-tal tudott 
azonosulni. Az 1840-es évekre azután a „magyarok Mózese” – 
ahogyan a kortársak nevezték – adta meg az irányt, jelölte ki a 
célokat és írta be nevét örökre a magyar szívekbe. Ahol nincs 
egyedül, ott őrzi rajta kívül minden magyar Petőfi Sándor és a 
márciusi ifjak alakját. Egyszerre szól ez a szeretet az örök 
ifjúságnak és annak, hogy az ifjak közül oly sokan adták a 
hazáért, a szabadságért életüket. Az ifjúság, Petőfi és a márciusi 
ifjak vívták ki március 15-én a forradalmat, hogy ez a nap 
valamennyi magyar számára az egyik legnagyobb ünnep, az 
nekik köszönhető. A sok évtizedes erjedésnek a március 15-ei 
pesti forradalom adta meg a végső lökést, a márciusi ifjak 
forradalma nélkül a pozsonyi diéta még hosszú évekig tárgyalta 
volna a polgári átalakulás mikéntjét. A márciusi ifjak által 
kidolgozott tizenkét pont tömören és frappánsan sorolta fel az 
elmúlt évtizedek társadalmi fejlődésében gyökerező 
követeléseket, jól foglalta össze a politikai, gazdasági, jogi, 
társadalmi átalakulás valamennyi óhaját. A márciusi tizenkét 
pont lett a magyar szabadság valóságos kátéja és valamennyi 
akkori és későbbi elnyomó zsarnokság elleni izzó vádirat.   
A nagy héroszok fellépése kétségtelenül döntő jelentőségű a 
történelem nagy pillanataiban. Azonban a géniuszok mögött, 
mellett ott állnak azok is, akikre nem esik annyi fénysugár, akik 
nem  a nemzeti panteon központi helyén kaptak helyet, de az ő 
munkájuk, áldozatvállalásuk nélkül más lett volna a történelem. 
Ezen férfiak egyike volt a Pilishez közeli Nyáregyháza szülötte, 
Nyáry Pál.  A „Vasember” – jellemének szilárdsága miatt kapta 
ezt a jelzőt – sorsa, egyénisége jól példázza a reformkor nagy 
nemzedékének küzdelmeit, útkereséseit, olykor tévedéseit, de 
mindenkor a nemzet ügyét szolgálni akaró hitvallását is. 
Nyáry Pál a Pilisen is birtokos báró Nyáry-családdal közeli 
rokonságot tartó família köznemesi ágából származott, 1805. 
február 27-én született. Elemi iskoláit Nagykőrösön, 
középiskoláit Debrecenben végezte, ügyvédi vizsgát Pesten tett. 
Tanulmányait követően a vármegye tisztviselője lett. A 
reformkorban Pest-Pilis-Solt volt a vezérmegye, a vármegye 
tisztikara a reformok elkötelezett híveként sokat tett az ország 
megújításáért. Az ifjú Nyáry Pál ebbe a hivatali közegbe került 
és a ranglétrán fokozatosan haladt előre, 1838-tól főjegyző, 
1845-ben másodalispán lett.  Szigorú hivatali elöljáró volt, 
Jókai jegyezte fel róla: „Ő a hivatalnokok irányában 
kérlelhetetlen szigorú, pontosságot és tárgyismeretet követelő 
volt.”  Nyáry Pálnak komoly érdemei vannak a magyar nyelvű 
színjátszás pesti meghonosításában. Pest-Pilis-Solt vármegye 
volt az 1830-as évek végén az állandó teátrum, a későbbi 
nemzeti színház egyik legfontosabb kezdeményezője; az 1837. 
augusztus 22-én megnyílt intézmény választmányának tagja 
volt és Bajza József igazgató lemondása után egy ideig a színház 
igazgatását is végezte. A teátrum ügyei mellett a közigazgatás 
elméleti kérdései is foglalkoztatták; megyei takarékpénztár 
tervét vázolta egyik írásában, máshol a vármegye közigazgatási 
átszervezésének fontosságáról szólt.

