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A Jobbik Magyarországért Mozgalom Pilisi Alapszervezete az alábbi,
kérdéseket is feltevő nyílt levéllel keresett meg, amelyet a
közmeghallgatáson olvasott fel, majd sok más magánszemélyhez és
szervezethez is eljuttatott (a levél tartalma dőlt, míg a kérdések közé
beszúrt válaszaim normál, kiemelt betűvel íródtak):

Tisztelt Zábrácki László Úr! A kérdésben említett személlyel, cégeinek
jogi vagy bármilyen más képviselőjével én nem találkoztam, és
tudomásom szerint a képviselő-testület tagjai sem.

Nem volt tudomásom, Pilis városát erről hivatalosan a mai napig senki
sem tájékoztatta.

Ahogy az előző válaszomban már említettem, semmilyen terv,
értesítés, megkeresés ebben az ügyben hozzám vagy hivatalomhoz nem
érkezett, így a hatástanulmányokról sincs semmilyen tudomásom.

Mivel erről a beruházásról és terveiről a mai napig sincsen semmilyen
konkrét ismeretem, így tájékoztatást sem nyújthattam erről
senkinek.

Ahogyan a kérdésében is írja, ez a Magyar Államot érinti, Pilis városa
ebben az ügyben nem érintett, így erről a dologról tudomásom nem
volt.

Mivel a települési önkormányzatok az ingatlancserék és adásvételek
ügyében semmilyen hatáskörrel nem rendelkeznek, és Pilis városa
ebben az ügyben nem érintett fél, ezért Pilis városának és
polgármesterének nincs intézkedési lehetősége.

A közmeghallgatásig erről nem volt tudomásom, az Ön által mutatott
telekkönyvi másolatban láttam először az ingatlan tulajdonosának a
nevét. Még egyszer megismétlem: semmi információm nincs a
tervezett beruházásról.

Most a konkrét kérdésekre adott konkrét válaszok után engedjen meg
néhány gondolatot. Bár ezekre már a válaszokban utaltam.Atelepülési
önkormányzatok egy-egy ingatlan adásvétele, cseréje ügyében nem
érintett felek, az ingatlan-nyilvántartásokat nem a települési
önkormányzatok vezetik, az állami földcserékhez a települési
önkormányzatoknak semmilyen közük nincsen, arról tájékoztatást
nem kapnak. Így az ügyhöz sincs köze Pilis városának vagy
polgármesterének. Engem is megdöbbentett, hogy Pilis nevét ilyen
sokszor említik ebben az ügyben, de ez csak és kizárólag azért van így,
mert egy említett földterület Pilis közigazgatási területéhez tartozik.

Remélem, a levelére adott válasz megnyugtatja és segíti az ügy
tisztázását.

„Ezzel a nyílt levéllel fordulok Önhöz, hogy közösen tájékoztassuk Pilis
polgárait a Joav Blum magyar-izraeli üzletember által jegyzett King City
néven ismertté vált első osztályú, amerikai típusú kaszinó komplexum pilisi
vonatkozásait illetően. Mivel biztos vagyok, hogy ön és a képviselő-testület
mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően, Pilis és a pilisi polgárok
érdekeit figyelembe véve járt el, ezért levelemet nem veszi támadásnak, és
kérdéseimre minden igényt kielégítő válaszokat fog adni.
King City Kommunikációs iroda közlemény:
„A kaszinó-beruházást eredetileg teljes egészében a Pilis/Albertirsa
területre terveztük, és ennek megfelelően már az új útvonal is szerepelt az
eredeti King's City Albertirsa projekttervekben. Az Albertirsa
szomszédságában fekvő pilisi területet üzleti megfontolások alapján
választottuk a befektetés eredeti helyszínéül; a repülőtér és a 4-es főút
közelsége miatt. Az albertirsai 83,5 hektáros területet egy helyi
brókerhölgy ajánlotta Blum úr figyelmébe. A későbbiek során ennek a
teleknek az eladója mutatta be Blum urat a közvetlen szomszédságban
fekvő 99 hektáros pilisi telek tulajdonosának, ők nem csak szomszédok, de
baráti kapcsolatban is vannak egymással. A második földterület
megvásárlására 5 hónappal a telekcsere előtt került sor, annak érdekében,
hogy a terület megfelelő méretű legyen a teljes projekt megvalósításához.
Annak idején a King's City teljes projektdokumentációját elkészítettük az
említett területekre.” (Heti világgazdaság)
Kérdéseim a következők lennének:
Találkozott ön vagy a képviselő-testület bármely tagja Joav Blum úrral, az
ő, illetve az általa jegyzett cégek jogi képviselőjével?

Tudomása volt-e arról, hogy Joav Blum úr egy amerikai típusú
kaszinóvárost akar felépíteni Pilis határában?

Készült-e bármilyen hatástanulmány a kaszinókomplexum megvalósí-
tására, illetve üzemeltetése közben Pilist ért negatív hatások elkerülése,
megelőzése érdekében?

Tájékoztatta ön bármilyen módon Pilis polgárait, a környékbeli lakókat,
föld- és gyümölcsös tulajdonosokat, a vadászokat, méhészeket és a
pincetulajdonosokat ennek a beruházásnak a megvalósításáról, terveiről?

Tudomása volt-e arról, hogy Joav Blum úr a pilisi és az albertirsai
területeket felhasználva egy több mint 600 milliós, a Magyar Államot érintő
és azt megkárosító telekcserét próbált bejegyezni?

A Pilis/Albertirsa kontra Sukoró földcsere ügy nyilvánosságra kerülése
után, ön milyen intézkedéseket tett? Hozott-e létre vizsgálócsoportot, tett-e
büntetőfeljelentést? Tájékoztatta-e a lakosságot az ügy pilisi
vonatkozásairól?

Tudomása van-e arról, hogy jelenleg Pilis külterület 0188/2 hrsz.
Gyümölcsös megnevezés 99 ha, 2073 nm terület ingatlan kinek a
tulajdonában van, és ott milyen beruházásokat tervez?

Kérem a polgármester urat, hogy érezze át az ügy fontosságát, és annak
megfelelően válaszoljon. Ezzel elkerüljük, hogy önt és a képviselő-
testületet vád érje, hogy bármilyen egyedi, illetve pártpolitikai érdekek
vezérelték döntéseiket! Válaszát előre is köszönöm:
Szebb jövőt! Zábráczki László/Jobbik Magyarországért Mozgalom”

Tisztelettel: Szabó Márton
polgármester

Tisztelt Adományozók!

Pilisi Református Templomért Alapítványt
Ezúton mondunk őszinte köszönetet azoknak az embertársainknak, akik az idén
adójuk 1%-val A támogatták.
Nagylelkű támogatásuk segítségével az alábbi munkákat tudtuk elvégeztetni:
A templom udvar új kerítésének megépítése, és a templomtorony fizikai,
valamint elektronikai védelmének megerősítése.
Köszönettel: Az Alapítvány kuratóriuma

Nyílt válasz a Pilisi Jobbik nyílt levelére

Tájékoztatás a természet-
védelmi terület rekonstru-
kciós munkálatok befeje-
zésérő l . A Gerje-Forrás
Nonprofit Kft., mint a termé-
szetvédelmi terület rekonstruk-
ciós munkálatairól kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertes pályá-
zója tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a termé-
szetvédelmi terület rekonstruk-
ciós munkálatainak kivitele-
zése befejeződött. A kivitelezés
folyamán a Gerje-Forrás Non-
profit Kft. az alábbi munká-

latokat végezte el:

Reméljük, hogy a rekonstruk-
ciós munkálatokkal felújított
természetvédelmi terület köz-
kedvelt kirándulási célpont
lesz.

gaz, cserje
irtása, a tavak parti sávján nád
irtása, természetvédelmi terü-
leten meglévő tavak és az
összekötő csatornák kotrása,
tájidegen fák eltávolítása, 100
darab őshonos fa telepítése,
természetvédelmi tanösvény,
sétány kialakítása, ismertető
táblák elhelyezése, 3 db
pihenőpaddal ellátott esőbeálló
elhelyezése, 10 db hulladék-
gyűjtő edény elhelyezése,
szemetelést tiltó táblák elhelye-
zése, műtárgyak (2 db fahíd, 4

db fenékbukó és 2 db barát-
zsilip) felújítása.

Gerje-Forrás Nonprofit Kft.

Közmeghallgatás

A megújuló Gerje és forrásvidéke

Az ember nem csak azért
felelős, amit tesz, hanem

azért is, amit nem tesz meg.
Prótagorasz
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Kedves Pilisi Polgárok!

Szabó Márton

Hírnök

Az előző szám megjelenése óta több fontos esemény történt a városban, amelyek a november 26-i közmeghallgatáson is szóba kerültek.
Megtörtént Pilis város 52 km hosszúságú ának hivatalos, illetve a járdafelújítások műszaki átadása,
ezzel azonban még nem fejeződtek be a munkálatok, hiszen előttünk áll még mintegy 100 km-nyi padkafelújítás és
-építés, illetve sok km-nyi csapadékvíz-gyűjtőárok készítése. A folyamatban lévő munkák alatt a Műszaki Iroda
munkatársai és jómagam is várjuk az aszfaltburkolattal vagy a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos észrevételeiket.
A áról, annak a pilisi belterületet érintő szakaszáról szintén a közmeghallgatáson hallhattak
tájékoztatást a Magyar Közút programigazgatójától, Lehel Zoltántól, aki elmondta, hogy sajnos - az eredeti műszaki
tartalomtól eltérően - kimarad a Rákóczi út aszfaltozása, az új pályázatban már csak a Vasút és a Kölcsey út szerepel.
Városvezetésünk azonban minden eszközzel és formában tovább dolgozik azon, hogy a Rákóczi út is visszakerüljön
ebbe a programba. A levélben kérdeztem a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert. Kezdeményezésemhez megnyertem dr. Szűcs Lajos, Pest megye Közgyűlése elnökének és 23
környező település polgármesterének támogatását, aláírását. A választ a közmeghallgatásra érkezett Thoroczkay Zsolt

közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztériumi főosztályvezető helyettes ismertette a jelenlévőkkel: a tervezett útszakasz a magyar
előírásoknak igen, az uniós szabályoknak azonban nem felelt meg az EU-szakértők szerint:

Az EU felé pályázó Magyar Állam nem volt tisztában az pályázat szabályaival?) E levél szerint a hatóságok
tovább folytatják - már M-4 autópályaként - az út engedélyezési eljárását:

Látható tehát, hogy jelenleg csak az előkészítésre vannak meg a források, az építésre még nem, és
csak reménykedhetünk abban, hogy az itt leírt ütemterv tartható - de ez is csak akkor, ha addigra az építéshez szükséges forrásokat
valahogyan elő tudják teremteni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány a problémát egy lezser mozdulattal a következő kormányra
hárítja.Avasútállomás két oldalára tervezett terve is ismertetésre került a közmeghallgatáson.

Az tervéről, az építkezés megkezdéséről is tájékoztatást hallhattunk.Atervek szerint jövő év közepére átadásra kerül az
új rendelő, amelyben a mai kor igényeinek megfelelően lesznek kialakítva háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, szakorvosi rendelők,
valamint a védőnők és az orvosi ügyelet elhelyezése is megoldódik.Az épületben egy patika is elhelyezésre kerül.

A a következők: változatlan, és 2010-ben is tiszteletdíjuk 10%-át egy
elkülönített alapba helyezik, később meghatározott közcélokra. A nem változik (310 Ft/m3+áfa), a 20 Ft-tal nő
(460 Ft/m3+áfa), így a víz, szennyvíz összesen 470 Ft/m3+áfa, ami 2,7%-os növekedést jelent, amely az infláció mértékének a felét sem
éri el. A szolgáltatás mostanra önköltségi áron működik. Három évvel ezelőtt még 60 millió Ft/év támogatást kellett adnia a városnak e
szolgáltatás biztosításához. A a 2009. évi mértéknél marad. A magánszemélyek jának mértéke sem
változik a 2009. év II. félévéhez képest, azaz az éves kommunális adó mértéke 14 eFt (ez egy hónapra vetítve: 1.166 Ft). Az

csak az infláció mértékében növekszik. A 2010. márciusáig változatlan, (ekkor
derül ki, hogy a hűtés és a hamvasztás díja változik-e). a pilisi lakosok számára továbbra sincs, kizárólag a
nem pilisi lakosok által fizetendő.Az mértéke nem változik.A
sem változik.Aközterület használatának szabályai és díja is változatlan marad.
A fentiekből látható, hogy a képviselő-testület az önkormányzatokat sújtó állami intézkedések ellenére sem tervezi a pilisiek nagyobb
anyagi terhelését, mivel tisztában van azzal, hogy az elmúlt években hozott állami intézkedések miatt a lakosság tovább nem terhelhető.

