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Kedves Pilisi Polgárok!
A Hírnök 2013. év első számát tartja kezében, ezért több dologról szeretném a kedves 
olvasókat tájékoztatni.
Pilis közlekedése az utak aszfaltozása után jelentős mértékben megváltozott. Ez a változás 
első sorban abból adódik, hogy a gépkocsivezetők - kihasználva a jó minőségű út adta 
lehetőségeket - igen gyorsan vezetnek, sokszor túllépve a megengedett sebességhatárokat is. 
Nem veszik figyelembe, hogy az utcák túlnyomó többsége a jobb kéz szabály hatálya alá esik. 
Ezek miatt sokszor alakul ki veszélyes helyzet. Ezen kívül a település több részén is 30-as 
övezetek, illetve lakóövezetek lettek kijelölve. A 30-as övezet egyértelmű, hiszen ott a 
legnagyobb megengedett sebesség 30 km/óra. A lakóövezetben való közlekedés szabályait 
sokan nem tudják, ezért most idézzük az erre vonatkozó szabályt. „A lakó-pihenő övezetben 

járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan 
ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, a 
gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem 
akadályozhatják”.
A Vatyai úton az Óvodánál és a játszótérnél 30-as táblát helyezünk ki, kérem, ne megszokásból vezessenek ezen a 
részen! Gondot jelent a parkolási szabályok be nem tartása is, hiszen a Rákóczi úton az autósok egy része (pl. a 
posta előtt) ezeket a szabályokat nem tartja be és az úttest menetirány szerinti bal oldalán is parkolnak, amely 
rendkívül balesetveszélyes helyzeteket okozhat. Szintén a parkolással kapcsolatos gond, hogy a gépjárművezetők 
úgy állnak meg az út szélén, hogy ezzel jelentősen akadályozzák az ott közlekedő járműveket. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy a jövőben a közterület felügyelet fokozottan ellenőrzi majd a parkolási szabályok betartását, 
valamint a sebességhatárok betartásának ellenőrzése is várható a rendőrség részéről a város belterületi útjain is. 

A Bölcsőde épületének átadása december közepén megtörtént, így az épület építése és berendezése befejeződött, 
most a különböző engedélyek beszerzése történik.  A Képviselő-testület januári ülésének határozata alapján a 
Bölcsőde üzemeltetője az Evangélikus Egyház lesz. Természetesen az üzemeltetés a jelenlegi törvényi 
szabályozásnak megfelelően történik majd. Sajnos, azt még mindig nem tudjuk megmondani, hogy pontosan 
mikor nyílik az intézmény, de a megfelelő engedélyek beszerzése után valószínűleg a tavasz folyamán indulhat a 
működés, s erről a városi honlapon, kábeltévében, plakátokon és a védőnőkön keresztül értesítjük a Tisztelt 
lakosságot. 

Változások történtek a Pilisi Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek tekintetében is, több feladat a 
Polgármesteri Hivataltól a Monori Járási Hivatalhoz került át. Ezen ügyek köre a lakosságot annyiban érinti, 
hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatalban nem a megszokott helyen intézhetők. Érintett irodák a Hatósági Iroda és a 
Szociális és Gyámügyi Iroda, illetve az Építéshatósági Iroda. Viszont a volt Építéshatósági Iroda helyén a járási 
hivatal ügysegédje fogadja az ügyfeleket, ahol minden olyan ügy intézhető, ami a járási hivatalhoz került át. Tehát 
továbbra is itt Pilisen, helyben intézhetők az ügyek, de érdeklődjenek arról, hogy mely irodában történik a konkrét 
ügyintézés! Tájékoztatjuk a kedves Olvasót arról is, hogy a Monori Okmányiroda nyitva tartása 
meghosszabbodott, február 1-jétől 8-20 óráig fogadják az ügyfeleket. 

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a Pilisi Piac nyitva tartása egy új nappal bővül. Április 2. napjától 
minden kedden délután 13-19 óra között is nyitva tart a piac, természetesen a csütörtöki és a vasárnapi nyitva 
tartás mellett. Ezzel is szeretnénk segíteni a Piliseket abban, hogy helyben vásárolhassanak, illetve a termelőket 
abban, hogy plusz értékesítési lehetőséghez jussanak. 

A Közbiztonságot javító intézkedések között a már többször és több fórumon bejelentett új rendőrségi 
telefonszámról tájékoztatom Önöket. A Pilisi rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő gépkocsi ezentúl 
közvetlenül is elérhető a 06-20/7710-411-es telefonszámon. Ezt a telefont Pilis Város Önkormányzata biztosítja a 
rendőrség részére, amely intézkedéssel reményeink szerint lerövidíthető a rendőrség elérésének ideje. 

Végül a 2013-as városi eseményekről néhány gondolat. Ebben az évben is szeretnénk megtartani azokat a 
hagyományos rendezvényeinket, amelyek évek óta nagy sikert aratnak. Ezekben sok segítséget kapunk a helyi 
civil szervezetektől - a teljesség igénye nélkül néhányat említek: Nyári-Nyáry Muzsika, Városi Gyermeknap, 
Nyárbúcsúztató koncert, Szüreti Felvonulás és Bál, Kempo Bajnokság, Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház rendezvényei, Adventi gyertyagyújtás. 

Kérem Önöket arra, hogy mind a közlekedésben, mind pedig a hétköznapi életben figyeljünk oda egymásra, mert 
ez a figyelem sokat segít mindannyiunk jó közérzetén. 
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Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a helyi adók mértéke 2013. 
január 1. napjától nem változott.

I. KOMMUNÁLIS ADÓ

A kommunális adó mértéke adótárgyanként 17.000,- Ft/év.

Az adó évi mértékéből 2.000,- Ft adókedvezményre jogosult az az 
adóalany, aki  külterületen álló építmény tulajdonosa, bérlője vagy 
tényleges használója. Az adó mértéke 15.000,- Ft/év.

A 70 éven felüli egyedülálló magánszemély lakóhelyéül szolgáló 
ingatlan 50%-ban mentes, annak adómértéke 8.500,- Ft/év, ill. 
7.500,- Ft/év.

II. A GÉPJÁRMŰADÓ mértéke továbbra is a 2010. január 1-jével 
hatályba lépett, 1991. évi LXXXII. sz. gépjárműadóról szóló 
törvény alapján kerül kiszámításra, az alábbiak szerint: 

Személygépjármű esetén az adó alapja a gépjármű hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. 
Az adó mértéke az adóalap után 

- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 
Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/KW, 

- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári 
években 140 Ft/KW. 

Autóbusz, nyerges vontató, lakó pótkocsi esetén az adó alapja a 
gépjármű saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetén a saját 
tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúly) 50%-ával. Az 
adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- 
Ft, az igazoltan légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási 
rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz vonat-
kozásában 1.200,- Ft.

A mozgáskorlátozottság miatti mentesség továbbra is 13.000,- 
Ft-ig vehető igénybe és csak a 100 KW teljesítményt el nem érő 
személygépkocsi után jár.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy a gépjármű-, ill. a 
kommunális adó éves összege két egyenlő részletben fizethető 
meg késedelmi pótlék mentesen. 

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 

2013. MÁRCIUS 18-A és SZEPTEMBER 16-A.

III. Az IPARŰZÉSI ADÓ mértéke 2%.

Tájékoztatom Önöket, hogy adófizetési kötelezettségüket 
átutalással is teljesíthetik! Átutalásnál kérem a nevet, címet és a 
kitöltött csekk közlemény rovatában található azonosító(számo)t 
közleményként feltüntetni szíveskedjenek! 

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 
vezetett helyi adószámlái a következők: 

Kommunális adó: 11742238-15392103-02820000

Gépjárműadó: 11742238-15392103-08970000

Iparűzési adó: 11742238-15392103-03540000

Kérem, amennyiben a helyi adókkal kapcsolatban a csekket nem 
kapják meg határidőben (vagy több gépjárműtulajdon esetében 
külön kérik a csekk(ek) kiállítását, esetleg egy összegben szeretnék 
fizetni a teljes évi adót), az Adóügyi Irodában személyesen, ill. 

a 06-29/696-324-es telefonszámon, 

vagy az ado@pilis.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek! 

A helyi adókról

Lasán Judit, adóügyi irodavezető

Tájékoztatjuk a T. Lakosságát, 
hogy 2013 januárjában a települési 
szilárdhulladék elszállításának 
felülvizsgálata keretében meg-
állapítást nyert, hogy több ingatlan 
esetében nem a közszolgáltatóval 
kötött szerződésnek megfelelő 
méretű, hanem nagyobb űrtartal-

mú hulladékgyűjtő edény került kihelyezésre - 
többletköltséget okozva ezzel a városnak. 
Fent írtakra tekintettel, a Kft. dolgozói havi 
rendszerességgel ellenőrizni fogják a kihelyez-
ett hulladékgyűjtő edényeket. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy amennyiben megállapítást 
nyer, hogy nem a szerződésben meghatározott 
méretű hulladékgyűjtő edényben kerül a 
szilárdhulladék kihelyezésre, úgy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj egy éves 
díjfizetési időszakra vonatkozóan a nagyobb 
méretű, ténylegesen kihelyezett edényeknek 
megfelelő összegben kerül kiszámlázásra!
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben 
díjfizetési kötelezettségüknek határidőben 
nem tudnak eleget tenni, azt a Kft. felé jelezni 
szíveskedjenek! Mert – hasonlóan az előző 
évekhez – a hátralékot a Kft. adók módjára 
történő behajtásra átadja az Önkormányzatnak 
és az önkormányzati adóhatóság haladék-
talanul megkezdi a végrehajtást. 
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!

A Gerje-Forrás Kft. tájékoztatójaA Gerje-Forrás Kft. tájékoztatója

360 informatikai és idegen nyelvi képzés már elindult a Tudásod 
a jövőd! projekt keretében, január 22-én pedig újabb képzések 
jelennek meg. A program keretében százezren vehetnek részt 
minimális önerő mellett idegen nyelvi és informatikai képzésben 
2014 augusztusáig.
Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű 
és kedvezményes felnőttképzési programra, mint a Tudásod a 
jövőd!. A programban egészen minimális önerő befizetésével 
bárki idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehet részt, 
aki betöltötte a 18. életévét és nem áll középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), így 
a program több ezer embernek ad komoly esélyt a fejlődésre. 
A kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja az 
idegen nyelvi és informatikai képzését, a támogatás a költségek 
95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségekből 
jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 
5%-ot. A felnőttképzési program kiemelten kezeli a 
munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb környezetben 
élőket és a 45 év felettieket.  Az élethosszig tartó tanulás 
jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A jelentkezők a 
következő két évben az ország egész területén összesen 300 
képző helyen tanulhatnak majd.
További információ: www.tudasodajovod.hu

Tudásod a Jövőd! 