Március 15-e emlékezete
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1845-től a vármegyei szabadelvű ellenzék meghatározó alakja 
lett, a reformok lelkes híveként 1847-ben fontos szerepe volt 
Kossuth vármegyei követté választásában. Országos 
jelentőségű pozícióba 1848. március 15-én emelkedett. A pesti 
forradalom győzelme után a forradalmi bizottmány tagjául 
választották és a forradalom követeléseit a Helytartótanácsnak 
átadó küldöttség egyik tagja lett. Nyáry Pál tekintélyét, politikai 
befolyását arra használta fel, hogy a néphangulatot mérsékelje, a 
forradalom túlzásaival szemben annak konszolidációjára 
törekedett. A törvényesség és a rend fenntartása volt elsődleges 
célja a lázas napokban és szorosan együttműködött a 
Pozsonyban ülésező országgyűlés reformellenzékével. Március 
végének, április elejének izgatott napjaiban, a Batthyány-
kormány megalakulását előkészítő tárgyalások során Nyáry Pál 
neve is felmerült a kormánytagok között, közigazgatási 
tapasztalatai miatt a rendőri miniszteri tisztség várományosa 
volt néhány napig, végül a belügyi államtitkárságot kínálták fel 
neki, ezt azonban elutasította. Tagja volt a főváros rendjére 
ügyelő Középponti Bizottmánynak és elnöke a Pest-Pilis-Solt 
Megyei Rendre Ügyelő Bizottmánynak. Az első népképviseleti 
országgyűlésbe a vármegye ráckevei kerületének mandátu-
mával jutott be. A júliusban megnyílt diétán a radikális ellenzék 
vezetői közé tartozott. Elsősorban a honvédelem ügyében 
szólalt fel, számos alkalommal bírálta a Batthyány-kormányt, 
mert – szerinte – nem tesz meg minden elvárhatót a fenyegető 
veszély elhárítása érdekében. Az Országgyűlés július 11-ei 
ülésén Nyáry Pál javaslatára fogadta el közfelkiáltással Kossuth 
előterjesztését a 200 ezer újoncról és a 42 milliós hitelről. A 
honvédség felállítása, megszervezése valóban nem tűrt 
halasztást, a nyár végére a szerbek és a horvátok mozgolódása, a 
bécsi udvar ármánykodása megrendítette a Batthyány-kormány 
helyzetét. 
Szeptember 16-án megalakult az Országos Honvédelmi 
Bizottmány, kezdetben azzal a céllal, hogy a miniszterelnököt 
támogassa, azonban Batthyány Lajos október 2-án lemondott és 
a Honvédelmi Bizottmányt az Országgyűlés október 8-án az 
ország teljhatalmú kormányává nyilvánította. A Bizottmány 
elnöke Kossuth Lajos, helyettese pedig Nyáry Pál lett, az elnök 
távollétében ő vezette az üléseket. A Honvédelmi Bizott-
mányban egyébként a polgári közigazgatás és a hadsereg-
ellátási ügyek tartoztak hozzá.
1849 elején az országgyűlés és a kormány feladatait betöltő 
Honvédelmi Bizottmány Debrecenbe települt át. Nyáry Pál itt 
fokozatosan szembekerült Kossuth függetlenségi politikájával, 
az ú.n. „békepárt” egyik vezetője lett. A békepárt az 1848-as 
törvények alapján állt, ellenezte a Habsburgok trónfosztását.  
Meggyőződése volt, hogy Ausztria nélkül Magyarország nem 
hogy középbirodalmi státust nem foglalhat el, de a nemzeti-
ségek kényének-kedvének kiszolgáltatott állam lesz. Jókai 
közelről látta Debrecenben, hiszen a békepárt lapjának, az Esti 
Lapoknak volt szerkesztője, így jellemezte: a békepárti 
képviselők között „legnagyobb tekintéllyel bírt Nyári, 
veszélyekben tanúsított személyes bátorsága, impozáns 
magaviselete elhatározó percekben, kíméletlenséggel határos 
szigorúsága s egész életének becsületessége sok tisztelőt 
szereztek személyének még Kossuth legközelebbi kör-
nyezeténél is, sőt Kossuthot magát sem veszem ki azok közül, 
akik ragaszkodtak hozzá. Ellensége minden nagy szavaknak, a 
kormányt, melynek sokáig tagja volt, mindenkor iparkodott oly 
intézkedésektől visszatartani, melyek a magyar nemzet sorsát 
kockára tennék, annak egyes tagjait, magát Kossuthot 
számtalanszor megtámadá és kontrakarírozta kabineti 
ügyekben, mint az a szabadcsapatok, népfelkelések, egy- és 
kétforintosok kiadása, vésztörvények, képviselői epuráció, 