Nem könnyű évet zár Pilis városa. Nagyon sok változás történt ebben az évben, amelyekről részletesen szeretném tájékoztatni Önöket a
Hírnök következő számaiban. December az advent, a karácsonyra való felkészülés lelki időszaka. Bár sok anyagi nehézségről írtam az
előzőekben, most arra kérem Önöket, hogy karácsony a családról, a szeretetről, a lélek megnyugvásáról szóljon. Próbáljuk meg
visszahozni a régi karácsonyok „szellemét”, hogy gyermekeink, unokáink is majd évtizedek múlva úgy emlékezhessenek erre a
karácsonyra, mint ahogyan mi emlékszünk gyermekkorunk anyagiakban nem bővelkedő, de szeretetben annál többet nyújtó ünnepeire.

aszfaltút-felújítás

4606-os út felújítás

4-es főút Monor-Pilis elkerülő szakaszáról

P+R parkoló

új rendelőintézet

térítési díjak 2010. évi változásai Képviselők tiszteletdíja
víz díja csatorna díja

szemétszállítási díj kommunális adó

önkormányzati lakások bérleti díja köztemetések díja
Egészségügyi szolgáltatási díj

idegenforgalmi adó közútak nem közlekedés célú igénybevételének díja

„Azonban az EU szakértők úgy tekintik az
alkalmazott eljárásrendet, mint a környezeti engedélyezési eljárás szabálytalan egyszerűsítését, ezért biztosra mondták, hogy nem lesz
támogatási szerződés.” (

„Tájékoztatom, hogy - Miniszter úr rendelkezésének
megfelelően - a NIF Zrt. az EVD környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával a 2009. évben megindította az EU elvárások szerinti
kétlépcsős környezetvédelmi eljárást. Az építés megkezdésére legkorábban 2012. évben kerülhet sor, míg az ideiglenes forgalomba
helyezés szakaszosan 2013. és 2015 között történhet meg. Az előkészítést a 2010. évben a NIF Zrt. A Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
sor terhére folytatja. A műszaki szempontból meghatározott beruházási ütemtervet módosíthatja a finanszírozási háttér biztosításához
szükséges idő, illetve a források rendelkezésre állása. Ma nem nevezhető meg bizonyosan, hogy milyen finanszírozási konstrukcióban
valósulhat meg a fejlesztés. A beruházásról szóló döntést legkorábban 2011. évben lehet meghozni az akkori finanszírozási környezetnek
és feltételrendszernek megfelelően.”

Kívánok áldott, békés karácsonyt és boldog új évet, minden kedves pilisi polgárnak.

APilisi Motoros Egye-
sület 2009. november
28-án ismét forralt
borral és forró teával
várta Pilisen a Penny
parkolójánál azokat az
embereket, akik szí-
vesen hozzájárultak a
pilisi óvodások Miku-
lás ajándékához.
A Motoros Mikulás
december 4-én láto-
gatta meg az ovisokat,
és adta át a csoma-
gokat. Kép a 4. oldalon

PME



4. oldal XV. évf. 6.sz.

Vörösmarty Mihály

Hírnök

HÍRNÖK
a Pilisi Önkormányzat lapja

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

Felelõs kiadó: Szabó Márton polgármester
Szerk.: Gajdosné Nagy Tímea 06/20-771-0416

e-mail:tnagy.timea freemail.hu
tördelés: Varju Zoltán 06/70-313-8861

Kilátó Kiadó, Ócsa, pf. 33.Tel.: 20/462-8132
Fotók: Varju Zoltán és Viktória.

Készült 3500 példányban

@

Tizenhárom Pest megyei településen parkolókat és biciklitárolókat
építenek a vasútállomások mellé 2010 első félévéig az európai uniós
fejlesztési források felhasználásával - jelentették be az érintettek közös
sajtótájékoztatón, kedden, Budapesten.

A Budapesti Közlekedési Szövetség
(BKSz), a MÁV Zrt. és az érintett 13
Pest megyei önkormányzat alkotta
konzorcium a mintegy 624 millió forint

összköltségű projektet a Közép-Magyarországi Operatív Program
támogatásával valósítja meg. A beruházás költségének 90 százalékát uniós
forrásból biztosítják, a 10 százalék önerőt az önkormányzatok adják. A
2010. június 30-val záruló projekt megvalósítása során 834 gépjármű
számára korszerű, őrzött parkolóhelyet, és 540 kerékpárnak tárolót
alakítanak ki a Budapest-Szob, a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-
Újszász-Szolnok vonalak mentén lévó vasútállomások mellett. Kéthelyi
József, a BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a közeljövőben megkezdődnek a kivitelezések, az időjárástól függően
jövő év elején, február közepén a tényleges építkezés is indulhat a 13
településen. Buzinkay Tamás, a MÁV Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója
elmondta, hogy a MÁV üresen álló területeket adja a projekthez. A
helyszínek kiválasztásánál szempont volt, hogy a helyi önkormányzatok is
hozzájáruljanak a parkolók fenntartásához. Mile Károly, a MÁV Zrt. EU
kapcsolatok osztályvezetője elmondta, hogy a regionális operatív
programokban és a Közlekedési Operatív Programban további P+R
parkolók építése várható az ország különböző részén a vasútállomások
mellett. A most induló projektben 2010 június 30-ig Abonyban, Cegléden,
Gyömrőn, Kismaroson, Nagykátán, , Sülysápon, Szentmárton-
kátán, Sződligeten, Tápiószecsőn, Üllőn, Vecsésen és Verőcén épül meg a
vasútállomások mellett a P+R, valamint a B+R parkoló. A kamerákkal
megfigyelt területeken egész nap ingyen parkolhatnak az autósok és a
kerékpárosok. A fejlesztési helyszínek kiválasztásánál és kialakításánál a
beruházók figyelembe vették a parkolók későbbi bővíthetőségét is.

Pilisen

Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala által működtetett „Adósságkezelési
szolgáltatás“ ügyfélfogadási rendje 2009.
november 15. napjától megváltozott,

A tanácsadás helyszíne:
Pilis Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi
Irodája. (2721 Pilis, Kossuth L. u. 47.)

az új időpont: hétfőnként este 18-20 óráig.

Czigelmajer Gizella, adósságkezelési tanácsadó

Adósságkezelés P+R parkoló

MTI

Kedves Olvasóink! A képviselő-testületi döntéseket
e hónapban a pilis.hu lapon követhetik.

Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon
-a ezúton fejezi ki köszönetét

mindazoknak, akik 2007 évi személyi jövedelemadójuk
1 %-át részünkre felajánlották.

A 2008. évben átutalt 176.484.-Ft összeg egy részét
- a Kuratórium döntése alapján - lakásotthonainkban élő

gyermekek karácsonyi ajándékainak vásárlására fordítottuk.
A fennmaradt összegből az alapítvány további céljainak

megvalósításához tartalékot képeztünk.

„A Jövő Gyermekeiért Alapítvány"

Az óvodába
érkezik

a motoros
Mikulás

A Pilisi  Piac nyitva tartása december
illetve január hónapokban a következők

szerint alakul:
december 24 csütörtök: rendes nyitva tartás

december 27 vasárnap : zárva
december 31 csütörtök: rendes nyitva tartás

/A decemberi hónapban élő hal kapható!/

Január 3 vasárnap : zárva
január 7 csütörtök: rendes nyitva tartás.

Minden Kedves Vásárlónak és Kereskedőnek
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván:

A szentendrei Déri család kapja 2009-ben a Az év családja Pest
megyében díjat. A számítástechnikai tanácsadó apuka és a főállású anya
kilenc gyermeket nevel.A legkisebb 2 éves, a legnagyobb 22 éves.Ahárom
egyetemista, két gimnazista, két általános iskolás mindegyike zenét tanul
vagy sportol, míg a szülők az egyházközösség munkájában vesznek részt.A
családot az édesanya szülei és a dédszülők is segítik a mindennapokban.
ADéri család a Pest Megyei Önkormányzattól 300 ezer forint pénzjutalmat,
valamint 1 hetes nyaralási lehetőséget kap Pest Megye Önkormányzatának
fonyódligeti üdülőjében.
Pest Megye Közgyűlése szeptemberben alapította meg a Az év családja
Pest megyében díjat , ami a megyében élő olyan családoknak
adományozható, akik mindennapi életükkel, munkálkodásukkal,
gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával,
közéleti szerepvállalásukkal példát mutatnak a Pest megyeiek számára. A
családok jelölésében a Pest megyei települési önkormányzatok,
intézmények, társadalmi szervezetek, egyházak, valamint Pest megyében
élő magánszemélyek vehettek részt.
Október végéig 38 családra érkezett jelölés. A legtöbb ajánlás
Nagykovácsiból és Zsámbékról érkezett, de a megye minden tájáról jöttek
pályázatok. A pályázatokat a területért felelős megyei alelnök, a szociális
bizottság elnöke, a Pest Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi referense,
és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselői értékelték.Adíjat
Pest Megye Közgyűlésének elnöke, dr. Szűcs Lajos a Megyeházán adja át a
családnak a december 11-i közgyűlésen.

„
”

„
”

Az év családja Pest megyében

Maly András, piacfelügyelő

Pest megye

KORREPETÁLÁS!
Alsós tagozatos gyermekek felkészítését, korrepetálását

vállalom otthonomban. +36-30/6575089

Igaz lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat
gondosan őrizzük meg,

hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.
József Attila
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Fotó: Gajdosné

Örömmel értesítjük az olvasókat, hogy Óvodai Intézményünk
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

intézményekben TÁMOP-3.1.4.-09/1. című pályázata pozitív
elbírálásban részesült.

Biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy:
a program középpontjában a gyerekük áll
a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a

gyereke(i)k számára
a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő

oktatási folyamathoz, az iskolához
gyermekük komplex képességei fejleszthetők
figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait
értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek
gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is
a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van
gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár
a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének
a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.

amelyben:
Kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak.
Kedvük, igényeik szerint mozoghatnak a térben és időben, zenében és

festményben.
Átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát.
Átérezhetik a hagyományok üzeneteit.
Bábozhatnak, dramatizálhatnak.
Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról,

barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a
közösségről, az őket körülvevő világról, környezetről, a természet
csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról.
Játszva tanulhatnak egymástól, a felnőttektől.
Kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják.
Amegoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges.
Figyelembe veszik a gyerekek törvényeit is.

Ez a program nem az évszakokra épül, hanem a négy főelem köré szervezi a
tevékenységeket: LEVEGŐ (júl.-aug.-szept.), TŰZ (okt.-nov.-dec.), VÍZ

(jan.-febr.-márc.), FÖLD (ápr.- máj.-jún.). Szeptemberben két óvodai
csoport indult el ezzel a programmal, akik mindennapi élményeikről
beszámolnak az általuk készített blogon:

és a
. Mindennap 2-3 tevékenység van a gyerekek számára,

amely nemcsak megdolgoztatja, hanem gondolkodtatja is őket. A gyerekek
hamar elfogadták az új program változatosságát, szeretik és igénylik a
foglalkozásokat. Az óvónők számára a tevékenységek megtervezése,
előkészítése meglehetős többletmunkával jár. Egyedüli nehézséget az
okoz, hogy a foglalkozásokhoz szükséges eszközök, anyagok
beszerzéséről egyelőre még anyagi támogatás nélkül kell gondoskodniuk.
Ilyenkor a szülők nyújtanak segítséget, amelyet ezúton is szeretnénk
megköszönni.
A pilisi KlímaBarát-kör november 23-28-ig Nyílt Tér Hetet rendezett
városunkban. A rendezvény célja a KlímaTudatos környezettudatos
értékrend növelése. Ennek keretében KlímaBarát napot tartottunk

óvodáinkban. Csoportjaink különböző tevékenységformákkal járultak
hozzá a környezettudatos életmód megvalósításához: komposztáló
elhelyezése, falevelek összegyűjtése, ültetés, különböző manuális
tevékenységek természetes anyagok felhasználásával, kiállítás az elkészült
munkákból, veteményes kialakítása.
Programajánló: a december 14-18. héten különböző programokkal
igyekszünk a gyermekek számára az ünnepvárás hangulatát még
változatosabbá örömtelibbé tenni. Lesz Lucázás, templomlátogatás,
Zeneiskolai növendékek hangversenye, babakarácsony és játszódélután,
melyre szeretettel várjuk a szülőket is.
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Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a
szülők számára?

Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a
gyermekek számára?
Önfeledt, boldog gyerekkort jelent,

Az ünnepek közeledtével ezúton szeretnénk dolgozóink nevében
nagyon boldog, békés, áldott karácsonyt és sikeres új évet kívánni
mindenkinek

http://csillagszemcsoport.blogspot.com http://gezenguzok-
pilis.blogspot.com

.