Pest Megyei Kormányhivatal
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Őstermelők, Családi gazdálkodók, 
Mezőgazdasági vállalkozók 

figyelem! 
Állandó rovatomban a mezőgazda-
sági termelőknek szeretnék segít-
séget adni a közeledő határidőkről és 
az elvégzendő feladatokról, hogy 
kötelezettségeiknek időben eleget 
tudjanak tenni. Lássuk mik a legfontosabb feladatok a 
következő időszakban:
Aktuálissá vált az Őstermelői Igazolvány érvényesíttetése. 
Az őstermelői igazolvány érvényesítéséhez szükséges 
dokumentumok: Őstermelői igazolvány, lakcímkártya, 
adóazonosító kártya, adószámot kiadó APEH nyomtatvány, 
területi adatok helyrajzi száma, az igazolványt igénylő 
termelő születési helye, ideje, anyja neve. (Közös őstermelői 
igazolványon szereplő tagok születési helye, ideje, anyja 
neve, adóazonosító száma. )
Az őstermelői igazolvány csak érvényes betétlappal együtt 
jogosítja az Őstermelőt a kedvező adózási lehetőség 
alkalmazására, ezért azt március 20-ig, vagy az első 
értékesítés előtt érvényesíttesse.
Egyszerűbbé vált a mezőgazdaságban felhasznált üzem-
anyag támogatási rendszere, viszont az igénylés csak 5 évre 
visszamenőleg lehetséges. Érdemes a korábbi évekről 
mielőbb benyújtani az igénylést, hiszen éven belül is 
csökkenhet az igényelhető összeg.
Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett 
mezőgazdasági őstermelőknek 2013. február 25-ig kell 
benyújtaniuk a Személyi jövedelemadó bevallást. Az áfa 
szempontjából alanyi mentes mezőgazdasági őstermelőknek 
2013. május 20-ig kell bevallást készíteniük.

Gál Szilvia, adótanácsadó, MK könyvelő

GAZDA-HÍR-LEVÉL
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23) 
Korm. rendelet változása következtében a gazdálkodóknak 
két, egymástól független bejelentési kötelességnek kell eleget 
tenni a járási földhivatalok felé.
1. A törvény 2013. február 1-vel kötelező adatszolgáltatást ír 
elő a földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig 
már bejegyzett földhasználók számára. A magánszemély 
földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgár-
ságát, gazdálkodó szervezetnek a statisztikai azonosítóját 
(törzsszám) kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. A 
családi gazdálkodóknak a családi gazdaság nyilvántartási 
számát is be kell jelenteni. Az érintetteknek 2013. március 30-
áig kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek. 
A bejelentés formanyomtatványa, a „FÖLDHASZNÁLATI 
AZONOSÍTÓ ADATKÖZLÉSI ADATLAP” beszerezhető a 
földhivataloknál, letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról a 
„nyomtatványok” menüpontból, valamint a kamarai 
tanácsadók tudnak adni nyomtatványt és segítenek a 
kitöltésében, ill. Pilisen a Polgármesteri Hivatalban is 
kérhetnek nyomtatványt. Ha a földhasználó több ingatlan-
ügyi hatóság illetékességi területén fekvő termőföldet 
használ, elegendő az egyik felé megtennie a bejelentést, de az 
adatlapon fel kell tüntetni azoknak a településeknek a nevét, 
amely településeken használatában lévő földrészletek 
vannak. A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a 
földhivatal bírsággal sújtja. Az adatközlés nem díjköteles, 
ezért postán is feladható a kitöltött, két helyen (!) aláírt 
nyomtatvány.
2. A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele 
érdekében 2013. január 1-jével módosult a már említett 
földtörvény. Ennek értelmében valamennyi földhasználó 
köteles bejelenteni használatát az 1 hektár alatti földterület-
ekre is – kivéve az erdő művelési ágú területeket. Csak azon 
ingatlanokat kell figyelembe venni, melyek AK (Arany-
korona) értékkel bírnak - például volt zártkertek, belterületi 
szántók (ház, udvar, otthoni kiskert nem ide tartozik). Erre a 
már korábban is  használt  „FÖLDHASZNÁLATI 
BEJELENTÉSI ADATLAP” szolgál. A földhasználati 
bejelentés díjköteles, de a VM sajtóirodája jelezte, hogy a 
Kormány tervezi ennek díj-, ill. illeték mentességét. Az 
ezzel kapcsolatos törvénymódosításhoz szükséges 
előterjesztést soron kívül az Országgyűlés elé terjeszti.
A Monori Járási Hivatal Járási Földhivatalának elérhetősége: 

2200 Monor, Nemzetőr u. 23.,
tel.:06-29/410-129, 29/410-636

A gazdálkodókat érintő határidős
földtörvény módosítások

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A

MONORI OKMÁNYIRODA
2013. FEBRUÁR 1-TŐL

8 – 20
ÓRA KÖZÖTT VÁRJA AZ ÜGYFELEKET.

Időpontfoglalás:
telefonon (06-29/612-301)

vagy elektronikus úton
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

A közlekedési igazgatási eljárási díjak és az eljárási díjak fizetésére 
17 órát követően – a Postahivatal nyitvatartási rendje miatt – 

CSAK BANKKÁRTYÁVAL van lehetőség.

Világosné D. Ágota Magyar Agrárkamara (06-20/933-5767)
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Mint a Hírnök olvasói már bizonyára értesültek róla, Pilis Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 1-jei rendkívüli 
ülésén a 228/2012.(X.02) sz. normatív önkormányzati 
határozatában a Móricz Zsigmond Közösségi Házat integrálta a 
Kármán József Városi Könyvtárba és 2013. január 1-jei hatállyal 
Pilis városa közkönyvtári és közművelődési tevékenységének 
ellátására létrehozta a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház elnevezésű új intézményt.
Az összevont szervezet az eddigi két helyen működik, vagyis a 
könyvtári funkciókat ellátó rész a Kávai út 1., a közösségi ház pedig 
változatlanul a Dózsa György út 2. sz. alatt található.
Mi indokolta az integrációt, miben különbözik majd az új 
intézmény működése a korábbitól?
A legfontosabb érv az összevonás mellett az volt, hogy a 
rendelkezésre álló, nagyon is véges humán és anyagi erőforrásokat 
minél hatékonyabban tudja hasznosítani az új intézmény, a 
működésben a párhuzamosságokat el lehessen kerülni. 
Természetesen nem volt azonos a könyvtár és a közösségi ház 
feladata; az egyik, a könyvtár közgyűjtemény, amely kulturális 
szolgáltatásait egy folyamatosan fejlesztett és feltárt gyűjteményre 
alapozza, a másik viszont közművelődési intézmény, amely 
elsősorban kulturális és közösségi programok szervezésével 
támogatja a lakosság művelődését. A valóságban persze a funkciók 
gyakran összeérnek, kapcsolódnak, nem lehet és nem is szükséges 
mereven elválasztani egymástól a kultúra különféle szektorait. A két 
intézmény eddig is támogatta egymást, számos közös programot 
szervezett és bonyolított le, az integrációval ennek a szerves és 
természetes együttműködésnek teremtődött meg intézményes és 
jogi formája,úgy, hogy  a működésbeli átfedések elkerülhetők 
lesznek és hatékonyabban végezheti az alapító okiratban 
meghatározott kulturális feladatait az integrált intézmény. Az 
újonnan elfogadott dokumentumok, különösen az ún. Küldetés-
nyilatkozat szerint „A Kármán József Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház működésével a helyi lakosság információs és 
művelődési érdekeit szolgálja. Számos művelődési lehetőséget 
kínál a helyi közösség számára, könyvtári szolgáltatásaival  célja, 
hogy az egyéneket és csoportokat egyaránt segítse tanulmányaik-
ban, munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő 
hasznos eltöltésében, továbbá képessé tegye őket  egyrészt a 
könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti 
művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól mentes 
hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át 
tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására; további 
feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a település-
en élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, 
megfelelő színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, 
a közművelődési, közösségi igények szolgálatához, segítséget 
nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és 
ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi 
önszerveződését.” Ezek azok a fő célok, amelyek elsősorban 
meghatározzák az intézmény tevékenységét és ezekből vezetődnek 
le a konkrét programok és feladatok.
Minden szervezeti változásnak csak akkor van valódi jogosultsága, 
ha egyrészt az addigi értékeket az újonnan létrejött nemcsak 
megőrzi, hanem továbbfejleszti, gazdagítja; másrészt pedig új 
formákat létrehozva magasabb szinten elégíti ki az őt megbízó 
közösség igényeit. A megalakult új intézmény feladatainak és 
terveinek számbavételekor is ez az elvi szempont volt a meg-
határozó.
Az új esztendőben is folytatódni fog a Könyvtári esték elnevezésű 
programsorozat, a magyar történelem egy-egy fontos személyi-
ségéről, korszakáról tervezünk előadásokat. A korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan megemlékezünk a jeles kulturális 
emléknapokról (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Magyar 

Népmese Napja, Magyar Nyelv Napja) és az intézmény szervezi a 
nemzeti ünnepeket (március 15., augusztus 20., október 23.) és a 
településhez kapcsolódó különféle egyéb megemlékezéseket. 
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, amelyek az utóbbi 
időben sajnálatosan csökkentek. Pályázati forrásokból szeretnénk 
bővíteni kulturális kínálatunkat; elsősorban olyan közösségi 
és/vagy könyvtári programokat szeretnénk indítani, amelyek a 
gyerekeknek szólnak.
A Közösségi Ház korábban Móricz Zsigmond nevét viselte. 
Terveink szerint az íróról neveznénk el azt a klubszerűen működő 
kört, melyben kötetlen formában havonta egy alkalommal 
különféle kérdéseket vitatnánk meg. Móricz a két világháború 
közötti időben Pilisen megismerte az akkori ön- és közművelés jeles 
intézményét, a Népfőiskolát – elképzelésünk szerint egy arra 
bizonyos mértékig emlékeztető formát próbálunk létrehozni. Az 
elgondolás részleteinek kidolgozását megkezdtük, reményeink 
szerint rövidesen hírt adhatunk a konkrétumokról.
Az intézményben működik változatlanul az eMagyarország pont, 
nyolc számítógép áll a lakosság rendelkezésére, a különféle 
hivatalos ügyek internetes intézésére, illetve az elektronikus 
információk közötti kutatásra, tájékozódásra. 
Várjuk a T. pilisi lakosságot az új évben is a régi-új intézményben!