kormányhírlapi cikkek, financiális ügyek, hivatalnoki vissza-
élések s más több kormánypolitikai lényeges kérdések 
irányában történt.
Az általa gyakorolt oppozíció azonban sokkal erősebbnek 
látszott benn a kabinetben, mint a parlamentben, ahol 
határozottabb fellépéstől azon eszme tartóztatta vissza: 
miszerint félt, hogy Magyarországot önkeblében keletkezendő 
polgárháborúra találja vezetni általa, emiatt gyakran a 
legvilágosabb provokációkat, a legkínálkozóbb alkalmakat 
elbocsátá a kormányon megszilárdult párt leküzdésére, s bár a 
békepárt őt tartá vezérének, ő valóban nem tette magát azzá.”  
Nem volt igazi pártember, az összefogást sürgette. Többször 
hangoztatta: „Első a haza s azután a pártkérdések!”. 
„Szabadítsuk meg a hazát, azután legyünk ellenségek” – mondta 
más alkalommal. Gondolkodásában az ország, a nemzet érdeke 
állt az első helyen és az általa hibásnak, károsnak tartott politikai 
akciók ellen ezért lépett fel.  
A Függetlenségi Nyilatkozat elfogadását ellenezte. Mint április 
13-án, a zárt parlamenti ülésen elmondott ellenérvei között 
felsorolta: „Verjük meg előbb az ellenséget, űzzük ki előbb 
hazánk földjéről az utolsó németet, s akkor, amikor bent 
szabadok, s kívül, a határokon erőnk végett becsültetve állunk a 
világ előtt, akkor lesz ideje rendezni belügyünket, kimondani, 
ha tetszik, függetlenségünket s az országnak positivus 
államformát adni.” A másnapi, nyílt országgyűlési ülésen 
azonban már nem szólalt fel a trónfosztás ellen, elfogadta azt, ha 
nem is értett egyet az intézkedéssel.
A Függetlenségi Nyilatkozat április 14-ei elfogadása után 
megalakult Szemere Bertalan elnökletével az új kormány, 
amelyben semmilyen szerepet sem vállalt, sőt, az országos 
politikától is visszavonult. Nyáry Pál Pestre távozott, a 
felszabadult Pest-Pilis-Solt vármegye újjászervezését kezdte 
meg. 
A szabadságharc utolsó napjaiban ismét részt vett az országos 
politikában, bekapcsolódott az Országgyűlés munkájába. 
Következetesen képviselte a forradalom 1848-ban elért 
vívmányait. Ellenezte a nemzetiségi törvény elfogadását, azzal 
ugyanis – érvelt a törvény ellen –  „eltemetjük a magyar 
államot.” Világos után Nyáry Pál sem kerülte el a császári 
megtorlást, annak ellenére, hogy ellenezte a Habsburgok 
trónfosztását. Előbb halálra, majd kegyelemből tíz évi 
várfogságra ítélte a hadbíróság. Hat évi fogság után szabadult és 
visszavonult nyáregyházi birtokára. Amikor 1860-ban ismét 
megindulhatott a politikai élet, az újjáalakuló Pest-Pilis-Solt 
vármegye alispánjává választotta. 1861-ben az összeülő 
Országgyűlés munkájában is részt vett, a Teleki László által 
vezetett Határozati Párt egyik vezető személyisége volt. 1866-
67-ben tagja volt a kiegyezési törvényjavaslatot kidolgozó 
bizottságnak. A 48-as értékek és törvények következetes 
képviselője volt 1871-ig, önkezével bekövetkezett haláláig.
Nyáry Pál egész életében a nemzetért, a magyarság érdekeiért 
küzdött. Óriások között és olyan korban élt és tevékenykedett, 
amikor megnyílt a tér egy, a közért tenni akaró férfiú számára. 
1848. március 15-e évfordulóján jó szívvel emlékezzünk mi is a 
közeli Nyáregyházán született és családján keresztül Pilishez is 
kötődő Vasemberre, Kossuth egykori helyettesére, majd 
politikai ellenfelére, az 1848/1849-es forradalom és szabadság-
harc kiemelkedő képviselőjére, Nyáry Pálra! 

     

Pogány György

„Zárjátok börtönbe az ötven 
leggazdagabb bankárt, és nem lesz háború 

többet a földön." 
Henry Ford
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Egy gyermek intelmei szüleihez