Óvodai Hírek

Fazekasné Pálinkás Éva és Borbíróné Szatmári Erzsébet
óvónők

A gubodys fiatalok háza táján mindig nagy a nyüzsgés: nincs nap, hogy ne tegyék próbára nevelőik
türelmét, ugyanakkor napról napra változik, fejlődik a csoport és annak minden tagja - így mi, nevelők
is. A néha széteső órák tapasztalatait cáfolja az az összhang, amelyet a gerje-menti bográcsoláskor
tapasztalhattunk: a gyerekek saját tartású nyúl közös levágásával, megfőzésével kedveskedtek
egymásnak, a tanároknak és az igazgató asszonynak, majd egy másik alkalommal a Gubody-kupáért
küzdöttek az abonyi és ceglédi diáktársakkal, nevelőkkel. Nem csak a kupát szereztük meg, hanem azt a
megbecsülést, elismerést is, ami azoknak a győzteseknek jár, akik sportszerűen, egymást támogatva,
önzetlenül küzdöttek.
Ha mi, nevelők nem a széteső , megtarthatatlan órák miatt aggódunk, hanem ilyenkor őszinte
érdeklődéssel, törődéssel megkérdezzük a gyermekeket, hogy mi történt velük az elmúlt órákban,
napokban, bizony, fájdalmas, megható, megdöbbentő élményeket élhetünk át közösen, ami tovább
erősíti a csoportot, és a következő óra biztosan megtarthatóbb lesz

„ ”

„ ”

… Gajdosné Nagy Tímea

Az ÚJ gubodysok
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Csapó Attila,
Gerje-Forrás Kht

Hírnök

(Békés Megyei Hírlap)

Örömteli eseménynek adott otthont, november 23-án, este 18 órakor a
Móricz Zsigmond Közösségi Ház. Első alkalommal rendeztük meg a

keretében a helyi civil szervezetek bemutatkozóját, melynek
témája: Környezetbarát Pilis 2010. volt.
Ennek a találkozónak elsődleges célja , hogy a különféle civil szervezetek
betekintést nyerjenek egymás munkájába, vagyis megismerhessék azokat a
törekvéseket, célokat, amiért létrejöttek. A megbeszélésen a következő
civil szervezetek vettek rész:

. Valamennyi szervezet számára
fontos, hogy védjük környezetünket és megőrizzük a jövő számára. Ezért
jött létre a Pilisi Klímabarát Kör. Fontos, hogy a lakosság is tisztában
legyen a környezetvédelemmel, és széles körben megismerhessék azt a
tevékenységet, amit eddig is kifejtettünk. Elsőnek a Klímabarát Kör
vezetőjének beszámolóját hallhattuk, aki ismertette a klímavédelem
fontosságát, valamint a Koppenhágai Klímacsúcs létrejöttének okait.
Fontos, hogy a helyi szervezetek is tisztában legyenek, hogy hazánk
klímavagyona, azaz a kiotói jegyzőkönyv keretében felhalmozott
kibocsátási egységeink értéke jelenlegi árfolyamon körülbelül 2300
milliárd forintra tehető. Ez az összeg a 2010-es magyar költségvetés
csaknem 20 százaléka, az egy évre számított 13. havi nyugdíj több mint
kilencszerese. A decemberi koppenhágai klímacsúcson kulcsfontosságú
döntések születhetnek az éghajlatváltozás elleni küzdelem jövőjét illetően,
többek között az unió új tagállamainak klímavagyonáról is. A közép-
európai uniós tagállamok elkötelezetten támogatják az unió klímapolitikai
céljait. Az EU vállalása, amely szerint az üvegházhatású gázok
kibocsátását 2020-ra az 1990-es szinthez képest 20 százalékkal kell

csökkenteni, teljesíthetetlen lenne a közép-európai és
balti államok nélkül. Ezek az országok 1990 óta jelentős,
30-50 százalékos csökkentést értek el a nehézipari
termelés összeomlása miatt. A rendkívül súlyos
gazdasági és társadalmi hatások enyhítése a mai napig
óriási terhet ró ezekre az államokra. Magyarország
készen áll a klímavagyonából származó forrásokat
elsősorban megújuló energia-beruházásokra, a zöld
technológiák elterjesztésére, az energiahatékonyság
növelésére költeni, és szolgálhatná az elkövetkező tíz
évben. A beruházások a gazdasági válság hatására
előálló foglalkoztatási válságra is megoldást jelent-
hetnének, hiszen mértékadó becslések szerint a zöld-energetikai
beruházások a hagyományos energiatermeléshez képest hétszer több
munkahelyet hoznak létre.
Ez után Pilis polgármestere emelkedett szólásra. Ismertette a
környezetszennyezés közvetlen és közvetett veszélyeit. Felhívta a
figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és arra, hogy az
Önkormányzat milyen erőfeszítéseket tesz ez ügyben. Az Óvodai
Intézmények képviselője elmondta, hogy a környezettudatos nevelést már
kicsi gyermekkorban kell kezdeni, és ők élen járnak ebben, ugyanis a telepi
óvoda megkapta a Zöld Óvoda minősítést. Hozzászólt még a témához a
Pilisi Motoros Egyesület, a szemétszedés fontosságára hívta fel a
figyelmet. Értékes hozzászólást hallottunk a KHT képviselőjétől is,
melyben ismertette tevékenységüket, és kérte, hogy a lakosság vegye
igénybe szolgáltatásaikat. Munkájukat ismertette még: a Pilisi Össszefogás
Egyesület, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Vöröskereszt
kirendeltsége, valamint a Gubányi Károly ltalános Iskola képviselője.
Ezután Pintér Sándor, a Pilisi Klímabarát Kör vezetője ismertette a
háromnapos rendezvényünket, amire szeretettel meghívott minden
érdeklődőt!

Pilis
Civil Nap

Óvodai Intézmény, Rózsatanya
Hagyományőrző Egyesület, Pilis Össszefogás Egyesület, Motoros
Egyesület, Vöröskereszt kirendeltsége, Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Ipartestület, Gubányi Károly Általános
Iskola, Vidám Tavasz Nyugdíjas Klub

Á

PILISI KlímaBarát kör

Ez lehet a mottója a klímabarátok Nyílt Tér Hét
rendezvényének, melynek zárónapja november
28-án volt a város dísztermében. A Pilisi
KlímaBarát-kör koordinátora, Pintér Sándor
köszöntötte az érdeklődőket. Tájékoztatást adott
az eddigi eredményekről, a klímabarát
településekről, a szlovák kapcsolatokról, a helyi
rendezvényekről. Kifejtette azt a véleményét,
hogy miben látja a legnagyobb bajt. Ez a közöny,
a természet és társadalom problémái felé.
Hiányzik a szívesség az emberek szótárából,

melyet nem
szabad elfe-
lejteni, és
g y a k r a n
kell gyako-
rolni. Szabó
Márton pol-
gármes ter
az időjárás
változásai
kapcsán el-
m o n d t a ,
hogy a nagy
meleg mi-
ként hat az
élőlényekre
pl. a növé-
nyek beteg-
ségeire.
Kifejtette,

hogy az emberek pazarló életmódja 2-300 év alatt
elhasználja a föld energiáit, pedig azok több
millió év alatt keletkeztek a föld és óceánok
mélyén. Gyócsos Nóra a globális klímaváltozás
értelmét, hatásait mondta el. Beszélt azokról a
feladatokról, amit a világ országainak meg kell
tenniük, hogy a széndioxid kibocsátás
csökkenjen. Kitért arra is, mennyire fontos a
példamutatás, akár családon belül is, hogy
tudatosodjon az emberek fejében, mindennek

következménye lesz, melynek hatásai a jövőben
jelentkezni fognak. Pártai
Lucia, aki városunk
szülötte - és a mai napig is
lakosa, - igen érdekes
tényeket mondott el az
időjárással kapcsolatban.
Grafikonon mutatta be,
hogy míg az egyik évben
plusz 4 fokos eltérés
mutatkozott a sokévi át-
laghoz képest, a követ-
kező évben ez már csak

plusz, vagy mínusz 2 volt. Felhívta a hallgatóság
figyelmét arra, hogy nem szabad megijedni, ha
meteorológiai jelentésben a riadó szót halljuk,
akár hőség, szmog, vagy UV sugárzás kapcsán.
Viszont az ott elhangzott tanácsokat be kell
tartani. Széndioxid kibocsátók mi magunk,
emberek is vagyunk, és ez a széndioxid akár 200
évig marad meg a légkörben. Ennek csökkentése
igen fontos feladata mindenkinek. Bemutatta,
hogy az időjárás előrejelzése miként történik,
milyen új számítógépes program és radar segíti
munkájukat. A honlapjukra rákattintva bárki
tájékozódhat, biztonságosan előre 8 napra tudnak
jósolni. A Pilisieknek pedig külön található
jelzés. Olyan adatokat ismertetett, melyek
bebizonyították, hogy a korábbi évszázadokban
is voltak kirívó évek, pl. 1200-ban, januárban

olyan meleg volt, kivirágoztak a fák, és az
1400-as években is előfordult ilyen eset. Az igen
értékes előadást még tovább hallgattuk volna, de
az idő sürgetése miatt be kellett fejezni. Pártai
Lucia ígéretet tett arra, hogy máskor is szívesen
eljön. Ezután került vetítésre A hülyeség kora
című film. Témája a jövőben játszódik, annak
hatását mutatja be, ami a mostani korban történik:
a levegő - víz - földszennyezés, a háborúk, a
haszontalan felhalmozás, a szegényebb országok
kizsákmányolása, hurrikánok, áradások, fölcsu-
szamlások következményeit. Igen tanulságos
film!
A program délután, a Hegyeki Pincesoron
folytatódott. Az Orbán szobornál álló pincében
volt a Klímabarátok találkozója. A szakadó eső
ellenére igen sokan tisztelték meg a rendezvényt.
Kellemes beszélgetés, pilisi hagyományoknak
megfelelően készített hurka és házikenyér várta a
vendégeket. A pincegazdák pilisi tyúkgulyással,
és borkóstolóval kedveskedtek.

„ ”

„ ”

A Pilisi KlímaBarát kör köszönetet
mond mindenkinek, akik segítették

ennek a napnak a sikeres
megvalósítását:

Önkormányzat, Rávágyi János,
Lengyel Zoltán, Virág János

és a kör tagjai.

„Klímaváltozás mindig volt,
van, és lesz!”

Az eseményekről a Duna TV
és a pilisi kábel TV készített felvételeket.

A pincegazdák egy csoportja

Pártai Lucia

Hadas Jánosné

„Jól dobol a kenyér”

Paulovicz Pálné:
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A volt Gubányi Kastély

Hírnök

2009. október 31-én véget ért
a Falka Futóklub és a Pilisi
KlímaBarát-kör által közösen
szervezett II. KlímaBarát
Hendikep futósorozat! A 6,7
km-es távot ebben az évben
hat alkalommal teljesíthették
a legszorgalmasabb futók.
A pálya unalmasnak nem
nevezhető, változatos terepen
vezette végig a versenyzőket az Iker-fenyő
lábától a kávai határig és vissza. A
versenyen összesen 28 felnőtt futó és 5
gyalogló vett részt. A pályacsúcsot a
hölgyeknél Tóth Éva (33:57), a férfiaknál
Végvári Zsolt (26:06) állította be. Hónap
futója címet tízen szereztek. Ez azok
kiváltsága, akik a legjobb idejükhöz képest
a legtöbbet javítottak saját futóidejükön. A
gyermekeket sem hagytuk unatkozni, amíg
a felnőttek futottak. Részükre 1 km-es
pályát jelöltünk ki. Ezt 22 kislány és kisfiú
teljesítette nagy örömmel, a legifjabb

versenyzőnk 4 éves volt! Jó hangulatú,
vidám versenysorozaton vagyunk túl, mely
testnek- léleknek jól esett, örömüket lelték
benne nem csak a futók, de a szurkolók is!
Várunk mindenkit a Falka team honlapján
(falkateam.mlap.hu), és január elsején a
Falka félmaratoni , 10 km vagy bármi

más versenyen!
Gratulálunk az eredményekhez! Jó
egészséget és további sikeres futásokat
kívánunk az eddigi és a jövőbeni
versenyzőinknek!

„
…”

Na, most futás!

Falka futóklub
KlímaBarát Kör Pilis
Tömegsport szekció

ÁLLATELEDEL-BOLT,  Kávai u. 10.
BAMBI GYERMEKRUHÁZAT, Kávai u.7.

JWB Kft  KREATÍV HOBBY JÁTÉKSZIGET, Rákóczi u. 11.
KOVÁCS VIRÁGBOLT, Huba u.4.

KÖNYVESBOLT,  Kávai u.1.
LÁTVÁNYPÉKSÉG,  Vasútállomás

Márkus Erzsébet PALACKOZOTT ITALOK, Kávai u. 7/3.
NOSZTALGIA  CSEMEGEBOLT,  Móricz Zs. u.25.

PILISI SÜTŐ Kft., Csaba u. 10.
Sáránné K. Katalin VIRÁG és AJÁNDÉK, Kávai u.7.

TOLDI KER. Kft (Tejbolt), Rákóczi u. 46.
VEGYES ÉLELMISZER, Nagy Lajos. u. 1.

VEGYESKERESKEDÉS, Huba u.4.
VIRÁG - AJÁNDÉK, Rákóczi ú.73.

PILISI KlímaBarát Üzletek

Sajnos Pilisen több fát írtanak, mint amennyit ültetnek. Amikor
ideköltöztünk 1999-ben a telkünkön egyetlen orgonabokor volt.Amadarak
csak átrepültek felettünk, nem volt hová leszállniuk. Ma olyan a kertünk és
A KÖRNYÉKÜNK IS, mint egy erdő. A konyhaablakom hemzseg a
cinkéktől. Évek óta költ nálunk fekete rigó az udvarunkban. Igaz, jöttek az
elektromos művektől a favágók és DERÉKBA VÁGTÁK az egyik fámat,
(majdnem idegbaj t kaptam! BARBÁR), de nő t t tovább.
Tudom, felmelegedés, meg klímaváltozás... de azt kell megérteniük az
embereknek, eljön nem sokára az az idő, amikor ÖLNI FOGANAP!Akkor
már hiába ültetnének fákat, azokat is kiégeti, most kell lépni, még időben.
Nyáron sokan megállnak pihenni az utcán a fáink árnyékában és mondják
„milyen jó egy kis árnyék!”...
A falevél pedig nem szemét, hanem lombtrágya, búvóhely,
táplálék...gyerekeknek játék, érdekesség is lehet.

Fásítás

Tóth Gizella Éva

Kérjük, ne égessen flakont, eldobható pelenkát, gyümölcsleves- és
tejesdobozt, faforgácslapot, laminált falemezt vagy más műanyag
terméket!A szegénység miatt sokan még a purhabot is kiszedik a sittből, de
a legnagyobb gond a pelenkaégetés: sok embernek a pelenkahajtogatás ad
munkát, de a selejt náluk marad, és ezzel is fűtenek. A falvakban a sűrű,
fekete füstről lehet megismerni a pelenkaégetőket. A műanyagok égetése
során számos rákkeltő anyag kerül a levegőbe, a májat, csontvelőt,
idegrendszert károsító anyagok mellett.
A 21/2001. számú kormányrendelet értelmében tilos műanyagokat égetni;
aki ezt megszegi, 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. A
műanyagok égetése bűncselekmény is, a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése, ezért a rendőrséghez vagy az ügyészséghez is lehet fordulni, az
elkövető akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Ne mérgezze magát és a környezetében élőket!