Egy régi-új intézmény és feladatai:
a Kármán József Városi Könyvtár 

és Közösségi Ház

Pogány György, intézményvezető

Immár hagyománnyá vált iskolánk felső tagozatán a humán 
munkaközösség által szervezett három hetet meghaladó program-
sorozat, amely a Népek karácsonya címet viseli. Diákjaink a 
tanórákon és a délutáni-esti szabadidős programokon kerülhettek 
közelebb a karácsonyi ünnepkör hagyományaihoz. A magyar 
mellett élményt szerezhettek a német és az angol hagyományokkal 
és jelenünk kialakulóban lévő új szokásaival kapcsolatban is. 
Rendezvényeink az aktív „várakozásról”, a készülődésről, ajándék-
készítésről, a közösségi lét, az összetartozás öröméről, a szeretetről 
szóltak. Az adventi gyertyák meggyújtása a közös koszorúról, a 
fény szétosztása a kisebb közösségekbe (osztályokba), a magyar, 
angol és német nyelven elénekelt dalok hangulatos keretet adtak a 
számtalan színes programnak. Diákok és pedagógusok együtt 
csodálhatták meg az osztrák főváros adventi vásárának forgatagát, 
kóstolhatták meg a „kinder punchot” és a csokoládéba mártott sült 
almát. Egy teljes délutánon át együtt készíthettek ajándékot (kötött 
sálat, festett üveget, filcből készült tarsolyokat, illatzsákot, selyem 
kitűzőt) szeretteiknek. Pedagógus és diák aktív közreműködését 
igényelte a magyar néphagyományok és szokások felelevenítése 
(Mikulás-járás, Luca-napi vigasságok, betlehemezés). 
A tanítási órákon a tananyagot is a témához igazítottuk. Olvas-
mányaink, dalaink, alkotásaink és még a matematika feladatok is a 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódtak. A munkákból kiállítást 
rendeztünk A mi Karácsonyunk címmel. Ezek a plakátok szolgáltak 
díszletéül kis vásárunknak, ahol a saját készítésű ékszerektől a 
mézeskalácsig minden kapható volt.
Rendezvényünket a szülők számára is nyilvánossá tett csodás, 
magas színvonalú műsorral zártuk. Verssel, dallal, színdarabbal, 
tánccal köszöntöttük a Karácsonyt.

                                                     

A mi Karácsonyunk

Humán munkaközösség



Hírnök8. oldal XIII. évf. 6.sz.6. oldal XIX. évf. 1. sz.Hírnök

Játékország Óvodában december az ünnepvárás izgalmával 
telt. A tervezett programok - melyeket az előző számban 
részletesen ismertettünk - zökkenőmentesen zajlottak. A 
babakarácsonyra kapott készségfejlesztő játékokat 
óvodásaink örömmel vették birtokba.
December 19-én a Pillangó, a Csipet-csapat, a Csillagszem és 
a Bóbita csoport kedves kis műsora színesítette a bölcsőde 
megnyitóját.
2013. januárjában tanköteles korú gyermekeink szüleivel 
megbeszéltük az előző év novemberében megtörtént DIFER 
mérések eredményét, egyeztettük a további teendőket. A 
fogadóórákon és eseti megbeszéléseken a szülők nagy része 
megjelent.
A Helyi Nevelési Programunkba beépülő kompetencia alapú 
óvodai nevelés fontos részeként januártól a Víz modul veszi 
kezdetét. Beszélgetünk, tapasztalatokat szerzünk a víz 
tulajdonságáról, halmazállapotáról, hasznáról. Ezekben a 
témakörökben vizsgálódásokat végzünk, kísérletezünk. 
Ismerkedünk a víz élővilágával, a víz körforgásával, bővítjük 
ismereteinket a víz és környezete védelméről, hiszen a víz 
földünk egyik lételeme. Január 30-án e témában a Kerekerdő 
csoportban bemutató foglalkozás segítette a pedagógusokat, 
belső továbbképzésünk részeként.
Folyamatosan készülünk a februárban tartandó farsangi 
mulatságra, melyet mindhárom óvodánkban saját 
hagyományainknak megfelelően szervezünk.
Programjaink: 
február 4-én a Gézengúz együttes műsora, 
február 8-án Farsang, jelmezes mulatság, 
február 12-én Kiszebáb égetésével elkergetjük a telet, 
február 12-én Hétszínvilág Székhelyóvodában rétegszülői 
értekezletre hívjuk és várjuk a kedves szülőket, amelynek 
témája: a Mese hatása a gyermek személyiségfejlődésére. 
Előadó: Manulek Zsuzsanna pszichológus.
Az év végén sor került a SELECTOR Elektronikai Termék 
Újrahasznosítható Kft. közreműködésével az összegyűjtött 
elektronikai hulladék elszállítására, melynek kapcsán 
alapítványaink 20.000.-Ft támogatást kaptak a társaságtól. 
Ezúton köszönjük meg minden magányszemélynek és 
szervezetnek az év folyamán alapítványaink részére nyújtott 
adományt. Hálásak vagyunk szülők eddigi segítségéért, 
kérjük, idén is támogassák adójuk 1 %-ával óvodáink 
alapítványait.

Adószámaink:
18685671-1-13 „Boldog Gyermekkor” (Hétszínvilág 
Székhelyóvoda alapítványa)
18681639-1-13 „Szivárvány” (Gesztenyéskert Tagóvoda 
alapítványa)
18681347-1-13 „Napsugár” (Meserét Tagóvoda alapítványa)

Óvodai hírek

Hászné Burján Edina, óvodapedagógus

Bár több mint egy hónap telt már el karácsony ünnepe óta, 
otthonainkban leszedtük karácsonyfáink és ajtóink díszeit, 
gondosan elcsomagoltuk az ünnep kellékeit, most mégis 
emlékezzünk vissza néhány gondolat erejéig iskolánk meghitt 
eseményére, az ünnepi készülődésére, karácsony hangulatára!

Mint minden évben, az idei tanév iskolai karácsonyának is a 
harmadikos évfolyamon tanuló diákok és tanítóik voltak a 
szervezői és főszereplői.
Ahogyan a november már minden kirakatban és az üzletek 
polcain kissé korainak tűnően figyelmeztetett bennünket 
karácsony közeledtére, úgy kezdtük el mi is - harmadikos 
pedagógusok - a készülődést novemberben erre az iskolai 
karácsonyra.
Arra gondoltunk, néhány vidám tánc, ének és vers mellett idén 
karácsonykor Andersen egyik legszebb meséjét, a Hókirálynő c. 
történet színpadi feldolgozását tesszük le diákjaink és szüleik 
karácsonyfája alá, hisz ez a mese immár sok-sok nemzedék 
gyermekkori kedvelt alapélménye közé tartozik.
Mi, pedagógusok nagy lelkesedéssel kezdtünk munkához. A sok 
tehetséges gyermek közül minden osztályból választva összeállt 
a közel 30 fős szereplőgárda, akikkel harmadikos osztályfőnök-
ként Kurucz László drámapedagógus kollégánk kezdte el a 
próbák hosszú sorát.
A mesejelenet próbái mellett párhuzamosan minden osztály 
készült még valamivel: a 3. d osztályosok karácsonyi dalokkal 
énektanáruk, Gereben Tímea segítségével, a többi osztály egy-
egy vidám téli, vagy karácsonyi táncot gyakorolt be. Így 
elevenedtek meg a télre oly jellemző varjak a 3. b osztály tanulói 
mókás varjújelmezeiben Csordásné Nagy Tímea osztályfőnök 
ötlete alapján, vidáman rappeltek a 3. a-s Mikulások Kurucz 
Andrea tanító néni osztályából és Hornyik Erika tanító néni 3. c-
s osztályának fehér ruhás hópihe tánca egyenesen a Hókirálynő 
c. mese színhelyére vezetett el mindnyájunkat.
December 20-ra, az iskolai műsor előestéjére meghívtuk a 
gyerekek szüleit is, hogy nézzék meg a főpróbát, legyenek 
részesei és nézői ők is ennek a műsornak. 
A tornaterem színültig megtelt szülőkkel, testvérekkel, 
nagymamákkal, ismerősökkel, ahogyan a mi szívünk is megtelt 
ennek láttán az izgalom mellett bizakodással és hittel.
Megtapasztaltuk, hogy a közös feladat, a közös cél milyen 
összetartóvá és egységessé tudja tenni a gyerekeket és szülőket 
egyaránt, s hogy a szülők milyen sokat tudnak segíteni 
gyermekeiken keresztül a mi iskolai munkánkban is.
Lassan farsang közeledtével bizony újra el fog kelleni ez a szülői 
segítség, mert csak egymás munkájának támogatásával, 
egymással karöltve tud jól működni iskolánk.

Mi, pedagógusok az idei tanév második félévére mindennapi 
munkánk során nem is kívánhatunk mást, csak azt, hogy a 
karácsonyi mese üzenete a szeretetről, a barátságról, a gyerekek 
egymásra való odafigyeléséről, egymás segítéséről kézzel-
foghatóan is tapasztalható legyen!
De egy karácsonyi mese, egy fél órás előadás ennek a célnak az 
eléréséhez nem elég! Ha mindezek fontosságáról sokszor, napi 
beszélgetéssel, odafigyeléssel odahaza is hangot adnak a szülők, 
s nap, mint nap otthonról, a szülői házból is ezeket az elveket 
hallva és követve érkeznek az iskolába tanulóink, akkor 
esélyünk van arra, hogy a gyerekek közötti társas kapcsolatok 
intézményünkben még kiegyensúlyozottabbak, még barátiab-
bak lesznek.

Karácsony a Gubányi Károly
Általános Iskola alsó tagozatán

Kurucz Andrea
Kárpátia

Szülessenek ezerszámra, 
Mesés, szép Magyarországra, 
Mint tavaszi vadvirágok, 
Honfiak és honleányok.

Én Uram, csak arra kérlek, 
Vigyél hírt a kétkedőknek, 
Ne apadjon ki a forrás, 
Add, hogy legyen gyermekáldás. 
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December 5-én és 6-án iskolánk immár harmadik alkalommal 
rendezte meg a Mikulás kupát, amely a gyerekek egyik 
kedvenc eseménye a tanítási évben. A vándorkupa 
elnyeréséhez, az első és másodikos tanulók ügyességi 
sorversenyeken küzdenek, a harmadik és negyedikesek 
partizán játék keretében bizonyíthatnak.
A tanító nénik a testnevelés órákon gyakoroltathatták a 
feladatokat és készíthették fel a diákokat a nagy napra.
A program elején Mikulás dalokat énekeltünk közösen és 
meglátogatott bennünket az igazi Télapó is, majd kezdetét 
vette verseny.
A tanulók minden erejüket összeszedve, hangos kiabálással 
biztatták társaikat és mindent elkövettek, hogy megnyerjék a 
versenyt.
A kupát idén a következő osztályok nyerték: 1/c. Baráthné 
Hidvégi Ágnes, 2/b. Sáfrány Józsefné, 3/a. Kurucz Andrea, 
4/d. Pálinkás Márta.