1. Tudom, hogy mindent meg akarsz nekem adni. A 
legtöbb amit adhatsz, nem az anyagiak bősége, hanem a 
figyelem, családunk benső öröme és főként egy-két 
kistestvér.
2. Ne kényeztess el! Tudom jól, hogy nincs mindenre 
szükségem, amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit 
csikarhatok ki tőled. 
3. Légy velem határozott! Ez azért fontos nekem, mert ez 
által érzem magam biztonságban.
4. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel! Te vagy 
az egyetlen, aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet.
5. Ne viselkedj velem úgy, mintha fiatalabb lennék, mint 
amilyen valójában vagyok! Ezzel csak azt éred el, hogy 
ostoba módon "nagy"-ként próbálok viselkedni.
6. Ne javíts ki mások előtt! Sokkal többet érsz el, ha 
kettesben, csendben elmagyarázod, hogy miben 
hibáztam.
7. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök volnának! A kettő 
összekeverése megzavarja bennem az igazi értékek 
kialakulását.
8. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől! Néha 
szükségem van arra, hogy – fájdalmak árán is – magam 
tapasztaljam meg a következményeket.
9. Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: nem szeretlek! 
Legtöbbször nem te vagy az, akit nem szeretek, hanem 
azt a hatalmat, amely akadályoz, hogy kedvem szerint 
éljek.
10. Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal! Néha 
csak azt szeretném elérni, hogy rám figyeljenek. 
11. Ne korholj állandóan! Ha folyton zsörtölődsz, csak 
úgy tudok védekezni, ha süketnek tettetem magam.
12. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan 
kifejezni magam! Ezért tűnik néha úgy, mintha nem 
lennék "becsületes".
13. Szánj rám mindennap időt és ne rázz le, ha 
kérdésekkel fordulok hozzád! Ha nem figyelsz és nem 
válaszolsz, egy idő után abbahagyom a kérdezést és 
máshol keresek választ a kérdéseimre.
14. Légy következetes! Ha nem vagy következetes, 
zavartnak érzem magam és nem tudok többé bízni 
benned.
15. Ne mondd nekem, hogy félelmeim butaságok! 
Nagyon is valósak ezek a félelmek, és csak úgy tudsz 
nekem segíteni, ha megpróbálsz megérteni.
16. Sose tégy úgy, mintha te tévedhetetlen és tökéletes 
lennél! Túlságosan nagy lesz a csalódásom, amikor 
rádöbbenek, hogy egyik sem vagy.
17.  Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha 
bocsánatot kérsz tőlem! Az őszinte bocsánatkérés meleg 
érzéseket ébreszt bennem.
18. Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni! Kérlek, 
nyugodj bele próbálkozásaimba, nem tudok meglenni 

ezek nélkül.
19. Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök! Biztos 
nehéz neked lépést tartani velem, de kérlek, legalább 
próbáld meg.
20. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és 
megértés nélkül! Talán nem is kell ezt neked mondanom. 
Vagy mégis? 
21. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy 
egészséges! Szükségem van rád! 

Hogyan látjuk egymást, a „másikat” - felnőttek a 
gyermekeket, fiatalok az idősebbeket, legközelebbi 
szeretteinket, ismerőseinket és az elénk került 
ismeretlent? Vajon tudunk-e szólni, közölni vagy 
kérdezni - tisztelettel, türelemmel – vágyva, hogy 
megértsen és megérthessem? Meghalljuk-e a 
leggyengébb hangot, amely éppen a legfontosabb 
kérdésekkel szembesít? Pünkösd felé tartva kérjük a 
Jézus által megígért Szentlelket és ajándékait, hogy ez 
sikerülhessen.

Gyermekszív 

Virágh József, római katolikus plébános

Keresztelés előtti pillanatok 

„Nagyon nehéz az arany középutat 
megtalálni magunk számára is, 
családunk, gyermekeink számára is. 
Biztos, hogy nem jó, ha valaki 
éhezik és nyomorog és tényleg 
sovány, de ugyanolyan veszélyes az 
is, ha halálra eszi magát. 
Az anyagi dolgokkal való 
viszonyban az arany középúton 
kellene járni, hiszen minden, ami 
van körülöttünk, Isten ajándéka, de 
ezek mind csak eszközök, és nem 
célok.”

Böjte Csaba
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Virágvasárnap ünnepén az M1 Televízió a Pilisi 
Evangélikus Templomból közvetítette az ünnepi 
istentiszteletet. Az alkalmat komoly készülődés előzte 
meg, hiszen nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy 
mi adhatunk helyet a közvetítésnek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 
aki el tudott jönni az istentiszteletre. Büszkék voltunk 
arra, hogy a pilisi evangélikusok és más felekezetűek is 
fontosnak érezték, hogy itt legyenek. Csodálatos élmény 
volt visszanézni az istentisztelet felvételét, amelyen 
olyan sokan, gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek is 
látszódnak. A már-már művészi szintű operatőri munka 
eredményeként örök emlékként őrizhetjük meg ezt a 
felvételt, amely megörökítette 2013 Virágvasárnapján 
istentiszteletünket, gyülekezetünket, templomunkat.
Köszönet illeti a Pilisi Zenész Egyesületet és a pilisi 
zeneiskolásokat, Solymosi Sebestyén és Hacheleva 
Ludmilla vezetésével, akik kísérték gyülekezeti éneke-
inket és Virágvasárnap ünnepéhez méltó darabokat 
adtak elő. Városunk két nyugdíjas klubjának is 
köszönjük a részvételt és azt, hogy vállalták az énekek 
megtanulását és együtt-éneklését.
Gyülekezetünk részéről az IZSÓP énekkar énekelt, Gál 
Tamás vezetésével. Köszönjük, hogy felcsendülhetett 
egy evangélikus ifjúsági ének is istentiszteletünkön. Az 
igehirdetés szolgálatát Pángyánszky Ágnes lelkész 
végezte, a liturgia és a keresztelés szolgálatát pedig 
Török Anett lelkész és Krámer György esperes-
püspökhelyettes. A kántori szolgálatot Keveházi Márta 
végezte, az istentisztelet liturgiájában pedig közre-
működtek a gyülekezet tagjai.
Az alábbi internetes oldalon megtekinthető az isten-
tisztelet: 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/03/24/15/Viragvas
arnapi_evangelikus_istentisztelet.aspx
Az ország minden területéről kaptunk pozitív vissza-
jelzéseket az istentisztelettel kapcsolatban, amelyeknek 
nagyon örültünk. 
Bízunk abban, hogy ez az istentisztelet-közvetítés is 
hozzájárulhat ahhoz, hogy megbecsüljük az isten-
tisztelet és hit lehetőségét és felismerjük bennük azt, 
hogy lelkünk és életünk épülését szolgálják!