Ne égesse el, rákot okoz, és a büntetés is drága!

Forrás: origo.hu

Van a városban egy 12 éves fiú, ,
akinek különleges hobbija van: szabadidejében
kisállatkákat gyűjt és gondoz. Ádám a helyi
Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utcai
telephelyének 6. osztályos tanulója, osztály-
főnöke dr. Fehér Polgár Pálné. Első utunk egy
kedves kis tóhoz vezetett, amiben gyönyörű
récék úszkáltak. Ádámból dőlt a szó örömmel
mesélt kis barátairól:

Az Interneten találtam rájuk, és azonnal
megtetszettek. Aztán apu látva, hogy mennyire
szeretném a monori kisállat börzéről egy
récepárral tért haza. Sorba születtek a kisrécék,
majd vettünk hozzájuk még egy karolin récét is.
Volt, hogy tíz réce úszkált a tóban, most öten
vannak. Kínában őshonosak, nem a földön
fészkelnek, hanem a fán: nagy karmaiknak
köszönhetően kiválóan ülnek a gallyakon - más
récék erre képtelenek. Jól repülnek. Amikor a
kisréce kikel, az odúból a földre ugrik, akár tíz
méter magasból! Már láttam ilyet.

Mi a kedvenc eledelük?

Kukoricát áztatok, hogy csírásodjon, mert a
szárazat nem eszik de szeretik a szotyit,
gilisztát, salátát, répát is. De tessék csak utánam
jönni, mutatok én még mást is!

Gyönyörűek ezek a papagájok!
Tessék csak bejönni a ketrecbe! Ne tessék

félni, bár van egy vad is köztük.
Hát, készítek egy-két képet róluk, de aztán

inkább kintről csodálom őket! Nagyon hangosak!
Mindig ilyenek, ha idegen megy be hozzájuk.

Tessék csak nézni! Nekem még azt is engedik,
hogy megfogjam őket! Ez pedig a kedvencem,
ezt is a monori kisállat börzén vettük apuval. Le
tetszik fényképezni vele?

Persze. Nekik mit adsz enni?
Ők mindent esznek: magokat, káposztát,

gyümölcsöt, sajtot, túrót De menjünk tovább,
van még más állatkám is. Ezt a fehér nyuszit
ajándékba kaptam kiskoromban, ő is a
kedvencem. A tarka nyuszi nemsokára fialni fog,
ő a mamámé. Ott fenn pedig galambok ülnek.

És abban a másik, kisebb tóban ki lakik?
Menjünk oda, megmutatom! Ide a kishalakat

költöztettük, mert a hátsó tónál a récék megették
a nádat.

Honnan ered a vonzalmad e kisállatok
gondozása iránt?

Apu is szereti az állatokat. Volt, hogy száz
galambot tartott a papagájok helyén.

Mit szólnak a hobbidhoz a barátaid?
Legutóbb, amikor Erika nénivel itt voltak a

hittanosok, mind
megcsodálták őket.

Mi az, amit adnak
neked az állatok?

Nem tudom szó-
ban kifejezni. Egy-
szerűen szeretem
őket, jó velük lenni.
Nem unatkozom,
még a rossz időben is
kint vagyok velük.
Nem csak a récék, a
papagájok és a ga-
lambok engedik,
hogy simogassam
őket, hanem még a tyúkok is a kezemből esznek.
Közülük a japán tyúk a kedvencem.

Egész szabadidődet velük töltöd?
Úszok, kosarazok és most kezdtem el focizni.
Az iskolában is ilyen jól teljesítesz?
4-5-ös tanuló vagyok.
Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Még nem tudom, de állatkáim mindig lesznek.
Szüleid, nagyszüleid büszkék lehetnek rád,

mint ahogy Te is rájuk, hogy állatszeretetükkel,
dolgosságukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
keresd a természet közelségét, és már ilyen
fiatalon megtapasztald a gondoskodás örömét és
felelősségét.

Bánszki Ádám
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Gajdosné Nagy Tímea

Tenyeréből esznek...

A természetben nincsenek sem jutalmak
sem büntetések: következmények vannak.

Robert Green Ingersoll
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Hírnök

Feketén -Fehéren

Rácz Zoltán

Tisztelettel: Rácz Zoltán Gajdosné Nagy Tímea

Tisztelt olvasóim! Most egy olyan fogalomról
szeretnék írni Önöknek, ami minden embernek
megadatik ebben az életben - legalább egyszer. Csak
az nem mindegy, hogy mikor és milyen formában. Az
esélyek közül - mivel több fajtája is van, és jelentése is

több lehet - hadd soroljak párat, amelyek nagyon fontosak számomra,
vagy számunkra. Pl.: esélyegyenlőség, ami azt jelenti, hogy minden
tisztességes embernek joga van az egyenlő bánásmódhoz,
megkülönböztetés és előítélet nélkül, mert nem a mi dolgunk elítélni,
vagy megítélni a másikat. Mondhatnám úgy is, hogy az vesse rá a másik
emberre az első követ, aki úgy érzi magáról, hogy ártatlan valamiben
ezen a földön. Utolsó esély: ezt a szót általában olyankor használjuk,
amikor már valakinek adtunk egy elsőt, csak ő azzal nem élt, sőt, ne adj
Isten, visszaélt olyan dologgal, ami a másikban megrendítette a
bizalmat. Ezért úgy gondolom, hogy egy utolsó esélyt adjunk
egymásnak, ha az első esély nem volt életellenes, mert szerintem az
még egy esélyre nem érdemes. Szelektíven és lelkiismeretesen
becsüljünk meg mindenkit, aki már megkapta az élettől az esélyt, vagy
az embertársától. Bizonyítsa be mindenki, hogy méltó arra, amit kapott
és csinál. Becsületét csak egyszer játssza el mindenki - ami talán a
legdrágább is.

Esély (sansz)
Az esély szó nekem a lehetőséget jelenti a változásra,
változtatásra. Ha rájövünk, hogy rossz irányba, rossz
eszközökkel, rossz célokért, rossz kísérőtársakkal
haladunk, egész életünkben van esélyünk arra, hogy
visszaforduljunk, irányt változtassunk, új társakat
keressünk arra, hogy teljesítsük életfeladatunkat, és
életünk végén megtisztulva álljunk az egyetlen
ítélőbíránk előtt. Az esély lehetőség de a döntés
miénk. Dönteni pedig csak tiszta, befolyásoltság
mentes aggyal lehet. De hogy is láthatnánk tisztán, ha

anyagi érdekek, rokoni szálak, az agyunkba napi több órán át ömlő
médiafertő eltakarja szellemünk és lelkünk elől az igazi értékeket?
Ilyenkor hívjuk elő gyermeki tisztaságú énünket, tudjunk újra önfeledten
játszani, letisztulva, egyszerűen, gonoszság nélkül gondolkodni és
cselekedni, mert csak így van esélyünk arra, hogy emberként, nem pedig
önző, csak ösztöneit kielégítő, mások által megvetett emberállatként
éljük le életünket.

–

„ ”

Kutyás Hírek
http://gallery.site.hu/u/Emir_001/bemutatok/
2009 november 21-én Frizbie Szemináriumot tartott iskolánkon Seftsik
Péter, a hazai Frizbie Sport egyik jelentős hazai képviselője. Képek láthatók
a rendezvényes albumunkban. Iskolánk egyik tagja Kovács Mariann, aki
maga is képviselője ennek az új, gyorsan fejlődő sportágnak, vállalta hogy a
hozzánk forduló érdeklődőket csokorba szedve segít nekik elindulni,
megismerni e sport szépségeit, rejtelmeit.Afrizbie sport nagyon látványos,
bárki számára könnyen elsajátítható, nem igényel nagy helyet és drága
eszközöket. Rengeteg örömet okoz annak is, aki csinálja és annak is aki
nézi, hiszen mozgékonyságot, vidámságot tükröz. Az eldobott korongot
kell visszahozni a kutyának. Vannak távolsági dobások és vannak, ahol a
kutya és gazdája együtt mozgása a lényeg. Ilyenkor a gazdán különféle
módokon átugrik a kutya, vagy épp alatta (dobbantás, szaltó...). A
lehetőségeknek csak a képzelet és a végrehajtás szab határt! Aki nem akar
versenyezni annak is kitűnő kikapcsolódást jelenthet, nem beszélve róla,
hogy a nagyon aktív kutyáknak egy jó lefárasztási lehetőség.
Várunk mindenkit szeretettel!

„ ”

„ ”

„ ”
Tóth Gizella Éva

Sikeres szelektív gyűjtés, sok ajándék

A pilisi Attila úti óvoda a 2009. február 1-től augusztus 31-ig
terjedő időszakban a legtöbb fém italos dobozt, tejes és joghurtos
poharat illetve italos karton dobozt gyűjtötte össze, ezzel három
kategóriában, 39 óvoda között I. helyezést ért el.

Az ÖKOVÍZ Kft. az intézményi szelektív gyűjtés során kiemelkedő
teljesítményt nyújtó óvodákat és iskolákat pénzjutalommal, a gyerekeket
pedig értékes tárgyjutalommal díjazta. A rangsorolás iskolai és óvodai
kategóriában, hulladék fajtánként, az egy főre eső mennyiség alapján
történt.

Akimagasló eredmény
a pedagógusok, gyerekek és szüleik együttműködő munkáját dicséri.
Társaságunk intézményi szelektív gyűjtési programjában 2009
szeptemberétől szolgáltatási területünk már 79 bölcsődéje, óvodája,
általános-, speciális-, valamint középiskolája vesz részt. Környezeti
nevelési programunkat a jövőben is folytatni kívánjuk, melyet évről évre új
elemekkel bővítünk. Célunk, hogy minél több segítséget nyújtsunk a
környezettudatos gondolkodás és életforma kialakításához. A 2009/2010-
es tanévben is változatos programokat kínálunk a 3-18 éves korosztály
részére, melyről honlapunkon a www.okoviz.hu/környezettudatos nevelés
menüpont alatt részletes tájékoztató olvasható

„ ”

. „ ”ÖKOVÍZ Kft.

A résztvevő 47 gyerek és szüleik körében nagy
sikerű, Gajdosné Nagy Tímea által kezde-
ményezett, koordinált és 2009. június 15-től
július 10-ig lebonyolított első pilisi nyári
gyerekfelügyelet jövő évi folytatása várhatóan a
Gubányi Károly Általános Iskola szervezésében
valósul meg. Az 1997. XXXI. törvény szerint a
gyermekek napközbeni ellátását kötelező
feladatként biztosítania kell minden önkor-
mányzatnak az alábbi módon:
„ §

…”

41. (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a
családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,

foglalkoztatását és étkeztetését kell megszer-
vezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-
piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás
keretében biztosított szolgáltatások időtartama
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását
különösen az olyan gyermek számára kell
biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó

napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
vagy akivel együtt a családban három vagy több
gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete
miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátása meg-
szervezhető - a gyermekek életkorának
megfelelően - különösen bölcsődében, hetes
bölcsődében, családi napköziben, házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis
otthonban vagy napközis táborban, valamint a

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kt.) hatálya alá tartozó
óvodában, iskolai napköziben

Nagy lehetőség ez azon családok számára,
ahol munkavégzés vagy egzisztenciális

problémák miatt a gyermekek felügyelete,
gondozása, tartalmas szabadidő eltöltése

nehézségekbe ütközik a nyári szünidő alatt.

I. Pilisi nyári gyermekfelügyelet

„Tudd, hogy bármi váratlan érkezik az életedbe,  az Isten

ajándéka, és biztos, hogy hasznodra lesz, feltéve,

ha maximálisan kiaknázod. Csak az okoz gondot

számodra, amire Te magad törekszel.”
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November 7-én, szombaton a pilisiek egy csoportja autóbusz kiránduláson volt a
helyi Pilis város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Hollókőn és
Szirákon. Az Országos Szlovák Nemzetiségi Szövetség pályázat révén pénzügyi
támogatásban részesítette pilisi csoportját. Az összeget kirándulásra fordították. A
pályázati támogatás a végzett munka elismerését és jutalmazását jelenti a városi
szervezetnek. A kirándulás egyik célja a világörökség Hollókő megtekintése,
megismerése volt. Ugyanakkor talán még ennél is fontosabb: Szirák meglátogatása,
ami azért nevezetes, mert a törökök kiűzése után a lakatlan Pilist a legnagyobb
létszámmal a Szirákról jött emberek népesítik be, mint betelepülők. Szirákon
megtekintettük a 27 szobás Dégenfy és Teleky grófi kastélyt, mely manapság egy
csodálatos kastélyszálló. Az autóbusz 50 fős csoportja nagy szeretettel mond
köszönetet Pilis város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségének.

Pilisi őseinek nyomában

Reis József ny.isk.ig.