Mikuláskupa

Iskolánk az idei tanévben újra nevezett a Magyar Diákszövetség 
országosan meghirdetett Játékos sportverseny elnevezésű 

vetélkedőjére.
Versenyzőink az 
alsó tagozatos di-
ákok közül kerül-
tek ki. 18 tehet-
séges, mindenre 
elszánt „sportoló” 
állt neki a több 
h ó n a p o s  f e l -
készülésnek.  A 
gyerekek szabad-
i d e j ü k e t  n e m 
sa jná lva  - aká r 
még a téli szünet-
ben is - minden 
héten keményen 

készültek a megmérettetésre. 
Január 16-án Csévharaszt rendezte a megyei-körzeti fordulót, ahol 
csapatunk elsöprő fölénnyel megszerezte az első helyet, ezzel 
biztosítva a továbbjutást. Egy hét múlva már Törökbálintra 
utaztunk a megyei-területi versenyre. Diákjaink itt dobogós, 
harmadik helyen végeztek. 
Eredményeink azért is jelentősek, mert ellenfeleink között több 
sporttagozatos iskola is volt - az ennek megfelelő felszereléssel és 
felszereltséggel -, de gyerekeink kitartása, küzdőszelleme, akarata, 
szíve méltón felvette velük a versenyt. 
A csapat tagjai: Berinszki János, Bogdány Barbara, Fejős 
Norbert, Gál Szabolcs, Gondos Dominik, Hajnal Tamás, Kocsis 
Gréta, Kocsis Kristóf, Menich Johanna, Németh Viktória, Papp 
Kitti, Paulovicz Tamás, Princz Tünde, Szegedi Máté, Szluka 
Kitti, Takács Kinga, Tarcsi Szilveszter, Toller Emese.

Játékos sportverseny

Hidvégi Ágnes, Pálinkás Márta

A kedves Olvasó bizonyára csodálkozik azon, hogyan 
kerülhetnek egymás mellé egy címben az előbbi kifejezések. 
Modern, népszerű, egyre többet hallott kifejezések ezek, 
amelyeket oktatási kérdésekben, hírekben, újságban talán egyre 
többet olvasunk. Kompetencia az, ami képessé tesz bennünket az 
életben a tanulásra, a munkánk elvégzésére, különböző 
képességekre. Szaktudás, szakértelem, készség és mindezek 
alkalmazási képessége az, ami megfelelő motivációval 
eredményessé teszi a problémaközpontú tanítást, a felfedeztető 
tanítás-tanulást és a tapasztalatra építő tanulási folyamatot.
Az elmúlt években a pedagógia, a tanítás módszertana ezzel a 
kompetencia-képzéssel újult meg és csak örülhetünk ennek az új 
szempontnak, a pedagógiai módszerek életszerűbbé tételének. 
De nagyon sokakban vetődött fel a kérdés, hogy ezzel vajon 
mindent elmondtunk-e arról, amit az iskolai, ill. az otthonon, a 
családon kívüli tanulás jelent?
A hírekben egyre többet hallunk arról, hogy szeptembertől 
felmenő rendszerben (elsősöknek és ötödikeseknek) kötelező 
lesz órarendi keretek között az erkölcstan vagy a hitoktatás. 
Mindenféle politikától mentesen hadd mondjam azt, hogy 
mindkét újítást örömmel üdvözlöm az oktatásban. A kompetencia 
alapú oktatás és az erkölcstan v. hittan órarendbe való emelése 
sokkal jobban tükrözi azt az ún. holisztikus emberszemléletet, 
ami az embert test-szellem-lélek összefüggésében látja. 
Hétköznapi nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy a gyermeknek 
úgy kell tudást adnunk, hogy azt használni is tudja majd az 
életben, miközben nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
gondolkodó, érző és izgő-mozgó lény, aki lehet, hogy egy napon 
valami miatt bánatosan jön az iskolába, akinek komoly kérdései 
vannak, vagy éppen valami miatt majd kicsattan az örömtől. 
Gyermekeink, ahogyan mi felnőttek is, a tanulási folyamatba 
belevisszük egész valónkat, és a szívünket-lelkünket sem 
hagyjuk otthon, ha éppen munkába vagy iskolába indulunk.
Akár az erkölcstan, akár a hittan órarendbe való felvételét nézzük, 
bizakodhatunk abban, hogy ez az egyébként nagyon hasonló 
(hitvallási helyzetben különböző) tananyag segítséget nyújthat 
gyermekeinknek. Az otthonról hozott életre való felkészítést 
kiegészítheti egy olyan átfogó erkölcsi, ill. hitbéli rendszer, ami 
segítséget nyújt neki az élete értelmének megtalálásában és 
megértésében, az erkölcsi útvesztőkben való eligazodásban és 
tudatosabban láthassa és érthesse élete nagy kérdéseit. Valljuk be, 
hogy mi felnőttek, sokszor elvesztünk már ezekben az 
útvesztőkben. Legrosszabb pillanatainkban azt mondtuk 
magunknak, nekünk se Isten, se ember ne mondja meg, mit 
csináljunk, merre menjünk, hogyan döntsünk. Talán érezzük azt, 
hogy ennél több útravalót szeretnénk gyermekeink kezébe adni. 
Lehet, hogy akár hittanról, akár erkölcstan óráról úgy jönnek 
majd haza gyermekeink, hogy kérdéseket tesznek fel nekünk – 
kibékülésekről, házasságról, válásról, abortuszról, időseinkről 
való gondoskodásról, a környezetvédelem fontosságáról, vagy 
más, szülőket és nevelőket zavarba ejtő kérdésekről. Vállaljuk fel 
ezeknek a kérdéseknek majd a kényelmetlenségét, és ha kell, ne 
féljük az életünket mi magunk is újra-tanulni. 
Ezért gondolom úgy, hogy üdvözölhetjük azt a jól megvalósított 
kompetencia-alapú képzést, ami majd a munkaerő-piacon is 
reményteljesebb munkaerőket képez. Olyan felnőtteket, akik 
lélekben és erkölcsileg is biztosabban állnak majd talpukon és 
egy lelkileg egészségesebb generációt alkotnak. Bízom abban is, 
hogy békében és egyetértésben tudunk majd felekezeti hittanokat 
és erkölcstan órákat egymás mellett oktatni, elfogadva nem 
annyira jelentős különbözőségeinket, viszont annál komolyabb 
szükséghelyzetünket arra, hogy mi magunk is a legjobbat hozzuk 
ki ebből az előttünk álló oktatáspolitikai újításból.

Kompetencia-alapú oktatás, erkölcstan, hitoktatás

Pángyánszki Ágnes evangélikus lelkész-tanár
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Adventtől vízkeresztig
Iskolánk Szabadság téri tagozatán három hetes program-
sorozatot az „Adventi készülődés” köré szerveztük. A 
megvalósítás célja az volt, hogy a tanulók önálló, vagy közös 
alkotásokat és produktumokat hozzanak létre a saját és 
mindannyiunk örömére. Programjainkat úgy időzítettük, 
hogy a nyitó rendezvény az első adventi gyertya meg-
gyújtásának dátuma legyen. 
November 30-án sor került az első adventi gyertya 
meggyújtására. Az ezt követő három alkalom is hozzájárult 
ahhoz, hogy a gyermekek megértsék a négy adventi gyertya 
jelentését. Büszkék voltak arra, ha tanítójuk és társaik 
megbízásából ők vehettek részt a heti szertartáson.                   
Az első gyertya meggyújtását ünnepélyessé tette az alsó 
tagozatosok mesemondó versenye. Két korosztályban (1.-2. 
és 3.-4.) került megrendezésre, ahol lehetőség nyílt arra, hogy 
a szülők is részesei legyenek ennek az élménynek. Nagyon 
színvonalas produkciókra került sor, köszönhetően a 
felkészítő pedagógusoknak és nem utolsó sorban néhány 
szülőnek.  A korosztályonkénti első három helyezett 
oklevelet és könyvjutalmat kapott és minden résztvevő 
emléklapban részesült.
A verseny eredményei a következők:
1-2. évfolyam helyezettek: 1.: Csordás Norina és Németh 
Sára, 2.: Deák Dóra Zsófia, 3.: Tóth Csilla. 3-4. évfolyam 
helyezettek: 1.: Kacsics Hanna és Pál Kristóf, 2.: Terjei Márk, 
3.: Szegvári Bence.

Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak. Igyekeztünk 
minden évfolyamon olyan tevékenységi formát biztosítani, 
ami az életkori sajátosságaiknak megfelel, felkelti érdek-
lődésüket, igénybe veszi fantáziájukat és fejleszti kézügyes-
ségüket.
Karácsonyi gipszformák készítésével készültünk az első 
évfolyamosoknak, melyeket saját fantáziájuk és ízlésük 
szerint festhették ki. Büszkén vitték haza 
szüleiknek ajándékba. 
Örömmel és odaadással végezték a másodikosok az ablakdísz 
készítését. Az előre kontúrozott, karácsonyi motívumokból 
összeállított képeket üvegfestékkel színezték ki. Ebből 
készíthettünk szebbnél szebb ablakdíszt az iskola épületének 
díszítésére a karácsonyi készülődés idején.
Adventi koszorú készítése volt a harmadik évfolyam 
programja. A négy osztály saját elképzelése szerint díszíthette 
az ajtódíszeket, melyből mint „jó testvér” minden osztálynak 
készített egyet-egyet. 
A gyertyakészítés két technikáját tanulták meg és alkalmaz-
ták a negyedik évfolyamos tanulók. Különböző formájú 
mécsest önthettek színes viaszból és sodorhattak méhviasz-
ból rúdgyertyát, amit karácsonyi ajándéknak vihetek haza 
családtagjaiknak. Ez kellemes meglepetés volt a gyermekek 
körében is.

A tanórákba kétféle módon építettük be a témakör ismereteit. 
Az első és második évfolyamon az ünnepkörrel kapcsolatos 
rajzokkal, színezőkkel foglalatoskodtak és rövid mesékkel 
ismerkedtek meg. 
A harmadik és negyedik évfolyamon eltérő nehézségű, de 
mindenki számára érdekfeszítő és szövegértést, szöveg-
alkotást fejlesztő feladatlapot dolgoztak fel. A témák átíveltek 
adventtől vízkeresztig, így: Miklós-nap, Luca nap, Betlehem, 

Szilveszter, Háromkirályjárás. 