Televíziós istentisztelet közvetítése Pilisről

Pángyánszky Ágnes, evangélikus lelkész

1852. április 21-én nyílt meg az ország első bölcsődéje 
Pesten. Ennek emlékére a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium 2010-ben hivatalosan is a bölcsődék 
napjává nyilvánította április 21-ét.
A bölcsődék létrejötte szorosan összefüggött a 
nagyipari termelés kialakulásával, különösen azokon a 
területeken, ahol nagy számban foglalkoztattak női 
munkaerőt, elsősorban a mosodákban, a textiliparban. 
A világon az első bölcsődét Párizsban nyitották meg 
1844-ben, pár év múlva már közel 400 hasonló 
intézmény működött világszerte, elsősorban egyházi 
létesítményként. Magyarországon is megindult a 
szervező-munka és 1852. januárjában bölcsőde-egylet 
alakult Pesten Majer István püspök és nagyprépost, 
valamint Forrayné Brunszvik Júlia - Brunszvik Teréz, 
az első magyar óvoda alapítója unokahúgának - 
támogatásával. Az első "bölcsőház" fővédnökének 
olyan magas rangú támogatót is sikerült megnyerniük, 
mint Albrecht főherceg felesége, Hildegarde. A hosszú 
előkészítő munka és jótékony célú gyűjtés eredménye-
ként 1852. április 21-én Pesten, az akkori Kalap u. 1. 
szám alatti bérház (ma V. ker. Irányi u. 2-4.) 
földszintjén megnyílt az ország első bölcsődéje, ahol 5 
szobában 38 gyermekről gondoskodtak. 
Eleinte 4 éves korig fogadták a gyerekeket teljes 
ellátással, sőt ruházatot is biztosítottak. A felvételnél 
mérlegelték a családi körülményeket és a bölcsődébe 
kerülő gyerekek többnyire sokkal jobb anyagi 
feltételek közé kerültek, mint amilyet a család tudott 
volna otthon biztosítani. Később a bölcsődék 
működtetéséhez az egyház nem tudott elegendő 
fenntartási költséget biztosítani, így megpróbálták a 
pénzt magánszemélyek adakozásából összegyűjteni. 
Társasági körökben egyre népszerűbb és divatosabb 
lett a kisgyermekek támogatása. A jótékonykodók 
között volt többek között gróf Andrássy Gyuláné, báró 
Eötvös Józsefné, a józsefvárosi bölcsőde pedig 
Erzsébet királyné (Sissi) védnöksége alatt működött. 
1916-ban Heim Pál a bölcsődék jobb működési 
feltételeinek megteremtésére alakult Stefánia Szövet-
ség keretén belül elindította a Központi Védőnőképző 
Iskolát, hogy a gyermekeket gondozók nagyobb 
szakértelemmel tudják végezni munkájukat.
A bölcsődékre, a bölcsődei dolgozók munkájára ma is 
nagy szükség van. Ezt bizonyítja többek között az is, 
hogy a bölcsődei férőhelyek iránti igény még 
napjainkban is meghaladja a férőhelyek számát, 2011-
es statisztikai adatok szerint 35 450 helyre 36 685 
gyermek felvételét kérték. (Forrás: MTI)
A pilisi bölcsődében 48 gyermek elhelyezésére lesz 
lehetőség! 

Április 21. - A bölcsődék napja Magyarországon
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Mire lehet büszke a magyar
Varju Zoltán

Hírnök
folytatás az előző számból

HÍRNÖK
 a Pilisi Önkormányzat lapja

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

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

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

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

A Hírnök előző számában a nyelvünk szépségével 
kapcsolatosan Varga Csaba nyomán az orvoslási 
szavaink bemutatásával fejeztem be az írásomat, de 
tovább folytatva még néhány érdekes szavunk eredetét 
szeretném bemutatni az olvasóknak.