2009. november 20-án meghívást kaptunk a Cinkotai Szlovák
Önkormányzattól a már évek óta megrendezésre kerülő Márton
napi Tollfosztó, Fúvószenei, illetve Népitáncos hagyományőrző
bálra . Pilisről 50 fővel autóbusszal mentünk el. A műsor a
Cinkota Színházban került megrendezésre, mintegy 500 fős
szlovák kultúrát szerető, több településről meghívott vendég
részére. A pilisi vendégek között volt Szabó Márton polgármester
úr és felesége, valamint városunk több képviselője és
hozzátartozói. A műsoron a Tótkomlósi ötven tagú fúvószenekar
adott nagyon színvonalas koncertet. Ezután több település
néptáncosai adtak elő gyönyörű táncprodukciót, majd az
Újhartyáni fúvósok igazi báli hangulatot teremtettek. Az ott lévő
vendégek batyus jellegű, hozott süteményekkel, borokkal
kínálták egymást. A mulatság reggelig tartott. Ez a rendezvény is
hűen tükrözte, hogy a szlovák hagyományok, a baráti
összejövetelek nagyon szép és maradandó emlékeket hagytak
minden résztvevő vendégben. Köszönet a szép estéért.

„

”

„ ”

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kulturális programja

Sedró János elnök
Kárpáti Gyula vagyok. Kisebbségi Önkormányzatban dolgozom, mint
kulturális vezető. Gitárt tanítok. A legfiatalabb tanítványom hat éves
volt, a legidősebb hatvanhat.Afiatalok, amikor a zenével foglalkoznak,
csak jót cselekednek, azzal is hasznosan töltik el az idejüket. Sajnos
vannak olyan családok, akik a gyerekeiknek egy egyszerű kis dobgitárt
sem tudnak vásárolni.Azokat a rászoruló gyerekeket, akiknek a szüleik
anyagi helyzete nem engedi, segítem, és teljesen ingyen tanítom őket.

Nagyon sok szeretettel várok mindenkit, kortól, nemtől független. Érdeklődni a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában lehet.
Meg szeretném említeni, hogy zenéltünk Pilisen a Nádas presszóban, ahol Szabó
Erzsébet üzletvezető sokat segít a fiataloknak: több napilapot, keresztrejtvényújságot
járat. Amikor bejönnek a fiatalok, egy üdítő vagy egy forró tea mellett olvasnak,
művelődnek és keresztrejtvényt fejtenek. Ez a jelenség nekem nagyon furcsa volt,
mert már többször láttam. A tulajdonos asszony pedagógus módjára segít a
kérdésekben, aminek úgy gondolom, hogy nagyon lehet örülni, mivel a fiatalok ezen
a módon is kulturálisan művelődnek.

A  zene sosem késő

Szomorú esemény történt a
BARÁTSÁG Klubban. Bretka Pál-
né Erzsike klubvezető a betegsége
miatt lemondott.
Erzsike 14 éven keresztül önfelál-
dozóan vezette a klubot. Neki
köszönhetően sok szép élményben
volt részünk. Nagyon sajnáljuk,
hogy elhagyott minket. Reméljük,
ha meggyógyul, újult erővel
visszajön, tapasztalatával, kiváló
ötleteivel tovább segíti a klub
működését. Kívánunk neki tiszta
szívből jó egészséget, teljes
gyógyulást, hosszú, boldog életet.
Várunk vissza Erzsike!

A Barátság Klub nevében: Simó Istvánné

BARÁTSÁG KLUB HÍREI
Megint elsuhant egy év, és jön a 2010. Vajon
mit hoz? A BARÁTSÁG Nyugdíjas Klub
megtartotta az Idősek Napját, most is, mint
mindig, a FÉLIX-féle falatozóban. Marcinak
köszönjük a finom ebédet és a kulturált
kiszolgálást. A dánszentmiklósi ARANYESŐ
Klubot hívtuk meg, vezetőjük Királyné
Gyöngyike, aki csupa szív-szeretet. Köszönjük
Pilis Város Vezetőségének, hogy elfogadták a
meghívásunkat, és megtiszteltek jelenlétükkel.
Jó érzés együtt ünnepelni és megbeszélni, hogy
kis városunk milyen szépen fejlődik.
Köszönjük a jó utakat, most ugyancsak
elsüllyednénk a nagy sárban. Örülünk a vasúti
aluljárónak, de nagyon kellene 2-3 pad a
peronra. Szemtanúja voltam, hogy egy anyuka
a földre (kőre) ültette a kislányait, mert cipőt
kellett cserélni neki. Az idős emberek is
örülnének neki, jó lenne, ha illetékes kezébe
kerülne kérésünk.
Gratulálok a Hírnök Szerkesztőségének, mert a
lap sokoldalú, tartalmas, ez úton is kívánok jó
egészséget és sok szeretetet, a gyengél-
kedőknek jobbulást (én is köztük vagyok), és
sok szép évet. Az új klubvezetőnek, Simonné
Marikának eredményes éveket kívánok.
Köszönöm a Széchenyi úti iskola vezető-
ségének az eddigi irántunk tanúsított
megbecsülést, tiszteletet.

Mindenkinek szeretetben gazdag
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

Bretka Pálné

Hagyománnyá vált körünkben az Idősek napja méltó
megünneplése, melyet októberben tartottunk. Szabó Márton
polgármester úr köszöntötte az időseket, majd az óvodás és
zeneiskolás gyermekek kedveskedtek nekünk. Vendégünk volt a
Tápiósági Nyugdíjas Klub, melynek tagjai műsorral színesítették
rendezvényünket, a helyi klubtagok verset, énekeket és jelenetet
adtak elő. Ezúton is szeretnénk megköszönni polgármester úr
kedves szavait, az óvónők, dadusok áldozatos munkáját, az
óvodás gyermekek szeretetét, Hacheleva Ludmilla tanárnőnek és
növendékeinek szép zenei műsorát.

„ ”

Vidám Tavasz Klub eseményei

Paulovicz Pálné, klubvezető

A gyáli sintérrel van ugyan szerződés, hogy szedje össze a
kutyákat az utcáról, de ez gyakran nem sikerül, mivel mikorra ide
ér, lehet, már épp nincs kinn a kutya. Ezek a kutyák időnként nem
is támadnak, esetleg csak elütik őket, ami persze nem csak
nekik rossz, de komolyabb baleset is lehetne belőle. Tudom,
PÉNZ! PÉNZ! PÉNZ! Ötlet, bár nem saját, de jó lehet....
Egyik évben a kötelező veszettség elleni oltással egyidejűleg
minden kutyát be kellene Chippelni. Ez egy szokásos azonosítási
eljárás évek óta, egy rizsszem nagyságú kis kütyü-t adnak be a
nyakbőr alá. Ezzel egy időben egész alakos és fejkép készülhetne
a kutyákról. Természetesen azokról is amelyeket háznál oltatnak
be. Így kb. egy éven belül minden Pilisen létező kutya
regisztrálva lenne. Ezek után, amikor kutyát találnak
FELÜGYELET NÉLKÜL az utcán, tudható lenne a tulajdonos
személye így felelősségre vonható lenne. A gazdáknak
kötelességük lenne jelenteni, kerestetni, ha kutyájuk eltűnik,
mert ha ezt nem teszik, szintén büntetés járna érte. Ez különösen
jól jöhetne harapások, jószágmészárlások esetén!!! Valamint a
véletlenül utcára került kutyák is hazajuttathatók lennének.
Uniós országokban egyre több helyen már így létezik, ott
ugyanis VAN ÁLLATVÉDELEM !!! Idővel jó lenne az
ivartalanítást is behozni ott, ahol nem szeretnének felesleges
szaporulatot, így kevesebb kutya kerülne menhelyekre.
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Kóborló kutyák

Tóth Gizella Éva

Lipták Mihály az egyike azoknak, akik
évek óta hétköznap és ünnepnap
folyamatosan veszik fel a helyi

rendezvényeket, hogy a pilisi lakosok a
kábeleken keresztül hiteles képet

kaphassanak a helyi programokról,
történésekről. Köszönjük munkáját!



Karácsonyi alkalmaink a Református templomban:
Adventi koncert

Gyermekkarácsony

Szentesti istentisztelet
Karácsonyi, úrvacsorás istentisztelet
Karácsonyi, úrvacsorás istentisztelet

December 13. vasárnap du. 4 órakor:
Zeneiskolások és tanáraik karácsonyi koncertje.

December 20. vasárnap du. 4 óra:
Karácsonyfa, Jézus születése, ajándékok, kedves műsor várják a

gyermekeket családjukkal együtt.
December 24. csütörtök este 8 órakor:

December 25.  10.30-kor:
December 26.  10.30-kor:

Hírnök10. oldal XV. évf. 6.sz.Hírnök

Közhely lett már, hogy a karácsonyt sokan a szeretet
ünnepének nevezik. Annál feltűnőbb az, hogy éppen
ilyenkor kell találkoznunk a szeretetlenség sok
szomorú példájával és áldozataival. Éppen ezért
beszéljünk arról, amit Jézus ilyen keményen
fogalmaz, hogy jönnek idők, amikor a gonoszság
megsokasodik, és a szeretet sokakban meghide-
gül(vö. Mt24,12). Amikor régi jó barátok ellen-
ségekké lettek az üzlet során amikor édes testvérek

farkasszemet néznek egymással mint al- és felperesek. Amikor
házastársak, akik valamikor szerelmet vallottak egymásnak, most bosszút
esküsznek, hogy tönkreteszik a másikat. Amikor szülők szembefordulnak
gyerekeikkel és szétmarják a házasságukat. Amikor gyerekek kiforgatják
idősödő szüleiket az otthonukból, amit egy élet munkájával nagy nehezen
összehoztak, és ami úgyis az övéké lenne, csak még várni kellene egy
kicsit, amíg élnek az idősek. Az önzés, az érvényesülési vágy, a pénz
szerelme kiirtja sokakból a hűségnek, a ragaszkodásnak, a hálának, az
áldozatkészségnek még a csíráját is. Ahol valamikor meleg szeretet töltötte
be a szíveket és az otthont, ott az egyszer csak elkezd hűlni, és szó szerint
megvalósul, amit Jézus mond: a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig
sokakban meghidegül.
Észlelünk tehát egy ilyen jelenséget, amire Jézus előre felhívta a
figyelmünket. Közben mindnyájan tudjuk, hogy igazi szeretet nélkül
lehetetlen tartalmas, emberi életet élni, senki sem tud egészséges módon
kibontakozni, és valóban emberré válni. Ezért is fontos, hogy próbáljuk
kicsit konkrétabban meghatározni, mit ért a Szentírás szereteten, és mit
jelentene az, ha valaki őszintén elhatározza és azt mondaná egy másiknak,
akivel szemben már kihűlt a szeretet a szívében, hogy szeretlek.
Ez a szeretlek ezt jelenti: elfogadlak úgy, ahogy vagy. Azt jelenti: fontos
vagy nekem. Ezt nemcsak érzem vagy gondolom, hanem kifejezésre is
juttatom. Azt is jelenti: tisztellek, látom az Istentől kapott értékeidet.
Nemcsak a hibáidat teszem nagyító alá és teszem szóvá újra és újra, örülök
annak, hogy ilyen sok érték is van benned. Mivel együtt kell élnünk, arra
rendezkedem be, hogy adjak neked. Szeretném meggazdagítani az életedet.
Egyáltalán azt figyelem mindig, hogy neked mi jó és kész vagyok ezt - ha
kell - áldozatok árán is megadni, mégpedig szívesen és tartósan, s ha kell,
akár viszonzás nélkül is. Persze, ha akarod, mert a szeretet tiszteli a másik
szabadságát is, nem erőlteti rá magát. Azonban a megbocsátás sem lehet
álságos.

Így szól az Úr, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha
folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a
láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened! ( ) Mivel
drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok
helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok!" (Iz 43)
Ezt olyan helyzetben mondta Isten az ő népének, amelyikben nem sok
szeretni valót lehetett találni abban a népben, amelyikben talán semmire
nem lehetett volna azt mondani, hogy na, ez olyan vonás, ami becses az
Isten minősítése szerint is. Mivel azonban szerette ezt a népet, mindezt el
tudta mondani, és meg tudta valósítani. Ez az isteni szeretet tört be ebbe a
kihűlő világba karácsonykor Jézus Krisztus személyében. Karácsony tehát
azért történt, az Ige azért lett testté, hogy Isten megállítsa a szeretet
kihűlését ebben a világban, és megtanítson minket újra Őt és egymást
szeretni. Ehhez azonban az embernek új természetre, ahogy a Biblia
mondja, új szívre van szüksége. Ezt nem tudjuk magunktól elérni, ez csak
úgy valósulhat meg, ahogy Pál apostol írja:
az Isten szeretete kiáradt a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott

nekünk." (Róm 5,5)
Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek. Amikor Jézus természete a mi
természetünkké válik úgy, hogy valaki eljutott oda, hogy kétségbeejtő,
hogy mennyire nem tudok magamtól igazán szeretni. Ezzel a bűnbánattal
kiáltok Istenhez. Behívom életembe az Isten testté lett szeretetét, Jézust, és
egyszer csak tudok szeretni az Isten szeretetével. Helyreállt a kapcsolat az
Istentől elszakadt, hitetlenné vált ember és az élő Isten között, és ezen az
összeköttetésen keresztül árad az Isten szeretete az újjászületett emberbe,
és rajta keresztül másokra.
Ez a szeretet áradjon ki mindannyiunkra Karácsonykor és újítson meg
mindannyiunkat.

Ádventben minden hétfőn és kedden tartunk t (reggel 6 óra)
December 24-én: 15.00 a hittanos gyerekek előadásában

December 24-én: 24.00 órakor
December 25-én, 26-án, 27-én és 28-án:10.30-kor lesz

December 31-én 18.00 órakor
2010. január 1. Szűz Mária Istenanyasága: 10.30-kor
Január 3. Urunk megjelenése (Vízkereszt) 10.30-kor

A et január elején tartom. Tisztelettel kérem a testvéreket,
akik kérnek házszentelést, szíveskedjenek a hivatalomban megkeresni.