Elmondhatjuk, hogy tartalmas, sokrétű és sikeres program-
sorozatot zártunk. Ennek élménye kedvet és erőt adott a 
további tanulmányi munkában.  

Adventtől gyertyagyújtásig

Ebben a tanévben a Gubányi Károly Általános Iskola 
Széchenyi utcai telephelyén három hetes projektünk az 
„Adventtől gyertyagyújtásig” címet kapta. Ennek megfelelő-
en a megadott időszakban a tanórák keretein belül és a 
tanórákon kívül is a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos 
foglalkozásokon vehettek részt tanulóink.
A programsorozatot a 2012. november 30-án megrendezésre 
kerülő Mesemondó verseny nyitotta meg. A versenyzőket, a 
jelenlévő szülőket és pedagógusokat Hanyecz Anita 

igazgatóhelyettes köszöntötte. A köszöntő után közösen 
meggyújtották az adventi koszorún az első gyertyát. Innentől 
kezdve minden héten hétfőn újabb gyertya lángja lobbant fel 
az osztályok tantermeiben.
A rendezvények sorát december 5-én és 6-án, az alsósok 
számára meghirdetett sportverseny, a Mikulás kupa követte.
Diákjaink a magyar sajátosságok mellett megismerkedhettek 
más népek hagyományaival is. Az alsó és felső tagozatosok 
életkoruknak megfelelően különböző feladatokat oldhattak 
meg a világ nemzeteinek karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó tradícióival kapcsolatban. Az alsó tagozatos 
kisdiákok olvasás óra keretében szereztek új ismereteket öt 
nép karácsonyi szokásait tartalmazó szövegértési feladatlap 
segítségével. A felső tagozatosok a tanórák után vettek részt a 
Népek Karácsonya című programon. Ennek során többek 
között az osztályok képviselői illusztrációt készítettek egy 
saját maguk által kiválasztott nép egy jellegzetes ünnepi 
hagyományával kapcsolatban. Az információszerzésen túl a 
csoportmunka során gyermekeink megtapasztalhatták a 
közös munka örömét. Az elkészített plakátok pedig iskolánk 
folyosóinak díszeivé váltak.
December 13-án Luca-napi hagyományokat elevenítettünk 
fel. Erre az alkalomra külső előadót hívtunk. Hadas Jánosné 
mesélt a gyerekeknek a Luca-napi népszokásokról, 
babonákról. Ezúton is köszönjük, hogy Marika néni 
részvételével emelte rendezvényünk színvonalát!  Az előadás 
után az osztályoknak számot kellett adni tudásukról. A 
feladatok sorában szerepelt Luca-napi totó, Luca-naptár 
készítése és Luca-búza ültetése is. A délutánt a boszorkányok 
felvonulása és tánca zárta. 
December 14-én a Cegléd Város Önkormányzata által 
szervezett Adventi vásárra látogattunk el. Autóbusszal 

Ünnepi készülődés a 
Gubányi Károly Általános Iskolában
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utaztunk a helyszínre, ahol megcsodáltuk az ünnepi díszbe 
öltöztetett Szabadság teret. Megérkezésünk után sétáltunk a 
karácsonyi hangulatú fabódék között, megkóstoltuk a 
helyben készült finomságokat és vásároltunk a különböző 
kézműves portékákból. 
A kisebbek december 17-én színházba mentek, ahol a Holle 
anyó című mesejátékot tekintették meg. December 19-én 
origami foglalkozáson vettek részt, melynek során 
karácsonyi kaktuszokat, ajtódíszeket és karácsonyi 
csillagokat hajtogattak.
Az angolul tanuló nagyobbak Christmas Tea Club című 
teadélutánon vehettek részt. A délután részét képezte a 
Dennis, a komisz karácsonya c. film vetítése angol nyelven, 
amely szemmel láthatóan nem zavarta diákjainkat, hiszen 
vidáman nevetgéltek a vígjátékon. A film közben a gyerekek 
finom teát szürcsölgettek, felidézve az angolok teázási 
szokásait. Az iskola által biztosított pattogatott kukoricával 
pedig igyekeztünk megidézni a mozi hangulatát.
Záró rendezvényünk az iskolai karácsonyi ünnepség volt, 
melyet hagyományainknak megfelelően a 3. osztályosok 
adtak elő. Versekkel, dalokkal tarkított betlehemi előadásuk 
megalapozta a családi ünnep meghittségét.
Diákjaink kedvükre válogathattak a sokszínű, változatos 
kínálatból. Az események vidáman és jó hangulatban teltek. A 
gyerekek nemcsak jól érezhették magukat, hanem tudásukat, 
ismereteiket is gyarapíthatták és a közös tevékenységek még 
jobban összekovácsolták őket.

Csányiné Babicz Annamária

Iskolánk tanulói létszáma a 2012/2013-as tanév első 
félévének végén 786 fő. Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,92, 
telephelyenként: Kossuth Lajos út 30.: 3,78. Szabadság tér 1.: 
4,23. Széchenyi utca 28.: 3,75. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kitűnő tanulóink száma 104 
fő. 61 diák sajnos nem tudta teljesíteni az első félév 
követelményeit. 
Mint minden évben, tanulóink idén is részt vesznek 
különböző levelezős versenyeken. A félév során számos 
versenyen mérettettük meg magunkat. Kiemelkedő 
eredményeink a következők:
Madahar Rhea 8. b osztályos tanuló megnyerte a ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnázium angol nyelvi versenyét. A 
Törökbálinton megrendezett területi játékos sport versenyen 
18 fős csapatunk bronzéremmel tért haza. Teremlabdarúgás: 
IV. korcsoport 3. hely, III. korcsoport 4. hely, II. korcsoport 3. 
hely. A monori kistérségi játékos sportversenyen 4. helyezést 
értünk el. Az Inárcson megrendezett megyei Radnóti Miklós 
szavalóversenyen a zsűri Demeter Eszter tanulót dicséretben 
részesítette. A Bólyai matematika és magyar nyelv csapat-
versenyen 3.-4. évfolyamos tanulóink a középmezőnyben 
végeztek.
Iskolánk az elmúlt 5 hónapban is bővelkedett rendezvények-
ben, ahogyan erről a Hírnök jelen- és előző számaiban 
beszámoltunk.
Felső tagozatos tanulóink a félév során számos karitatív 
tevékenységet végeztek. Kiemelnénk segítségüket a 
karácsonyi élelmiszer adománygyűjtésben, amely a Magyar 
Élelmiszerbank és a Magyar Vöröskereszt közös akciója volt.
Ezúton szeretnénk megköszönni tanulóink több éve tartó 
munkáját, mely során a Vöröskereszt véradásra felhívó 
tájékoztatóit juttatják el a város lakóinak.
2013. január 01-jével Pilis Város Önkormányzata intézmény-
ünk fenntartását és működtetését átadta a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak. Az átmenet pedagógia és 
szakmai szempontból zökkenőmentesen zajlott le.

Gubányi Károly Általános Iskola

első félévének értékelése

Vezetőség

 MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a

KlímaBarát Települések Szövetsége
szervezésében megvalósuló

MAGBÖRZE
rendezvényre

2013. 03. 09. szombat 9 óra
Móricz Zsigmond 

Közösségi Ház és kertje
Program:

Tájjellegű - kertészeti haszonnövények, 
gyümölcs- és díszfák, cserjék 

szaporítóanyagainak bemutatási lehetősége,
csere-beréje, tanácsadás.

A részvétel és a belépés ingyenes!

Pilisi KlímaBarát Kör
klimakorpilis@gmail.com

06-20/9642-553

A pilisi KlímaBarát-kör harmadik alkalommal hívja 
a kertészkedés iránt érdeklődőket, a tavaszi mag- 
és növény csere-berére.
Az eddigi rendezvények azt bizonyították, hogy 
igenis vannak olyan növények, amelyek jól bírják 
településünk talaját és klímáját. A jól bevált, 
fölösleges magokat pedig szívesen adják át 
térítésmentesen vagy cserébe. Azonban új fajtákat is 
ki lehet próbálni.
A magvakon kívül lehet cserélni bokrokat, fákat is. 
Szívesen látjuk azokat az érdeklődőket, akik most 
kezdik el a kertészkedést.
Ez az alkalom lehetőséget ad arra is, hogy szakmai 
tanácsokkal segítsék egymást a megjelentek.
A tavasz közeledtével sok kertben ritkításra kerülnek 
a díszcserjék, bokrok. Kérjük, hogy akinek ilyen 
feleslege van, értesítse a klímakör tagjait, vagy azon 
szülőket, akik gyermekének fája van a „Négyszögletű 
Gyerekerdőben”. Az elmúlt év aszályos időjárása 
miatt szükséges lesz pótolni a kiszáradt bokrokat, 
melyeket sövénynek ültettünk az út szélére.
Szeretettel várunk mindenkit!

Hadas Jánosné

„Mag, mag, búzamag,

benne aluszik a Nap!” 

Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy 
habos torta, az sosem könnyű, de nem szabad hazudni. (...) Azt 
hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a világot, 
pedig nem: tudatosan fel kell készíteni arra őket, hogy a tetteiknek 
következményeik vannak. S a pedagógiának pont valahol ez lenne 
a célja, hogy felkészítse a gyerekeket.

Böjte Csaba
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Kezdődik a Nagyböjt. Ebben az esztendőben igen korán, február 
13-án kezdődött a 40 napos bűnbánati és lelki előkészületi időszak, 
amely Húsvét ünnepéhez vezet, melyet március 31-én fogunk 
megünnepelni.
A Nagyböjt valódi célja a Húsvét ünneplésének előkészítése, hogy 
keresztény hitünk újra gondolásával testileg és lelkileg  is 
felkészüljünk életünk nagy titkának, a Megváltásnak ünnepére.
Mit tegyünk, hogy jól készüljünk? Az ószövetség háromféle 
gyakorlatot ajánlott az ember megnyílására az Isten felé: az 
alamizsnálkodást, a böjtöt és az imádságot. Mindhárom a test és a 
lélek, vagyis az egész ember Isten felé fordulását segíti. A Nagyböjt 
ideje mégsem egyszerűen a "nagy böjtölés" sötétlila, keserű-
szomorú időszaka, hanem a fény születéséé: hogy bűneinket, 
elkényelmesedésünket, keménynyakúságunkat és keményszívű-
ségünket hátrahagyva érzékennyé váljunk Isten sugallatainak 
meghallására, követésére, a jóra, az örömre, az üdvösségre.
Ezért van hát az alamizsna: hogy észrevéve a mellettünk élő 
nyomorát részt vállaljunk szenvedéséből, segítségére legyünk - hisz 
Jézus is így áll mellénk szükségünkben.
Ezért a böjt: hogy megosztva kenyerünket, időnket, magunkat, 
lemondva értékeinkről az Isten jóságának befogadására képesebbé 
váljunk.
Ezért az imádság: hogy felületességünkből a mély felé fordulva 
megértsük és megtapasztaljuk: Isten a Szeretet.
Érdemes elolvasni a Máté evangélium 6. fejezetét, hogy hogyan 
tanít minderről Jézus a Hegyi beszédben.
Mikor jó a Nagyböjtünk? Bizonyosan nem az alamizsnálkodás, a 
böjtölés vagy az imádság mennyisége számít, hanem hogy milyen 
lélekkel tesszük mindezt: eltanuljuk-e Isten nagylelkűségét, 
önajándékozását, hogy befogadjuk-e az isteni élet örömét és így 
keresztényebbé, azaz krisztusibb emberré válunk-e. 