BAJ és bal ugyanaz a szó (l > j különbözettel, mint jány 
> lány, s pl. bal kéz: baj kéz, azaz bajt hozó, bajcsináló, 
vagyis ügyetlen kéz). A baj az ógörög kori jellegzetes 
kiejtéssel (b = p): pai [παι]. E régi pai, paj kiejtés is 
megvan még, így ejtjük a pajkos (azaz baj-k-os, vagyis 
bajt okozó), pajtás szavakat. Az ógörög korban is e 
szógyökkel nevezték meg a gyereket, mert hogy: 
bajcsináló, de e pai(baj) szóból a pajzánkodás, pajzán 
szó is.
Ógörög:
paidiká [παιδικά] = mai kiejtéssel pajtika: fiúkedvese 
vkinek, kedvenc 

GYÓGYÍT gyöke gyó, ami azonos a JÓ szóval. A 
székelyeknél például „gyól megjárta” = „jól megjárta”. 
JÓ a régies kettős magánhangzóval: jou, ez képezve: 
jou-ít (jó-ít), ám mára a jou u hangja v-vé, vagy j-vé is 
vált. 1) u > j esetében jo-j-ít, amiből j > gy 
hangmódosulással: gyógyít, 2) u > v esetében jo-v-it, 
azaz javít. Tehát gyógyít és javít ugyanaz a szó, kétféle 
kiejtéssel.

GENY, GENNY Fehéres, sárgás sűrű folyadék. Geny a 
keny, ken (mint kenyődő, kenődő, kence) szó zöngésen 
ejtett változata, ugyanis a genny kenődő valami. E szó áll 
a ganaj, ganyé, a régies kettős magánhangzóval: guano 
szóban is. Érdekes, hogy már nem érezzük tudatosan a 
genny és a ganyé szóazonosságot,  de mégis 
egyenértékűen használjuk: „ganyé ember” = „genny 
alak” („genyó”). Lásd: KENŐCS. A Czuczor-Fogarasi 
értelmező szótárban ez áll a geny, keny szóról: 
„Mindkettőnek eredeti gyöke pedig a szétömlést, 
olvadást jelentő en v. eny, mely megvan az enged, enyik, 

enyek, enyekes, enyészik, enyv szók gyökeiben s a k itt 
is mint több más szókban előlehellet (előhang). Értelme: 
valamit bizonyos híg, ragadós anyaggal dörzsöl, mázol, 
hogy nyirkossá, puhává, fényessé tegye, vagy szépítse, 
vagy enyhítse, gyógyítsa stb.

SZIKE alapszava: szeg. SZIKE a szegő szó kiejtési 
módosulata, azaz késféle szerszámot jelent. Ugyanez a 
gyök áll, és ugyancsak k-val ejtve a szekerce és a 
szakóca (értsd: szegőce) szóban is. Egyezik vele a 
mongol szüke, mandsu: szoukhe.

Lehetne a sort még tovább folytatni s akit érdekelnek 
ezek a dolgok gondolom úgy is keresni fogja az ezzel 
kapcsolatos kutatásokat, írásokat és cikkeket.
Elgondolkodtató egyben, hogy ha ilyen szép és igen 
nagy múltú a nyelvünk, akkor a hivatalos, vagy 
akadémiai kutatás miért nem foglalkozik nyelvünk ilyen 
irányú megismerésével. Ma hivatalosan ezt a kérdést 
tabuként kezelik, azért mert akkor a 19 század közepén a 
Habsburgok által ránk erőszakolt finn-ugor eredet-
elmélet meginogni, összeomlani látszik, s ha ez az 
elmélet összedől, akkor kiderül, hogy nem csak egy 
1000 éves nemzet vagyunk, hanem sokkal régebbi időre 
nyúlik vissza az eredetünk. folyt.köv.
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Tisztelt Lakosság!

A 2013-as év február és március hónapja sem 
telt el események nélkül. A Pilisi Rendőrőrs 
illetékességi területén 18 előállítás és 16 

elfogás történt, valamint 15 biztonsági intézkedésre is sor 
került. 

Az alábbiakban konkrét bűncselekményekről és a tett 
intézkedésekről szeretnék ízelítőt adni.

V. János törteli lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, 
aki március hónapban Nyáregyháza külterületén lévő 
erdőrészéből 260.000 Ft értékben akácfát tulajdonított el. A 
nyomozás során beszerzett információk alapján elfogásra 
került H. Róbert és B. Csaba nyáregyházi lakos, akik 
vonatkozásában a házkutatások alkalmával eltulajdonított 
akácfa egy része, valamint az elkövetés eszközéül szolgált 
fűrészek lefoglalásra kerültek. A gyanúsítottak az őrizetbe 
vételük során beismerő vallomást tettek. 

H. Marianna pilisi lakos bejelentést tett, hogy a Pilis Ramóna 
pizzériában őrizetlenül hagyott Iphone típusú mobiltelefonját 
ismeretlen tettes eltulajdonította. A lopással okozott kár 
190.000 Ft. A kiérkező rendőrök forró nyomos adatgyűjtés 
után a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható I. Béla pilisi lakost lakásán elfogták és a nála 
lévő eltulajdonított készüléket lefoglalták, amely a 
tulajdonosának visszaadásra került.  