;
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A szentmisék rendje decemberben
hajnali misé

pásztorjáték
éjféli szentmise

ünnepi szentmise
év végi hálaadás

ünnepi szentmise
ünnepi szentmise

házszentelések

Lédeczi Dénes,
plébános

A szeretet nem hűlhet ki !

Soren Kierkegaard írja:
Képzeljünk el egy királyt,

aki beleszeret egy szegény
lányba. Hogyan lehet benne
biztos, hogy a viszonzott
szerelem őszinte. Ha koldus-
ként megy el.
A példa talán akkor lenne
valóság közeli, ha hozzá-
tennénk: A király valóban

lemondott minden hatalmáról Karácsonykor
ezt történt.
Isten, az emberrel való kapcsolatában sokszor
megalázta magát. Többször olvassuk:

Leereszkedett Ábrahámhoz, Mózeshez, Izrael
népéhez, prófétákhoz. Az ember mellett döntött.
Ábrahám családja mellett, Mózes idején a fáraó
ellen és népe mellett
Miért? Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a
világba, hogy éljünk őáltala. János I. leve 4.
fejezet 9. vers
Karácsonykor Isten döntését ünnepeljük. Úgy
döntött, hogy a befogadhatatlan Mennyei
Személyiség egy csecsemőbe korlátozódik.
Felveszi a földi világ lehetőségeit, korlátait, és
így lesz út, igazság, élet az emberek számára.
Egy teológus így írta: A világot teremtő és
fenntartó hatalom úgy határoz, hogy belezsu-
gorodik egy emberi testbe, és helyettünk elvégzi
majd azt, amit mi soha nem tudnánk.
Ehhez képest a mai ember nehezen hoz
döntéseket. Főleg életre szólót.
A legmegdöbbentőbb példa a fiatal szülők

gyermekvállalása. Mikor pénzre hivatkozva nem
vállalnak gyermeket. Pedig emberi érvek is
vannak:
- A leggazdagabb emberek nem mind született
gazdagnak.
- Neked jobb volt a gyermekkorod, mint a
gyerekedé
Valójában pedig vagy hiszed, hogy Isten gondot

visel rólad (rólatok) vagy a világ pénze sem elég.
Viszont könnyen elkötelezzük magunkat a
negatív dolgok mellett. Sokakkal beszélek, és
nem egy olyan van, aki nem tud jól dönteni az
életéről, családjáról, hitéről De annál
magabiztosabban dönt, mondjuk arról, hogy
(ezért vagy azért) nem megy templomba, nem
olvas Bibliát, nem beszél lelki-hitbeli dolgokról,
nem bocsát meg...
Ezért fontos ünnep a karácsony. A Mindenható
Isten (közel) 2009 évvel ezelőtt, mellettünk
döntött, és döntése nem változik. Látható módon
belépett földi világunkba, és új életet készít el a
Benne hívőknek. Jézust így is nevezi a Szentírás:
Immanuel -Velünk az Isten!

Mit jelent mindez? Azt, hogy van lehetőségünk
új életet kezdeni, megtérni, megváltozni
Hogy éljünk általa.

Pál írja a Galata levél 2. fejezet 20. versében:
Élek többé nem, hanem Krisztus él bennem.Azt

az életet pedig, amit most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és
önmagát adta értem.

Karácsonykor azt ünne-
peljük: Ő döntött melletted. A
kérdés: Te tudsz-e Jézus
mellett dönteni? Milyen jó
lenne beírni a naplódba:
2009. karácsonyán először
vagy újra Jézus mellett
döntöttem!
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Morva Ákos

Áldott ünnepet
(és örök életre szóló döntést)
kívánok minden Pilisinek!

A Pilisi Református Gyülekezet elbontva a Rákóci úti kerítést
jelképesen  a templomot város lakosai számára is elérhetővé teszi,

jelezvén ezzel azt, hogy az egyház nem csak a gyülekezet,
hanem a város minden lakója előtt nyitva áll.
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Már régóta tudtuk hogy baj van, - de azért egy
kicsit mégis hittük, hogy hátha kap még egy kis
időt, - és hátha mégis megmenekül Hittünk és
reménykedtünk, - mert Ő is ezt tette Szinte az
utolsó pillanatig dolgozott. Tervei voltak Pl.:A
monori pincékben akarta megtartani 60.
születésnapját, ahová nagyon sok barátot
szeretett volna meghívni. Készült erre a
születésnapi ünnepségre. Tervezgette. De az
utolsó hét fájdalmai miatt el kellett halasztani
Ma már tudjuk hogy véglegesen
Darázsi Erzsikéről tudni kell, hogy az általa
szervezett és nyomtatott utolsó művészeti
füzetek , illetve Alkotói Antológia készí-
tésénél már nagyon beteg volt, de Ő mégis
minden nap rendületlenül dolgozott, szinte erőn
felül, hogy ez a füzet - egy hónappal ezelőtt -
Áprilisi bokréta címen időben készen legyen

És megcsinálta! Az utolsó Művészeti Antológia
elkészült! Sőt, még az átadási ünnepséget is
megszervezte és megrendezte a Vigadó
dísztermében. Mert ADNI akart Még egyszer
utoljára (Pilisi alkotások is vannak benne.)
Erzsikéről azt is tudni kell mindenkinek, hogy Ő
szerkesztette és nyomtatta, több mint 10 évig, a
Monor és Vidéke újságot, ami Monor egyetlen
sokoldalú lapja volt akkoriban. (Pilisi művészek
és pilisi történések is megjelentek ezekben az
újságokban.) Erzsikéről azt is tudni kell, hogy
sokáig Ő nyomtatta a Monori Strázsa című
Polgármesteri lapot is, majd megjelentetett egy

hirdető újságot, Üzletkötő címen. Könyveket,
versesköteteket nyomtatott. Sok értékes könyv
került ki a nyomdájából. Létrehozta,
megteremtette, a Monor és Vidéke Alapítványt,
amelyen keresztül összefogta Monor és annak
vonzáskörzetének művészeit, de az utolsó
években ez a tevékenység már országos
méretekre növekedett Vándorkiállításokat
szervezett és rendezett. Lehetőséget adott Monor
és a vonzáskörzet művészeinek, valamint a kezdő
művészeknek is a bemutatkozáshoz. (Pilisen is
volt ilyen vándorkiállítás az elmúlt években,
amelynek a Közösségi Ház adott otthont.) Tudni
kell, - hogy Ő maga is írt! Először, a saját
lapjában, vezércikkeket, tudósításokat, majd
mostanában novellákat és verseket Érzel-
meseket. Líraiakat. Igazságosztókat. Igazságke-
resőket. A mindenségben gyönyörködtetőket
A művészetek nagy tisztelője volt. Mindent meg
tett azért, hogy segítse a művészeti adottságokkal
megáldott és különleges embereket. Tudni kell,
hogy kimagasló volt a magyarsága! A
magyarság-szeretete. Egész életében az
emberközpontú gondolatairól volt híres. Az
emberszeretetét sokszor érzékelhettük. Írásai is
erről tanúskodnak. Sokat tett Monorért és annak
vonzáskörzetéért! Sokat tett a művészekért. A
művészetekért. A kultúráért. A könyvért. A
versért. A szóért. A fehéren-feketén megjele-
níthető betűért. A betűk üzenetéért Az értékes
gondolatok megmentéséért és rögzítéséért

Igazi lokálpatrióta volt! Sokoldalú volt, és
sokoldalúan gondolkodott. Annyi bizonyos,
hogy Erzsike hagyott nyomot maga után!
Elvégzett munkája nem volt hiábavaló! A Monor
és Vidéke című újság, a Monor és Vidéke
Alapítvány és az Alkotói Antológiái által, az
elkövetkezendő időkben, most már mindig
megismerhető lesz bármelyik múltat kutató
számára, egy kis darabka monori élet. Mert,
nyomdája és újságjai révén, monori életképek
villanthatók fel, írásai, és újságíróinak írásai által
a XX. sz. végéről és a XXI. sz. elejéről, bárkinek,
aki majd a monori és monor környéki múlt
kutatásával fog foglalkozni az elkövetke-
zendőkben
A fejemben sok minden kavarog. Sok mindent le
kellene még írni. Róla. Az életéről. A terveiről
A céljairól Azt hallottam, hogy egy órával a
halála előtt a sógornője megkérdezte Tőle,
amikor egy kicsit mosolyogva kinyitotta a
szemét, hogy Erzsikém hol jártál? és Ő azt
felelte Gyönyörű helyen jártam, egy vadvirágos
réten sétáltam
Én bízom benne, illetve szeretném remélni, hogy
tényleg ilyen szépségesen és békességesen
sikerült elmennie
Én magam, ezzel az írással szeretnék búcsúzni
Darázsi Erzsikétől, a Monor és Monor
vonzáskörzetében élő művészek, művészbarátok
és művészetpártolók nevében. Emlékét örökké
őrizni fogjuk.
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In memoriám Darázsi Erzsébet.

Ölvedi Krisztina

Csak néztük egymást. Én most érkeztem, ő
körülbelül 100 éve.
Józsi bácsi egyenként hordta ladikján a nehéz
akác gerendákat, hogy megépítse a
süllőtartással szembe. Józsi bácsi rendsze-
resen jött is, télen, nyáron. Rengeteg közös
élményük volt. Az első süllő, az első ponty, az
unoka mikor először fogta kezébe kará-
csonyra kapott horgászbotját. Boldogak
voltak. Józsi bácsi mindig mesélt, politikáról,
az asszonyról, a gyerekekről. És ő csak

hallgatta. Voltak vidám percek is. Mikor kicsit pityókásan beleesett
róla a vízbe, vagy amikor éjjel elloptak mindent, és reggel arra
ébredt az öreg, hogy még csónakja sincs, emlékszik. Csak ült és
nézte a vizet, aztán egyszer csak kitört belőle, és sírva nevetett.
Kiúszott.
Aztán Józsi bácsi egyre ritkábban jött, és ha jött is, nem maradt
soká. Az öreg stég szomorú volt, mesélte boldogan a barátainak, a
vízimadaraknak, ha találkoztak.
És egyszer csak nem jött.
Sokáig senki nem jött.
Aztán közeledett egy csónak, lassan méltóságteljesen, egy néni ült
benne és egy fiatalember. Feketében voltak, nagyon feketében.
A néni felmászott a stégre, levette a tégely tetejét, és valami port
szórt a vízbe, csak nézték ő is meg a fiatalember is. A néni halkan
sírt. Aztán beszálltak a csónakba és elmentek. Vissza se néztek.
Az öreg stég csak várja a bácsit, de nem jön.
Múltkor leesett egy gerenda, majd ha jön, visszarakja, biztatta
magát.
Figyeli az öregnek a halak mozgását, mostanában egy nagy csuka
pihen alatta, hogy fog örülni az öreg, mosolygott a stég.
Mikor közeledtem, két kacsa pihent rajta, de amikor odaértem,
elszálltak.
Nézem a stéget, ő néz engem. Valami érthetetlen vonzalmat érzek
iránta. Zavarodott vagyok, nem értem mi zajlik bennem.
És akkor felrémlik valami régi emlék, én itt már jártam.
Óvatosan kimászok a stégre, valami földöntúli béke önti el
lelkemet. Csak fekszem az öreg gerendákon, és nézem az eget.
És ekkor valaki a fülembe súg Isten hozott, barátom.–

Öreg stég

Zábrácki László

Nem szoktam a magam bajával traktálni senkit, most egy kicsit mégis
megteszem, ezért elnézést kérek mindenkitől. Történt ugyanis, hogy
hónapokig tartó rossz közérzet után, egy nagyon „csúnya” szombati napon,
erős fájdalmakat éreztem. Hezitáltam, hogy elmenjek-e, vagy sem az
orvoshoz, végül oda fejlődött a dolog, hogy az ügyeletet kellett hívnom.
És hát milyen az ember, tele bizalmatlansággal, ami a mai életünkben nem
is csoda, vártam az ügyeletet. Lélekben felkészültem arra, hogy néhány órai
várakozás elé nézek.
Kellemes meglepetésként ért, hogy a bejelentést követő tíz percen belül
nálam volt az ügyelet. Orvos és asszisztense gondosan megvizsgált, majd
kaptam egy szurit, de a lelkemre kötötték, hogy ha tovább romlik az
állapotom, azonnal jelezzem. Már ettől a gondosságtól is meghatódtam, és
attól is, hogy felszerelésük, műszerezettségük is megfelelő.
Mindezek után, sajnos nem lettem jobban, és újra hívtam az ügyeletet, akik,
még az előbbinél is hamarabb a lakásomon voltak. Azonnal intézkedtek,
hívták a mentőket és én fél óra múlva, a ceglédi kórház sürgősségi osztályán
voltam. Ezzel gyakorlatilag az életemet mentették meg.

Ezt a kis történetet azért meséltem el, hogy nem
minden igaz, amit az egészségügy működéséről
mondanak, hiszen embere válogatja.
Köszönettel és hálával tartozom az ügyeletet végző
orvosnak és asszisztensének, a mentőszolgálatnak,
akik végig tartották bennem a lelket, köszönet a
Toldy Ferenc kórház orvosainak és nővérkéinek, akik
hamar talpra állítottak, hiszen azt tapasztaltam,
hogy esküjükhöz híven, az emberélet mentése volt a
cél, és ebben jelesre vizsgáztak.
Még egyszer, hálásan köszönöm!