XVI. Benedek pápa írja a keresztény 
szeretetről szóló Deus caritas est kezdetű 
enciklikájában: „…Az istenszeretetben 
gyökerező felebaráti szeretet elsődleges-
en minden egyes hívő feladata, ugyan-
akkor az egész egyházi közösség feladata 
is minden szinten: a helyi közösségektől 
kezdve az egyházmegyéken át az egész 

világegyházig. Az Egyháznak mint közösségnek is gyakorol-
nia kell a szeretetet. Ez viszont megköveteli, hogy a 
szeretetnek meg -legyenek a szervezetei ahhoz, hogy a közös- -
-ségi szolgálatot rendezet-ten tudja végezni…” Ennek az aktív 
részévé szeretne válni a katolikus plébániánkon formálódó 
karitász csoport is. Lehető-ségeink, forrásaink egyelőre 
csekélyek, de indít bennünket a krisztusi parancs, hogy 
felismerjük, megtaláljuk és támogassuk rászoruló testvére-
inket.
A Váci Egyházmegyei Katolikus Karitász jóvoltából 
Karácsony előtt élelmiszer és gyermekápolási csomagokat 
oszthattunk, majd január hónap utolsó napjaiban tíz családhoz 
sikerült tüzelőfa adományt továbbítanunk. Számtalan alkalmi 
segítség és segély után ez ékes példája volt a szervezett 
segítség nyújtásnak, amit mi is szeretnénk megköszönni. A 
Váci Karitász és vezetőjük Gyurcsány Csabáné mellett 
köszönet illeti a monori Erdészet, a Pilisi Önkormányzat, 
Szabó Márton polgármester, a Gerje Forrás Nonprofit Kft 
vezetősége és Halkó Péter segítségét és munkáját.

„Ahol nagy a Szeretet, ott mindig történnek Csodák!
(Willa Cather)”

Keresztyén felekezeteink életében a január 
hónap végét különösen is várjuk. Ilyenkor 
tartjuk minden évben az ún. Ökumenikus 
Imahetet. Az imahét során minden este 
egyik felekezet templomában tartunk isten-
tiszteletet és mindig egy más felekezetű 
lelkész hirdeti az igét. Jelenleg Pilisen négy 
felekezet összefogásában zajlik az imahét – református, 
római katolikus, baptista és evangélikus összefogásban.  
Akik igehirdetéssel szolgáltak a következők voltak: Morva 
Ákos református lelkipásztor, Virágh József római katolikus 
plébános, Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, Krámer 
György evangélikus esperes-lelkész, Török Anett evangé-
likus lelkész és e sorok írója, Pángyánszky Ágnes evangé-
likus lelkész.
A templomok és az imaházak minden este megteltek, hogy a 
különböző felekezetek hívei együtt hallgassák Isten szavát, 
együtt imádkozzanak és énekeljenek. Minden alkalommal 
érezhettük, hogy milyen különleges nagy ajándék Istentől, 
hogy különbözőségeink ellenére is az egyetértés, az 
elfogadás és a kölcsönös szeretet útjára vezet bennünket. 
Sokan csatlakoztak most is újonnan az imahéthez, várunk 
2014-ben is minél többeket e különleges lelki élmény 
megtapasztalására!
Az alábbi fotón a péntek esti istentisztelet szolgálattévői 
láthatóak. Készítette: Pálinkás Zsófia.

Ökumenikus Imahét 2013. 

Pángyánszky Ágnes, evangélikus lelkész

Virágh József, római katolikus plébános

ALAMIZSNA, BÖJT, IMÁDSÁG

KÖSZÖNJÜK HOGY SEGÍTHETTÜNK

Pilisi Katolikus Karitász Csoport

Ökumenikus Női Világimanap Pilisen  2013. 
március 1-én, pénteken este 6 órai kezdettel 

a református templomban!

Közösen visszük Isten elé nehézségeinket, 
örömeinket a pilisi baptista, evangélikus és 
katolikus testvéreinkkel!
Idén francia asszonyok állították össze az 
alkalomhoz szükséges anyagot, alapigének 
Máté 25,35-öt választották:
"...jövevény voltam...és befogadtatok..." Az 
igemagyarázat, közös imádság, éneklés  mellett 
megismerkedhetünk a francia keresztények 
életével.
Természetesen szeretetvendégséget is tartunk, 
ahol francia ételeket kóstolhatunk. Nagy 
szeretettel várjuk mindegyik felekezetből az 
asszonyokat!
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Magyarországon február 25-e a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja. 
Az emléknap időpontja 
arra utal, hogy 1947-ben 
ezen a napon tartóztatták 
le a szovjet megszálló 
hatóságok Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát - bár a politikust 
országgyűlési képviselő 
lévén- védte mentelmi 
joga. A szovjetellenes kémkedéssel és ellenkormány 
alakításával megvádolt Kovácsot 1951-ig magyar-
országi és ausztriai börtönökben őrizték, majd 1952-ben 
a Szovjetunióba vitték, s bírósági tárgyalás nélkül 25 év 
kényszermunkára ítélték. Az Országház előtt álló 
bronzszobrát 2002. február 25-én, letartóztatásának és 
elhurcolásának 55. évfordulóján avatták fel. A 
kommunizmus áldozatairól először 2001. február 25-én 
emlékeztek meg az Országgyűlésben és az ország 
középiskoláiban. Azóta is minden évben sor kerül az 
emlékünnepségekre, emlékeztetőként és figyelmeztető-
ként a korszak történéseire és a tanulságok levonására.
"A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni 
a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem 
ismétlődhetnek" - írta Milan Kundera cseh író. A 
kommunista diktatúrák értékelése, az áldozatok 
felkutatása és számbavétele a történettudomány 
feladata, a téma nem lezárt, a számadatok nem 
véglegesek, a közelmúlt folyamatos viták tárgya. 1997-
ben A kommunizmus fekete könyve címen jelent meg 
egy francia könyv, a hat szerző által jegyzett mű levéltári 
kutatások és becslések alapján 80-100 millióra teszi a 
kommunizmus áldozatainak számát. 
A világ számos pontján emlékművet állítottak a 
kommunizmus, illetve a totalitárius rendszerek 
áldozatainak Prágától Budapesten át Washingtonig.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

forrás: Múlt-kor történelmi portál

Sokszor lehet hallani a magyar nyelv szépségéről, egyedüli-

ségéről, azonban igazán oda sem figyelünk erre. Észre sem 

vesszük, hogy milyen kincs birtokában vagyunk. Sajnos 

hajlamosak vagyunk a kishitűségre. Talán elhittük, amit 

néhány éve egy politikusunk mondott, hogy: „merjünk kicsik 

lenni”, vagy ha mégsem vettük komolyan, akkor is valahogy 

az érzésem az, hogy sokan nem merik vállalni a magyar-

ságukat, s az ebben rejlő nagyságot, különlegességet. Nem 

merik vállalni, mert félnek! Félnek a megbélyegzéstől, félnek 

a kirekesztéstől, félnek mindentől, ami esetleg kibillentheti 

őket a meghitt, nyugodt kis életükből. Inkább beállnak a 

fogyasztói társadalom szürke polgárai sorába és leélik akár 

céltalanul is az életüket.

Ha visszatérünk a magyar nyelvünkre és kissé megismerjük 

mélyebben azt, akkor rájövünk, hogy igazán NAGYOK 

vagyunk a világban. Ha felmerülne a kérdés, hogy miért is, 

akkor mondjuk először, ha mást nem teszünk, csak igénybe 

vesszük a világháló nagyszerűségét és elkezdünk rajta 

böngészni nyelvünkkel kapcsolatosan, akkor a bőség tár-

házával találjuk magunkat szemben. 

Nyelvünkről, annak szépségéről, különlegességéről igen sok 

híres és kiváló tudós szólt már. Pl. Nobel díjas tudósunk Teller 

Ede a következőket mondta:  „...Új jeles felfedezésem, 

miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” vagy Magyar Adorján 

(1887-1978) magyarság és nyelvkutató: „A magyaron kívül 

bármely nyelven beszélni, írni, nyomtatni nagy idő-, munka- 

és anyagveszteséggel jár” vagy Grimm J. meseíró: „A 

magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden 

más nyelvet” vagy Vizy E. Szilveszter agykutatónk: „A 

magyar nyelv olyan, mintha az agy gyorsírása lenne.”

Varga Csaba nemrégen elhunyt kiváló nyelvtudós, ősnyelv-

kutató könyvei és megállapításai mind-mind azt bizonyítják, 

hogy a mi beszédünkben maradt meg legjobban az ősnyelv. 

Sőt tovább is megy, s összehasonlítva több jelenlegi beszélt 

nyelvet a már nem beszélt ógörög, latin, vagy héber nyelvvel 

egyértelműen bizonyítja, hogy azok a mi ősi nyelvünkből 

váltak le. Tekintettel arra, hogy nyelvünk gyökrendszerű, 

ragozó nyelv, tehát a gyökhöz ragaszt képzőt, jelet stb. 

nézzünk Varga Csaba nyomán erre néhány példát, mondjuk 

az orvoslással kapcsolatos szavainkból:

ORVOS alapszava: ÍR (értsd: kenőcs). Ír régiesen íru, írv 

(mint hamu – hamv, nedü – nedv), s ebből -os, -osz 

toldalékkal iruos, iruosz. Ez kiejtésben ketté vált:

   1) íres,  2) írvos, mai kiejtéssel: orvos. Orvos tehát kenő-

csös ember, az, aki keneget. 