A Budakörnyéki Törvényszék Büntetés Végrehajtási 
Csoportja elfogatóparancsot bocsátott ki Cs. Attila ellen, 
akinek szökésétől, támadásától tartani lehetett, több 
erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt már volt vele 
szemben eljárás. A beszerzett információk alapján meg-
állapítást nyert tartózkodási helye. A tartózkodási helyén 
ellenőrzésre került, de többszöri felszólításra sem jött elő, 
lakása átkutatása során a ruhásszekrényben elbújva került 
megtalálásra, majd szabadságvesztésének letöltése végett a 
Büntetés Végrehajtási Intézetbe átkísérésre került.

A Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya elfogató-
parancsot bocsátott ki a szökésben lévő K. Zoltán ellen lopás 
bűntette végett. A beszerzett információk alapján megál-
lapítást nyert, hogy a gyanúsított Dabas külterületén egy 
tanyán bujkál. A Pilis Rendőrőrs munkatársai, illetve a Dabasi 
Bűnügyi Osztály két nyomozója, a rossz útviszonyok miatt 
nehezen megközelíthető helyszínre a Vasadi Polgárőrség 
terepjárójával vonult ki és közös erővel elfogta körözött 
személyt.
Büntetőeljárás indult G. János feljelentése alapján, amely 
szerint a Pilis 0308 hrsz-ú erdőterületről ismeretlen tettes 
akácfákat tulajdonított el. A helyszínen H. Gyula pilisi lakost 
tetten értük, amint akácfákat vág ki, majd a Pilisi Rendőrsre 
előállításra került. A gyanúsított kihallgatása után az őrizetbe 
vétele megtörtént.
Büntetőeljárás indult lakossági bejelentés alapján, miszerint a 
Pilis. Homoki II. dűlőben három férfi hétvégi házba kísérel 
meg betörést. A Pilisi Rendőrőrs járőrei gyors reagálásnak 
köszönhetően azonnal a helyszínre érkeztek és tetten érték Zs. 
János, H. Adorján, H. Roland pilisi lakosokat, akiket elfogtak 
és Pilisi Rendőrőrsre előállítottak. Gyanúsított kihallgatásuk 

után az őrizetbe vételük megtörtént. Itt kívánom 
megköszönni a bejelentőnek, aki a „járőr mobilra” tette a 
bejelentésével segítette a munkánkat. 

Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét a téli-tavaszi átállással 
kapcsolatos problémákra. A tavasz beköszöntével – Pilis 
Városára egyébként is jellemzően – megszaporodik az utakon 
közlekedő kerékpárosok száma. Kérem a gépjárművezetőket, 
hogy kellő körültekintéssel közlekedjenek, megfelelő 
oldaltávolság tartásával kerüljék ki őket. Különösen a 
szürkületi, illetve az esti órákban legyenek figyelmesek, mert 
a fokozott rendőri intézkedések ellenére is sok a világítás 
nélkül közlekedő kerékpáros. Ennek megszüntetése 
érdekében – az országos intézkedéseknek is megfelelően - a 
Pilisi Rendőrőrs járőrei nagyobb rendszerességgel fogják 
ellenőrizni Pilis belterületén a kerékpáros forgalmat.
 
Örömmel tudatom, hogy a Pilisi Rendőrőrs 2013. április 26-
án nyílt napot tart a nagycsoportos, iskolába készülő 
óvodások részére. Ennek során a gyerekek megnézhetik a 
rendőrőrs épületét, a rendőrök egyenruháját, felszereléseit. 
Megismerkedhetnek a szolgálati járművekkel, a bűnügyi 
technika egy részével, illetve találkozhatnak a szolgálati 
kutyával. A program célja, hogy gyerekek már fiatalon 
megismerkedjenek a rendőrséggel és bizalommal forduljanak 
hozzánk. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatékony 
bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk képesek! Kérem, 
hogy Önök is tegyenek meg minden maguktól telhetőt annak 
érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, 
illetve segítsük idős állampolgárainkat és figyelemmel 
legyünk a gyerekekre!  

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén 
kérem Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr 
mobilt” a 06-20/771-0411 mobiltelefonszámon, vagy 
munkaidőben (ügyelet hiánya miatt) a Pilisi Rendőrőrsöt a 
06-29/498-128-as, azon kívül a Monori Rendőrkapitányságot 
a 06-29/410-726, ill. a 107-es telefonszámon. 
Pilis Város körzeti megbízottja, Kiss Zoltán r.ftőrm 
telefonos elérhetősége: 06-20/412-2490, fogadóórája minden 
páros hét csütörtökén 08.00-12.00 között kerül megtartásra a 
rendőrőrs épületében.