Akik életet mentenek!Akik életet mentenek!

Verebné Richter Erika

Mikor a hatalmasokkal állasz szemközt, gondolj mindig arra, kitől kapták ezek
az emberek a hatalmukat? S mit is tehetnek ellened? Elvehetik javaidat,
szabadságod vagy életedet? És aztán? Parányi mikroba, fertőző baktérium is
elveheti életed, mely törékeny és mulandó, mint a rovarok élete. Nem, a
leghatalmasabb úrnak sincs igazi hatalma lelked fölött, s ezért tehetetlen, ha te
igazságos vagy, s ő igazságtalan. Csak akkor tehet ellened valamit, ha téged
bűnben talál, s ő az igazságos. Ezért ne arra gondolj, mit mondasz majd a nagy
úrnak, hogyan viselkedel csak arra gondolj, hogy szabad vagy, amíg igazságos
vagy, s a nagy úr tehetetlen igazságod ellen.

;

Márai Sándor

Arról, hogy szabadok vagyunk
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… egy angol mozaikszó, melynek jelentése: Adventist
Development and Relief Agency, magyar jelentése:

.
A nemzetközi szervezet jelenlegi formájában 1983 óta
működik, Magyarországon 1991 óta tevékenykedik.
A szervezet több mint 125 országban végez
közösségépítő programokat, egészségmegőrző és
oktatási tevékenységeket, melyek a szociálisan hátrányos
társadalmi rétegek felemelkedését szorgalmazza,
katasztrófahelyzetekben, háborús területeken elsősegélyt
biztosít, gyors támogatást nyújt.
A szervezet Magyarországon országos hatáskörű,
kiemelten közhasznú alapítvány, mely a nemzetközi
ADRA humanitárius szervezet tagjaként működik. Céljai
és alapelvei összhangban vannak a nemzetközi
szervezettel. Hazánkban 5 régióban és az azokhoz tartozó
50 képviseletben végzi feladatait, mely kiterjed a
szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élő
embertársaink támogatására: társadalmi kirekesztésük
ellen való küzdelemre és az életszínvonaluk felemelésére,
mindennapi életvitelük támogatására, életminőségük
hosszú távú javítására.

Adventista Fejlesztési és SegélyAlapítvány

Az ADRA…
Aggodalommal tölt el sokakat a keresztyénség jövője. Hogyan
tovább? Vannak nehézségek, de minden okunk megvan arra, hogy
reménykedve nézzünk a jövő felé Örömteli eseménnyel indult az Dél-
Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye idei ádventje. Több, mint
kétszáz fiatal gyűlt össze a Pilisen megrendezett Tamás Misére
november 29-én.. Interaktív, zenés istentisztelet keretében
gondolkodhattak el a résztvevők a Jövő idő témakörében.
Pángyánszky Ágnes liturgiai szolgálata mellett Darvas Anikó tartotta
az igehirdetést.Az istentisztelet és az azt követő szeretetvendégség sok

pilisi, evangélikus fiatal közreműködésével valósult meg.
Amint a nap lement, folyamatosan érkeztek a vendégek több gyülekezetből,
konfirmandusok, ifjak és idősebbek is lelkészeikkel. Pillanatok alatt megtelt az Evangélikus
Gyülekezeti Terem. Több közreműködő lelkész és fiatal vonult be ünnepélyesen, mikor
felcsendült a kezdő ének.Az igehirdetésből megtudhatták, hogy nem a jövőnk miatti aggódás
kell a meghatározó legyen. Jézus megszületésével közel jött hozzánk a kegyelmes Isten.
Most ebben az ádventben, itt a jelenben van a kegyelem ideje.Az embereknek a jelenben kell
megtenniük a döntő lépéseket. Nem a félelem, hanem a reménység kell, meghatározza
ezeket. Az idei ádventben és karácsonykor is mellettük áll Istenünk. A hozzánk közel hajló
Isten szólalt meg a Tamás Mise résztvevői számára a személyes áldásokon, az imádságokon,
a meggyújtott gyertyákon és az Úrvacsora közösségén keresztül is.
A kegyelem idejét az istentisztelet alatt már megtapasztalhatták. Felemelő volt átélni azt,
hogy több mint kétszáz résztvevő az énekek és a szavak igézetében közelebb tudhatta saját
személyes életét a jövőt kezében tartó Istenhez. Nincs okunk a csüggedésre. Ma van a
kegyelem ideje.
Mindannyian hazavihettek az
ádventi gyertyagyújtáshoz emlékbe
egy - egy gyufát, rajta az igehirdetési
alapigével. Hadd lobbanjon fel a
kegyelem lángja a karácsonyra
készülődő otthonokban.

.

„ ”

Most van a kegyelem ideje!
Tamás Mise Pilisen

A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Pilisi
szolgáltatásai: Immár Pilis térségében is több szolgáltatással
állunk a rászorulók rendelkezésére. A megyében szinte mindenütt
jelenlévő szervezetünk legújabb irodájában szakképzett
munkatársaimmal segítjük a perifériára szorult lakosság
boldogulását. A hagyományos szolgáltatások mellett, mint
például a ot indítottunk Pilisen,
hogy a legszegényebbekhez is eljussunk, s együttesen
térképezzük fel az előttünk álló lehetőségeket. Így a

és segítése is munkánk közé tartozik.
A még fedél
alatt élő ám
súlyos körül-
ményeik miatt
teljesen elsze-
gényedett csa-
ládok számára a
lakhatás megőr-
zését tűztük ki
célul , így a
helyi energia-
szolgáltatóval
együttműködve
adunk lehető-

séget a tartozással küzdők számára, hogy
, melyet a Magyar Vörös-

kereszt kifizet helyettük az erre elkülönített összegből. Emellett
egyik kiemelt szolgáltatásunkat, a

is végezzük a térségben. Hagyományos
"vöröskeresztes" tevékenységeink közül a

is ellátjuk, míg a cégek számára
munkahelyi kínáljuk. A használt, jó
állapotban lévő ruhákat továbbra is várjuk a kihelyezett
konténerekben vagy a Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti ügyfélszolgálati
irodában:

ruha és ételosztás, utcai szolgálat

hajléktalanok mentorálása

pályázatukkal
elnyerjék a fennálló hátralékukat

rászorulók nyílászáróinak
szigetelését

véradás és az
elsősegélynyújtás szervezését

elsősegélynyújtás oktatását

H: 13-18, CS: 8-12., Tel.:

,

70/933-8189
Polgárné Pintér Erzsébet

VÖRÖSKERESZT

Az ADRA 2009. november 22-én a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
és Rácz Zoltán önkormányzati dolgozó

segítségével 58 családnak juttatott ruhaadományt.

Kalit Eszter, a Pilisi Evangélikus
Gyülekezet Hatodévese

Dr. Szűrszabó Gusztáv és felesége, Marika néni 60 évvel ezelőtt,
1949.10.16-án kötötték össze életüket a pilisi Evangélikus templomban,

Tóth Károly tisztelendő úr közreműködésével, melyet idén
ugyanott, családi körben erősítettek meg.

Kívánunk még szeretetben eltöltött sok-sok évet, egészséget, békességet!

Egy napon mindenről el kell számolni. De mindenről. Ez elkerülhetetlen. S
akárhogyan odázod: amiben hibáztál, amivel adós vagy, amihez gyáva voltál,
amiben bűnös vagy, mindezért számot adsz egy napon. Ezért erősítsd
mindegyre lelkedet: mert nem vagy te bűntelen. S ha máglyára visznek, tudjad:
ártatlan is vagyok, de bűnös is vagyok. S számolj el önként, elébb, mint
követelik: bölcsen cselekszel így, s az emberek is jobban megbecsülnek, ha ezt
teszed. Ne halogasd az elszámolást. Mit is remélhetsz? Ember vagy, tehát bűnös
vagy.

Az elszámolásról

Márai Sándor

Figyelem!
Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy

a következő lapzárta 2010 február 5-én lesz!
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Nemzeti jelképeink: a Címerünk, az Árpádsáv, a Kettős kereszt, a Hármas
halom, a Szent Korona olyan isteni üzeneteket hordoznak, amelyek a
székely rovásírás segítségével megérthetővé válnak számunkra. E
rovásírásban a kettős kereszt mutatja a Gy betűt. Mivel a mássalhangzók
elé e hangot szokás mondani, a kettős kereszt jelentése: Egy
Egyetlen , utalva a Mindenhatóra.

Nemzeti jelképeink viselése, felállítása azt a szándékot jelzi, hogy készek
vagyunk követni őseink példáját: vigyázni a Magyar Szent Földre.
Ungváry Zsolt publicista jól érzékelteti, hogy a kereszt nem csak a halál,
hanem az újjászületés jelképe is: A kereszt nem mint Jézus kivégzésének
eszköze született meg jelképként, hanem ősidők óta napszimbólum is. Az
ókori keleten az Istent a napban tisztelték, tehát a kereszt jele évezredekkel
Krisztus születése előtt ugyanúgy a mindenható jelenvalóságát hirdette,
mint ma. A magyar nyelvben hihetetlenül gazdagon és pontosan a kereszt
szóban benne van az európai nyelvekben talán egyetlenként a keresztel
és keresztény szavunk is. Ezért ha valaki a keresztre pillant, a kereszt szót
kimondja magában, önkéntelenül hozzáérzi a keresztelni -t, az
újjászületést. És beleérzi a keresztényt is, a Krisztus-követőt. S noha
Krisztust legtöbbször a kereszten, a halál pillanatában ábrázolják, a
keresztből asszociált kereszténységről nem a halál, hanem az élet, az örök
élet, a szeretet jut eszünkbe.
A kettős kereszt evangéliumként (örömhírként) áll már számos település
földjén, az ég felé mutatva köti össze a földet a mennyel, azaz Krisztus
személyével.
Jussanak eszünkbe a fenti gondolatok, amikor - idegesen és izzadtan - egyik
üzletből a másikba rohangálva a mit is vegyek ennek, annak? kérdéssel az
agyunkban megállunk egy pillanatra a pilisi Petőfi parkban felállított kettős
keresztnél, és gyújtsunk egy mécsest őseink emlékére, magunk és
szeretteink jelenére, utódaink jövőjére
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Kettõs kereszt � karácsonyi
készülõdés igaz üzenettel

Gajdosné Nagy Tímea

AJobbik helyi szervezete kettős
keresztet állított 2009. novem-
ber 29-én a Petőfi parkban.
A mobilra tervezett és elkészí-
tett ősi magyar jelkép Gajdos
Pál asztalos mester munkafela-
jánlásával készült.

Decemberben fenyőfák milliói várják, hogy
karácsonykor feldíszítve köszönthessék a
mindenki által legszebbnek tartott ünne-
pünket, a karácsonyt. Átható illatuk betölti a
lakást, fényükkel melegséget és meghitt
hangulatot varázsolnak az otthonokba.
Karácsonyfa állítása napjainkban már az
egész világon elterjedt szokás.
Ez a hagyomány azonban viszonylag rövid
időre, alig 200 évre vezethető vissza. A
legtöbb népnél a különböző ünnepek során a
fák, örökzöld növények igen nagy szerepet
játszottak. A karácsonyfa-állítás szokása
először a 17. században, a németeknél terjedt
el, akik abban a hitben éltek, hogy a téli napforduló idején kiszabaduló
gonosz szellemek elől csak úgy menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje,
a fa alá húzódnak. Egy strasbourg-i polgár 1605-ből származó jegyzetei
bizonyítják, hogy ebben az időszakban vette kezdetét a fenyőfa-állítás
szokása. A fákat akkoriban általában gyümölcsökkel, papírkivágásokkal,
aranyláncokkal és édességekkel díszítették.

állítólag Luther Márton
nevéhez fűződik, aki Jézus születésének tiszteletére állított fát. Karácsony
este az erdőt járva a hóval díszített fenyőfák látványa annyira elbűvölte,
hogy egy fenyőfát bevitt a szobába, majd gyertyákkal világította ki.
1554-ből származó történelmi írások adatai alapján Magyarországon
karácsonyfának, a földesúrnak karácsonyi adóként beszállított tüzelőt
nevezték. A magyar népi hagyományokban a karácsonyi életfa vagy
termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének. A Katalin-napkor vagy
Borbála napján vízbe tett ágak általában karácsonyra zöldültek ki, és az
életerő jelképévé váltak. Bibliai eredetű magyarázat szerint ez a fa Jézus
családfáját is jelentette. Kapcsolatba hozzák még a bibliai tudás fájával is,
hiszen karácsony napja az első emberpár Ádám és Éva napjára esik.

Először csak a jómódú nemesi családoknál -
Brunswick Teréz, martonvásári grófnő állított karácsonyfát 1824-ben -,
később a módosabb polgároknál is elterjedt.Aköznép körében csak ebben a
században, nagyon sok helyen pedig csak 1945 után honosodott meg. Egyre
többen díszítettek fel otthonukban egy kis fenyőt vagy ágacskát az ünnep
alkalmával. Mára nincs olyan otthon, ahova ne jutna legalább egy
szimbolikus fenyőág karácsony idején.