GŐZ, GÁZ gyöke az ősi magyar, valamiképp görbére hajlást 

jelentő go gyök, miből pl. a gomoly, gomolyag, gombolyag, 

göndör, göb, gubanc stb. szavak. Go gyök tovább képezve: a 

go-oz (mint sor-oz) > gőz, értsd: gomolyog, általában nedv, 

pára, köd, s kissé áttételes jelentéssel ez a gáz szó is. Pusztán 

az áttetszőség miatt (fátyolszövet) jelenti ez a szó a GÉZ-t is. 

Go-oz magas hangrendben ge-iz, ebből pedig a geizir > gejzir 

szó, mely tehát mai kiejtéssel „gőzer” lenne. folyt.köv.

Mire lehet büszke a magyar
Varju Zoltán

"Fejlett" városok épülnek, autópályákkal melyek fokozatosan 
elszívják a munkaerőt a mezőgazdasági termelésből, ezáltal 
kiszolgáltatottá téve az emberek nagy részét a multinacionális ellátó 
rendszereknek. Az addig évezredek óta létező önellátás szinte 
megszűnik, kialakulnak a fogyasztói társadalom tünetei, függőség 
az energetikai szolgáltatóktól, gyógyszergyáraktól, élelmiszer-
gyáraktól, bürokratikus hivataloktól, ellátó intézményektől. És a 
helyi emberek a veszélyt nem is érzékelik, csak akkor, amikor már 
késő. Elámulnak a technológiai újdonságoktól, de nem veszik észre, 
hogy egy fogyasztói függőségi spirálba kerülnek. Ráadásként 
megjelennek a bankok, akik a legnagyobb "segítséget" adják az új 
intézmények, városok megépítéséhez, ezzel teljesen eladósítva a 
helyi embereket.
A globalizáció leegyszerűsítve: tereld be az embereket a városokba, 
szakítsd el a természettől, hogy függővé, irányíthatóvá tedd. 
Beköltözöl, veszel egy lakást, és számold össze mid van? Semmid. 
Mitől függessz? Mindentől: energia (víz, gáz, villany, stb.), 
élelmiszer, gyógyszer, minden. A multik, a hivatalok és a 
szolgáltatók prédájává válsz. Kész is van a tökéletes fogyasztói 
társadalom.

GLOBALIZÁCIÓ
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Kölcsey 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz szövegét; 
ezt a napot 1989 óta tekintjük a Magyar Kultúra Napjának. A 
kezdeményezők célja az volt, hogy a magyar művelődés egy-
egy jeles személyisége, vagy egy-egy fontos műve kerüljön 
ekkor a figyelem középpontjába. Az elmúlt év végén 2013-at 
Gárdonyi Géza születése 150. évfordulója alkalmából 
Gárdonyi-emlékévnek nyilvánították, így adott volt, hogy a 
jeles napon a nagy íróra, életművére emlékezzünk. A 
rendezvényre 2013. január 22-én került sor a Kármán József 
Városi Könyvtár és Közösségi Ház rendezésében, a 
közösségi ház épületében. A rendezvényen közreműködtek a 
zeneiskola tanárai, diákjai és a Pilis Zenész Egyesület, akik 
Gárdonyi egyik zenei kompozícióját adták elő, ill. a 
Gárdonyi-művekhez jellegükben, stílusukban illeszkedő 
műveket, továbbá – magától értetődően – a Himnuszt és a 
Szózatot. 
Gárdonyi írói utóélete saját-
ságosan alakult. Míg leg-
ismertebb regénye, Az egri 
csillagok az 1910-es évek óta 
iskolai kötelező olvasmány - 
vagyis már nem sokkal 
megjelenése után része lett a 
magyar fiatalok művelt-
ségének és ezzel napjainkig 
hatóan a nemzeti köztudat-
nak -, egyéb műveinek kedveltsége nem alakult Az egri 
csillagokhoz hasonlóan. Utóbbi alighanem a kötelező 
olvasmány pozíciójának is köszönheti, hogy 2005-ben 
elnyerte a legkedveltebb magyar könyv nagyon is 
tiszteletreméltó rangját. Más regényeit, könyveit viszont alig 
olvassák, még egyéb történelmi munkáinak ismertsége sem 
közelíti meg az egri várvédők hősiességének emléket állító 
elbeszélés kedveltségét. Alighanem Az egri csillagok iránt 
megfigyelhető olvasói rajongásnak is szerepe van abban, 
hogy az irodalmárok viszont kissé gyanakodva figyelik 
életművét, egyre inkább az egykönyvű ifjúsági írót és nem a 
kísérletező, a magyar irodalomban gyakran új utakat kereső 
alkotót látják benne.
Jelentőségének méltatásában nagy szélsőségekkel 
találkozhatunk, voltak, akik már életében a legnagyobbak 
között említették, gyakran nevezték „magyar Homérosznak”, 
mások irodalmi kismestert láttak benne. Gárdonyi 
igazságtalanul, de egy-két tulajdonságát frappánsan kifejezve 
úgy határozta meg önmagát, hogy „Kövek alatt nőtt fű 
vagyok”, vagyis szívós, igénytelen és jelentéktelen. Szívós 
volt kétségtelenül, a hírnév, az írói siker sokáig váratta, és 
igénytelen is volt, nem kereste a főváros gyakran talmi 
csillogását, jobban érezte magát kissé félrevonulva az 
emberléptékű kisvárosban, Egerben. De jelentéktelen nem 
volt, a századforduló egyik sok műfajban alkotó, újító 
szellemű alkotóját tisztelhetjük benne.
Gárdonyi apai ágon német nemzetiségű, de korán 
elmagyarosodó és a nemzeti célokat magáénak valló család 
sarja volt, édesanyja Nagy Terézia.  Apja, Ziegler Sándor 
gépészként kereste kenyerét, 1848/1849-ben fegyvergyártó 
műhelyt rendezett be, Kossuth lelkes híve volt. A 
szabadságharc bukása után uradalmakban dolgozott, 
szüntelen vándorlás volt az élete nagybirtokról nagybirtokra. 
Egyik állomásán, Agárdpusztán született Géza nevű fia 1863. 

augusztus 3-án, Gárdonyban keresztelték és felnőttként, 
amikor német családneve helyett magyart választott, 
keresztelésének helyszínéről vette fel új vezetéknevét.
Ziegler Sándor igyekezett fiát gondosan neveltetni, 
gimnáziumi tanulmányait azonban félbe kellett szakítania a 
családfő betegsége, majd korai halála miatt. Hogy minél 
előbb kenyérkereső lehessen, az egri tanítóképzőben folytatta 
iskoláit. Itt szerzett oklevelet 1881-ben és a fiatalember a 
Dunántúlon kezdte meg néptanítói pályáját. Karád, Devecser, 
Sárvár, majd Dabrony volt munkásságának helyszíne. Utóbbi 
helyen kántortanítói kinevezést kapott és itt ismerkedett meg 
az ottani plébános unokahúgával, Csányi Máriával, akivel 
1885-ben házasságot kötött. A házasság boldogtalan volt, 
néhány év múlva már külön éltek. Később művei egyik 
legfontosabb kérdése a férfi-nő kapcsolata, a házasság célja, 
értelme volt, nyilvánvalóan saját életének kudarca is szerepet 
játszott nézeteinek kialakulásában. 
Gárdonyi már tanítói pályája kezdetétől szüntelenül képezte 
magát, nyelveket tanult, filozófiai, teológiai könyveket 
olvasott. Vallási nézeteiben elvetette a tételes dogmákat, Isten 
létezését nem vonta kétségbe, de vallotta: Isten nem vesz részt 
a napi életben, ő a kezdet és a vég.   Gondolatai 
megszilárdulásában keleti és különböző spirituális tanok is 
szerepet játszottak. A testi és a lelki, a gondolkodó, spirituális 
ember és a csak a mának élő személy ellentétét látta a világban 
és felfogása szerint ez befolyásolja a férfi-nő kapcsolatát is, 
ezek az ellentétek vezethetnek oda, hogy két ember 
kapcsolata sikertelen lesz. 
Gárdonyi házassága évében elhagyta a tanítói pályát és 
újságíró lett. Már diákkorában írt különféle lapokba cikkeket, 
elbeszéléséket, majd tanítóként is napvilágot láttak kisebb-
nagyobb közleményei, sőt egy még napjainkban is népszerű 
karácsonyi ének, a Fel nagy örömre is tőle származik. 1886-
tól Győrben volt újságíró, itt indította meg, ő adta ki és 
szerkesztette a Tanítóbarát című érdekvédelmi, művelődés-
politikai és pedagógiai lapot. Népszerű, már-már irodalom-
alatti műfajokban is publikált, az így szerzett jövedelemből 
tartotta el családját, időközben megszületett gyermekeit és 
tartotta fenn a Tanítóbarátot. Házassága végképp megromlott, 
1892-től végérvényesen külön élt feleségétől.
Szegeden már elismert újságíró volt, Budapesten pedig 
kapcsolatba került a kor művészeti, irodalmi életének 
prominens képviselőivel. Elbeszélései, parlamenti portréi 
kötetben is megjelennek, Gárdonyi sikeres újságíró és ekkor 
már íróként is kezdik jegyezni. 1894-ben látott napvilágot 
első igazán jelentős regénye, A lámpás, amelyben tanítói 
éveinek tapasztalatai alapján a néptanítók kiszolgáltatott-
ságát, nehéz sorsát ábrázolta nagy művészi erővel és 
1848/1849 eszméi melletti kiállással. A regénynek aktualitást 
adott, hogy azokban az években zajlottak Magyarországon az 
ú.n. egyházpolitikai küzdelmek, az állam és az egyház 
szétválasztásának, a polgári anyakönyvezésnek sok 
konfliktussal járó politikai csatározásai.
Gárdonyi 1897-ben kortársai számára meglepetésszerűen 
elhagyta a fővárost és Egerben telepedett le. Elkezdődött 
életének a később „egri remeteségnek” nevezett korszaka, 
ami persze nem jelentett teljes visszavonultságot, hiszen 
munkatársa volt változatlanul számos fővárosi újságnak, a 
nagy kiadókkal is állandó kapcsolatban volt. Anyagilag ekkor 
már független volt, köszönhetőn az általa kitalált és 
kétségtelenül esztétikailag vitatható értékű, ám nagyon 
népszerű figurának, Göre Gábornak. Az álnépies történeteket 