Rendőrségi Hírek

Kerepeszki Ferenc r. hdgy.
Mb. Őrsparancsnok 
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ÖNKORMÁNYZAT
Pilisi Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., tel.: 696-310, 
fax: 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és 
12.30-16.30, P: 8-12.30,
Polgármester: Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.: 
Sz:15-18,
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, 
malaferenc@dunakanyar.net,
Jegyző: dr. Lovász László, 496-826, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12,
Aljegyző: Gaálné Czinkos Judit, 696-311, gaalne@pilis.hu,
Adócsoport: vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu,
Hatósági csoport: vez.: Gaálné Czinkos Judit, 696-312, 
igazgatas@pilis.hu,
Szociális és Gyámügyi csoport: vez.: Jenei Ivett, 696-316, 
szocialis@pilis.hu,
Közterület-felügyelő: Nagy Sándor, 696-326, 
Gerje-Forrás Kft.: Rákóczi u. 67, tel.: 499-261, fax: 499-262, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, hibabejelentés: 06-80/620-399, üf.: H: 8-12 és 13-
18, Sz, Cs.: 8-12, 
Szlovák Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2691,
Cigány Nemzetiségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692.
TÁRSHATÓSÁGOK
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, P: 8-12,
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H-P: 8-20.
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth L. u. 49., 498-108, 
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-130,
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852,
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673.
OKTATÁS
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 30., 498-123, 
pazi@monornet.hu,
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. u. 31., 696-122, 
pkastely@freemail.hu
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42., 498-153, ovodapilis@gmail.com,  
www.pilisiovodak.hu. 
MŰVELŐDÉS
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház: 
vezető: Pogány György, könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, 
konyvtar.pilis@gmail.com, (fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat), 
Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
kozossegihaz.pilis@gmail.com.
EGÉSZSÉGÜGY
Rendelőintézet: Szent István park 1., 
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Labancz Anita: 696-881, 
Dr. Tóth Tibor: 696-882, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-156,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149,Dr. Nagy Ildikó:696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: 496-105, Dr. Bálint Nagy Ildikó:696-883, dr. Zloch Márta: 
469-105
Labor: 496-385, Sebészet: 696-885, Reumatológia, Fizikoterápia: 496-
347, 
orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. u. 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-
0057.
KÖZBIZTONSÁG (107), 
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán 
r.ftőrm: 06-20/412-2490, „járőr mobil”: 06-20/7710-411
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154.
EGYHÁZAK
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., 498-134, Krámer György 
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész,agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi u. 15., 498-126, Virágh József 
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán, 
palmaiz55@gmail.com.
Egyéb szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14,
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651, 
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu,
Kéményseprő Vállalat: 2730 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2., 490-304.

PILISI PIACDÉLUTÁN
Minden KEDDEN 13 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG 

PIACNAPOT TARTUNK!
Az új piacnap

a már működő csütörtöki és vasárnapi piac 
nyitva tartását nem befolyásolja!

Kedves Pilisi Lakosok!

A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
a pilisi Evangélikus Egyház együttműködésével

negyedik alkalommal szervezi meg a

VÁROSI GYERMEKNAPOT.
2013. május 25. Piactér

Az évről évre bővülő programok mellett
szeretnénk minden gyermeknek sikerélményt és 

örömöt szerezni.
Így arra kérünk, hogy amennyiben lehetőséged 

engedi - és találsz otthon akár régi, megunt, 
számodra már nélkülözhető játékot –,
játékadománnyal járulj hozzá ennek 

megvalósításához!

A játékadományokat a Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pilisi 

tagintézményébe várjuk.
(2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 49.)

Segítő szándékukat köszönjük!
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Csoportja

FELHÍVÁS!

Pilis Város Önkormányzata
tulajdonában álló 

2721 Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatt 
található ingatlanában, 

ÜZLETHELYISÉGEK ÉS 
LAKÁSOK 

hosszú távra bérbeadók.
Érdeklődni lehet az ingatlan 

üzemeltetőjénél a 
Gerje Forrás Nonprofit Kft. 

székhelyén 
(2721 Pilis, Rákóczi u. 67.), ill. a

06-20/320-6077-es 
telefonszámon.



JÓTÉKONYSÁGI EST A PILISI VÁROSI GYERMEKNAP TÁMOGATÁSÁRA

2013. május 4. szombat, 19 óra
Pilisi Evangélikus Gyülekezeti Terem Pilis, Kossuth L. u. 34.

A jótékonysági esten fellépnek az ORSZÁGÚT TÁRSULAT színészei!

Az előadás után zenél a SIGNAL Együttes!

A résztvevőket büfé várja!

Belépő: felnőtteknek 1000 Ft, gyermekeknek 500 Ft, 

valamint támogató jegyeket is lehet vásárolni!

Üzlethelyiségek és lakások bérbeadók!
Pilis, Rákóczi út 40.