A karácsonyfákat a kezdeti időkben fából és textilből készült díszekkel
aggatták tele. A fa csúcsára angyalka vagy csillag került az ágakra pedig
almát, diót, házilag készített süteményeket, mézeskalácsot akasztottak.
Ebben az időben fő szempontnak a díszek ehetőségét tartották, amely
elsősorban a gyermekek örömét szolgálta. Már az első karácsonyfákon is
hajlított dróttal rögzített gyertyák égtek. Üvegdíszeket a régi írások alapján
már 1848-ban elkezdtek gyártani, nagybani előállításuk azonban csak a
múlt század végén kezdődött Németországban. Innentől a csillógó színes
üvegdíszek a karácsonyfák összképének meghatározóivá váltak. A
szaloncukrot a magyaroknak köszönheti a nagyvilág. Az 1800-as évek
végétől kezdtek néhány helyen szaloncukrot készíteni. Igazán divatossá
pedig a századfordulón vált. A XX. század elejére a szaloncukor ipari
termelése is beindult.
Napjainkban a karácsonyfák zömén gyertyák helyett izzók villognak,
üvegdíszek csillognak, és csillagszórók szórják fényüket. Szerencsére az
utóbbi időkben egyre többen térnek vissza a természetes díszekhez. Ismét
divatba jöttek a különböző kézzel készített díszek, mint pl. szalmából,
színes papírból gyártott karácsonyfadíszek, szárított gyümölcsök valamint
a házilag sütött mézeskalács figurák. Nagyon sokan olyan karácsonyfát
állítanak, amelyen egy-egy szín a fő jellemző. Kedvelt színösszeállítás az
arany-piros, az ezüst-fehér valamint az ezüst-kék variáció

Napjainkban nagyon sok helyen az élő fa helyett műanyagból készített
fenyőket díszítenek fel erre az ünnepre. Ma már hazánkban is sok helyen
üzemel fenyőfakölcsönző, amelyek az ünnep idejére, edénybe ültetett,
gyökeres, élő fenyőket bocsátanak az emberek rendelkezésre, és ezeket a
karácsony elteltével visszavásárolják.

A nehezen megoldható és igen költséges lenne a fenyőfák
tömeges beszerzése, ezért pl. Olaszországban nem állítanak karácsonyfát,
csak jászlat, betlehemi jeleneteket helyeznek otthonaikba a katolikus
családok.

az ünnepi készülődés már októberben elkezdődik és már ekkor
felállítják a feldíszített fenyőfát a lakásban. Emellett a bejárati ajtókat, az
ablakokat, az asztalokat, a szobák falát fenyőágakkal, gyertyával,
fagyönggyel, borostyánnal is feldíszítik.

, Észtországban, Litvániában, Lettországban csak
szilveszter estéjén díszítik fel a fenyőfákat.

Az első gyertyafényes karácsonyfa története

Magyarországon a karácsonyfa-állítás csak XIX. század második
felében kezdett elterjedni.

Karácsonyi díszek

Más népek
déli tájakon

Angliában

Oroszországban

.

KARÁCSONYFA „TÖRTÉNELEM”

LURKO CSN

A Csillagfészek Alapítvány
szervezésében

december 6-án a
Református templom-

ban a Csík zenekar igazi
adventi  hangulatot
teremtett fergeteges

koncertjével.

Adventi koncert
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Üzenőfal

Békés Karácsonyt és
örömteli új eszten-
dőt kívánok az egész
családnak.

Bánszki Ádám

Az egész éves együtt-
működést megkö-
szönve , kívánok
Áldott Karácsonyi
Ünnepeket minden
kedves aktív korú
nem foglalkoztatott
ügyfelemnek!

2010-ben találkozunk!
Kiss Dávid

Szeretettel kívánunk minden pilisi csa-
ládnak olyan új esztendőt, amely
meghozza számukra azt, amire legjob-
ban vágynak. Ha a jövőben olyan
élethelyzetbe kerülnek, amely megha-
ladja erejüket, lehetőségüket, mi fela-
jánljuk segítségünket a közös kiútke-
reséshez.

Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Pilis

Szekeres Szabolcs

Benkocs Ágnes

Bódis László

Gajdosné
Nagy Tímea

Kotyinszkiné
Gajdos SzilviaLipcsák Renáta

Maglódszki Tímea

Nagy Zsuzsa

Kedves Családom
Ezúton szeretném

megköszönni a törő-
dést, a sok

szeretetet, amit
Tőletek kapok.
Boldog vagyok,

hogy Ti vagytok a

! Kedves Barátnőim
(Zehra, Lili, Zafirah és

Amina)!
Veletek játszok és harcolok

a legszívesebben!
Köszönöm, hogy vagytok

nekem!Boldog
karácsonyt

kívánok
Nektek:
Leyla

2010-ben is szeretettel
várlak Téged és szü-
leidet, hogy megismer-
kedhessetek egy olyan
sporttal, ami nem csak
a testet, hanem a szel-
lemet, a lelket is erősíti.
A szigorú edzéseket

utazások, versenyek, új barátok és
sikerélmények követik Mielőbbi
találkozásunkig áldott, békés
ünnepeket és boldogságban, erőn-
létben gazdag új esztendőt kívánok!

Magyar Zoltán
Pilisi Kempo Egyesület

.

Bízva a szebb jövőben, kívánom
mindannyiunknak, hogy adjon az
Isten olyan 2010-es évet, amelyben
visszatér a hit, remény és a szeretet,
így magunkra találva, megerősödve
felállva tudjunk küzdeni önma-
gunkért, másokért és a hazánkért.

Megtanultam, hogy az emberek
elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik,
amit teszel. Az egyetlen dolog, amire

emlékezni fognak az, hogy milyen
érzéseket váltottál ki belőlük.

Áldott Karácsonyt és egy jobb évet
kívánok minden olvasónknak.

(Maya Angelou)

Varju Zoltán
Gajdosné

Nagy Tímea
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Városi Kisokos!

Hírnök

Pilis Város Önkormányzata

Polgármester
Alpolgármester

Jegyző
Műszaki Osztály
Közterület-felügyelők
Gerje-Forrás Kft

Főépítész

Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Gubányi Károly Általános Iskola

Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola és Diákotthon
Óvodai Intézmény
Manócskák Családi Napközije
Pilisi Rendőrőrs
Monori Rendőrkapitányság
Pilisi Polgárőr Egyesület
Rendelőintézet:

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Monor Városi Gyámhivatal
Nevelési Tanácsadó
Idősek Napközi Otthona
Kármán József Városi Könyvtár

Móricz Zsigmond Közösségi Ház
Evangélikus Gyülekezet

Református Gyülekezet
Római Katolikus Egyházközség

Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete

Hegybíró

KÉPÜSZ Kft.
Posta
OTP
Kéményseprő szolgáltatás
Állatorvos
Pilisi Vonatállomás
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

, 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., 696-310, 498-090, fax: 696-
320, 498-113, E-mail: hivatal@pilis.hu, Ügy.fog.: H: 8-12 és 13-18, Sz: 8-12, Cs: 8-12

: Szabó Márton, 498-142, fog.óra: H: 15-18 óra.
: Mala Ferenc, 420-424, malaferenc@dunakanyar.net, fog.óra.: minden

hónap második péntek, Közösségi Ház, 18 óra, illetve egyeztetés szerint.
: dr. Csiki Gábor, 498-143, fog.óra: csüt: 9-12.

: 696-328
: 696-326

.: Külterület, Viziközmű, Temesvári út 0251/28 hrsz., 499-261,-262
fax: 499-262, 06-80/620-399 ingyenes hibabejelentés egész nap. E-mail:
gerfor@monornet.hu.
Ált.ügyf.fog.: H.: 8.00-18.00 óra, K. és P.: nincs, Sz., Cs.: 8.00-12.00 óra
Víz-csatorna-hulladékszáll.díjak ügyintézése: H: 8-12 és 13-20-ig, K.és P.: nincs, Cs.: 8-
12-ig, minden 3. szombat: 8-12-ig. A Közösségi Házban Sz.: 8-14, minden harmadik
szombat: 9-12.

: minden hónap első és harmadik szerda, 9-12 óra között, Önkormányzat
Építéshatósági és Műszaki Iroda helyisége.

Kossuth L.u. 47., 06-20/665-2692, 06-20/973-3574
: Kossuth L. u. 47. 06-20/665-2691

: Kossuth L. u. 32. Alsó tagozat: 497-806,
Felső tagozat: 498-123

, Kossuth L. u. 31.
: Rákóczi u. 42.,

: Gárdonyi G. köz
: Luther u. 12.,  498-128

: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726
: 06-20/340-9318, szolgálati kocsi 18.30-04.00 között.

Rákóczi u. 40., háziorvosok: 498-133, 498-156, gyermekorvosok: 498-
149, fogorvosok: 496-105, labor: 496-385, orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül).
Monori Rendelőintézet: 412-129

: Kossuth L. u. 49., 498-108, fax:
496-652, Ügyf.fog.: H.: 8-12, 13-18, Sz., Cs.: 8-12 óra között. Ingyenes szolgáltatások:
jogász mediátor (06-30/827-6562), jogász, pszichológus, internetes álláskeresés.

: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852
: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673

: Kossuth L. u. 57., 497-230, Nyitva tartás: 8-16 között.
: Kávai út 1., 498-851,

e-mail: konyvtar.pilis@freemail.hu. Könyvkölcsönzés már előjegyzésben is.
(http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html)
fénymásolás, Internet-használat (nyomtatás is).

: Dózsa Gy. út 2., 498-115
: Kossuth L. u. 34., Hivatali idő: H és Cs: 8.30-11.30,

Krámer György esperes és Pángyánszki Ágnes lelkész
: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész

, Rákóczi u. 15., Lédeczi Dénes plébános, hivatali idő:
H, K, Sze, P: 9-12., 498-126, 30/550-2282, e-mail: ledeczi.denes@vaciegyhazmegye.hu
www.pilis.vaciegyhazmegye.hu

: Malom u. 14.
: Cegléd, Pesti út 23. 06-53/311-854,

www.moec.hu, pilisi fogadónap: csütörtök, 8.00-12.00, Önkormányzat Díszterme,
Siska Gyuláné, Ildikó (06-20/375-6885)

: Czeglédi György, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., 30/9341-182, ügyf.fog.:
Sz: 16-18-ig a Vigadó épületében.

: Vatyai u. 28-37/2, 498-416, 06-20/942-7457, ügyfélfog.: 8-16, Cs.: 19.00
: Rákóczi út, 498-150, H: 8-18, K, Sz, P: 8-16, Cs: 8-14, Szo: ZÁRVA

: Rákóczi út, 498-112
: 490-304

: 20/979-0057 (Hajdinák)
: 498-117

, Monor, Kossuth L. u. 65-67.,
410-409, 413-212, e-mail: vigado@vigadokft.hu, honlap: www.vigadokft.hu (hírek,
programismertetők)
(a vonalas telefonszámok 29-es körzetszámmal hívhatók!)

…akik lakossági megkeresésre vállalnak kisebb-
nagyobb javítási munkákat is, - újságunkban

térítésmentes megjelenést biztosítunk.

30/736-3919, Gengeliczki Attila

20/592-5140,

20/938-4975,

Villanyszerelés, elektromos hálózatok, bojlerek

Számítógépszerelés és -telepítés

Gázkészülék javítás, víz-, fűtés kivitelezés garanciával

javítása: e-mail:atti.g@freemail.hu,

Strázsi Mihály

Nagy András

20/362-9346, Kotyinszki Gábor
70/618-5162, Kotyinszki István

Kőműves, gipszkarton- és villanyszerelés, festés

A ban december hónapra hímzett
faliképekkel, házi áldásokkal telt meg a terem, hogy az év egyik
legszebb ünnepére készülők a nagy rohanásban egy kicsit
megpihenhessenek, erőt meríthessenek ölelésükben.
Pilis, Rákóczi út 22., 70/942-3128, Varga Jánosné

Hagyományőrző Bolt

Pilis apró kincsei

Kedves Olvasó
Felkerültek honlapunkra

idei és jövő év eleji
programjaink, az elmúlt

rendezvények képei!
Információt talál a az internetes jegyvásárlási

lehetőségről, a nyugdíjas internet
tanfolyamról,

a városi fotópályázatról és még sok érdekes
programról.

Látogasson meg minket Ön is!
www.vigadokft.hu

!

Mit tegyünk, ha nem elég a cserezsák?
Abban az esetben, ha a cserezsák kevésnek bizonyul, úgy a Gerje Forrás Kft-nál és korlátozott
mennyiségben a Polgármesteri Hivatalban többlet zsák igényelhető, illetve saját - lehetőség
szerint átlátszó - zsákban is kihelyezheti a műanyag PET palackokat.
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az -ös
telefonszámot! További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos információ a

honlapon olvasható.

53/311-215

www.okoviz.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Pilisen
2010. első negyedévében az alábbiak szerint alakul a
házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:

FELHÍVÁS

2010.01.14. (csütörtök)
2010.02.11. (csütörtök)
2010.03.11. (csütörtök)

4-es úttól Nyáregyháza felé:

2010.01.14. (péntek)
2010.02.11. (péntek)
2010.03.11. (péntek)

4-es úttól Káva felé:

A fentieknek megfelelően, a zsákban kihelyezett
műanyag hulladékokat kérjük, szíveskedjenek a fenti
időpontokban kihelyezni! A házhoz menő szelektív
gyűjtést 2010. január 1-től az „ÖKOVÍZ“ Kft.
„Házhoz menő szelektív gyűjtés“ felirattal ellátott
hagyományos, tömörítős kukásautóval végzi.

„ÖKKOVÍZ“ Kft.

II. körzet

I. körzet

Figyelem! Az adott begyűjtési napon
Társaságunk házhozmenő szelektív gyűjtést

végző kukásautója kizárólag a műanyag
hulladékokat gyűjti be!

Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövője érdekében!
Segítő közreműködésüket köszönjük!

Mesteremberek kerestetnek továbbra is…
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