Magyar Kultúra Napja 2013. 
- Gárdonyi Géza emlékezete
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később kissé röstellte, de tény, hogy ez tette lehetővé írói, 
anyagi függetlenségét. 1898-ban tette közzé a paraszt-
ábrázolásban új utat és felfogást jelentő Az én falum című 
novellagyűjteményt. Felhasználta tanítói éveinek emlékeit, a 
falusi idill mögött felvillantja a paraszti sors keménységét, 
tragédiáit, a kiemelkedés nehézségeit –  lényegében Móricz 
Zsigmond népábrázolását készíti elő.  
Az új század első évtizedében keletkeztek Gárdonyi nagy 
történelmi regényei, 1901-ben Az egri csillagok, a következő 
évben A láthatatlan ember, 1908-ban pedig Az isten rabjai. A 
múlt Gárdonyi számára több mint érdekes történetek 
elmondásának lehetősége. Az egri csillagok mindenekelőtt a 
hazaszeretet regénye és a 16. századi Magyarország 
valamennyi nagy kérdésének megfogalmazója. Szerencsés 
elgondolással tette meg Bornemissza Gergelyt a regény 
főszereplőjének: történeti személy volt, de nem annyira 
közismert és főleg nem maradt fenn róla annyi forrás, hogy 
személyiségének, életútja egyes epizódjainak   meg-
mutatásában nélkülöznie lehetett volna az írói teremtő 
képzeletet.
Színpadi szerzőként is bemutatkozott. A Nemzeti Színház 
mutatta be A bor című darabját, a hagyományos népszínmű-
vek parasztábrázolásával szakító realista színművet.
A magyar irodalomban 1910 körül nagy forrongás támadt, 
ekkoriban vált Ady Endre és a Nyugat a modern irodalom 
jelképévé. Velük szemben a konzervatív tábor is 
megszervezte önmagát és mindkét csoport a magáénak 

szerette volna tudni Gárdonyi Gézát. Az író azonban kívül 
maradt az irodalmi táborokon és csatározásokon, nem 
szakított egyik táborral sem, próbálta függetlenségét 
megőrizni. 1910-ben életművét nagy elismerés érte: a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta.
Az 1910-es években az öregedő és egyre többet betegeskedő 
Gárdonyi tovább írta regényeit. Új utakat, új hangot keresett 
írói pályáján, számos írásában aktuális társadalmi kérdéseket 
érintett; felismerte a modern kapitalista világ  ellent-
mondásait, embertelenségét, lelket kiüresítő szellem-
telenségét. Ugyanakkor nem idealizálta a régi világot sem, a 
tradicionális dzsentrivilág és az új világ egyaránt távol volt 
tőle. Ezt tükrözi 1913-ban Te, Berkenye című regénye. A 
Szunyoghy miatyánkja 1916-ban jelent meg, egyfajta 
szintézise, összegzése gondolatainak. Az élet értelme mellett 
tesz hitet mély humánummal megírt regényében. Utolsó 
jelentős munkája az Ida regénye, 1921-ben látott napvilágot. 
Különös hangulatú regény, melyben ismét az érzelmek 
elsőbbségét vallja. A két rokonszenves, becsületes ember 
össze-csiszolódásának művészi ábrázolása a maga korában 
kedvelt regény volt, de napjainkban is vannak olvasói.
Gárdonyi 1922. október 30-án hunyt el Egerben és 
végakarata szerint a vár kertjében helyezték végső 
nyugalomra. A 2013-as emlékév talán ráirányítja a figyelmet 
Az egri csillagok mellett egyéb műveire is és elfoglalhatja 
méltó helyét irodalmunkban.

Pogány György 

Kormányablakban ügyfélkapun 

keresztül bárki beadhatja jelent-

kezését felsőoktatási intézmé-

nyekbe március 1-jéig.  Az 

országban 29 helyszínen munka-

napokon reggel 8-tól este 8-ig 

várják az ügyintézők mind-

azokat, akik élni szeretnének az 

online jelentkezés lehetőségével.

 A leendő főiskolások és

egyetemisták közül egyre többen 

veszik igénybe az elektronikus 

jelentkezést. Egyszerű, kényelmes, 

gyors és kiszűri az olyan hibákat, 

amelyeket kitöltés közben a papíron 

jelentkezők meglehetősen nagy 

Elektronikus jelentkezés egyetemre

számban vétenek. Az online jelentkezéshez ügyfélkapu 

regisztráció szükséges, amelyet a kormányablakokban lehet 

igényelni, de ezen túl az ügyintézők részletes tájékoztatást, s 

egyben azonnali  segítséget tudnak nyújtani  az űrlap 

kitöltésében,  az előírt dokumentumok feltöltésében, a 

jelentkezés  ügyfélkapun keresztül  történő hitelesítésében is. 

Így akár fél óra alatt elintézhető a felvételi jelentkezés, melyet 

az Országos Felsőoktatási Információs Központ azonnal 

fogad.

2011. január 3-án - az egyablakos ügyintézési rendszer 

kialakításának első állomásaként - az ország 29 pontján 

megnyíltak a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati 

irodái, a Kormányablakok. Az ügyfélszolgálati irodák 29 

ügykörrel indultak, s kiemelt feladatuk, hogy az állam-

igazgatási ügyekben teljes körű tájékoztatást nyújtsanak az 

ügyfelek részére.  Ma már közel 70 ügyet lehet intézni, de ez a 

szám jelentősen megnő, s mintegy 2500 ügyben lehet majd a 

Kormányablakokat az ország 300 helyszínén felkeresni 

várhatóan egy év múlva. Az irodák ügyfélbarát nyitva 

tartással, munkanapokon reggel 8 óra és 20 óra között várják 

az ügyeiket intézni kívánó állampolgárokat.

Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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Rendőrségi Hírek
Tisztelt Lakosság!
A 2012-es év sem telt el feladatok és munka nélkül. 
A rendőrőrs teljes személyi állománya meg-
feszítéssel dolgozott, hogy Pilisi Rendőrőrs teljes 

illetékességi területén olyan közbiztonsági és bűnügyi helyzetet 
sikerüljön teremteni, ami legalább a 2011-es év szintjét tartja. Rövid 
előzetest szeretnék adni a tavalyi év eredményeiről.
Pilis Városában 483 db ismertté vált bűncselekmény történt a 2012-
es évben, amelynél sajnálatos 19%-os a növekedés, azonban  
jelentős eredményként könyvelhető el, hogy a társadalmat 
leginkább érintő és legnagyobb közfelháborodást keltő betöréses 
lopások száma a Pilisi Rendőrőrs teljes területén  24 %-kal 
csökkent a tavalyi évhez képest, úgy, hogy valamennyi település-
en csökkent ezen mutató. Az eredmények elemzésekor minden-
képpen figyelemmel kell lenni a rendőrőrs 2012. évi létszám-
helyzetére is, mely a rendszeresített 19 fő helyett átlagosan 15 fő 
volt.

Pilisi szolgálatos járőr gépkocsiban nagy örömünkre elhelyezésre 
került a Pilisi Önkormányzat segítségével az úgynevezett „járőr-
mobil”. Ez egy mobiltelefon, melyet a rendőrség hatáskörébe 
tartozó cselekmények észlelése esetén bármely időpontban 
hívhatnak, ezzel is csökkentve a rendőrség reagálási idejét. 
Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy idősebb rokonaiknak, 
ismerőseiknek, szomszédoknak adják meg az alábbi telefonszámot:  
06-20/771-0411.

A 2012-es év végén, ill. február hónapban az Őrs gépjármű-parkja is 
bővült egy új Opel Astra személygépkocsival, valamint egy Skoda 
Yeti típusú kis terepjáróval, mely könnyebbé és gyorsabbá teszi a 
külterületi részek elérését, ezzel is hatékonyabban tudunk fellépni a 
hétvégi ház-feltörések és fa-, ill. terménylopások ellen. 

A 2012-es év eleje sem telt el események nélkül a Pilisi Rendőrőrs 
illetékességi területén. Január és február hónap elején 8 előállítás és 
4 elfogás történt, amely mellett 8 biztonsági intézkedésre is sor 
került. 

Az alábbiakban konkrét bűncselekményekről és a tett intézkedések-
ről szeretnék ízelítőt adni.

December 28-án Vasad II. külterület 43 szám alatt D. Sándor 
tanyájára ismeretlen elkövetők jogtalanul behatoltak és a birka 
ólból eltulajdonítottak 5 db anya birkát és 3 db napos bárányt. 
Lopással okozott kár: 150.000 Ft. A kiérkező rendőrök a helyszínen 
talált nyomokat követve - több száz méterre - egy, az elkövetők által 
hátrahagyott BMW típusú személygépkocsit, ill. összekötözött lábú 
birkákat leltek fel. Nyomozás során az elkövetéssel megalapozottan 
gyanúsítható Sz. János üllői lakos elfogásra, majd őrizetbe vételre 
került. 

2013. január 28-án Pilis, Lehel utcában Sz. János pilisi lakos 
kerékpározott, amikor ismeretlen tettes előzetes szóváltás nélkül 
megpróbálta késsel megsebesíteni, azonban sértett lélek-
jelenlétének köszönhetően csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. A Pilisi Rendőrőrs állományának gyors adatgyűjtő 
tevékenysége során a beszerzett információk alapján megállapítást 
nyert, hogy a cselekményt B. Károly pilisi lakos követte el, akinek 
pszichiátriai kezelése lenne indokolt.  Elfogása a Terror Elhárítási 
Központ segítségével megtörtént, majd a Monori Rendőr-
kapitányság előterjesztésére a Monori Járásbíróság előzetes 
letartóztatásba helyezte.     

2013. február 3-án a délutáni órákban Pilis, Haleszi I. dűlőben H. 
András pilisi lakos megjelent K. Lászlóné házánál – dolog elleni 
erőszakkal bejutott és az ott lakó fiatalkorú 
személyt megkísérelte bántalmazni, azonban cselekményét nem 
tudta végrehajtani. Az elkövető a helyszínre később visszatért és 

felfegyverkezve megfenyegette az ott lakókat. A Pilisi Rendőrőrs 
állománya elkezdte a helyszínről közben elmenekült elkövető 
forrónyomos üldözését, melynek eredményeképpen H. András 
elfogásra került, akit a Monori Járásbíróság előzetes letartóztatásba 
helyezett. 

2013. február 4-én az esti órákban Pilis, Papbereki dűlőben V. János 
pilisi lakost szomszédja – italozást követő szóváltás során - egy 
láncos bottal fejbe vágta, majd egyéb módon bántalmazta, melynek 
következtében V. János 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.  Az elkövetők elfogásra, majd gyanúsított kihallgatásra 
kerültek. 

Ezúton is szeretném felhívni a T. gépjárművezetők figyelmét, hogy 
az időjárási- és útviszonyokra való tekintettel fokozottabban 
figyeljenek a haladási sebesség megfelelő megválasztására és az 
esetleges rossz látási viszonyok melletti közlekedésre. A Monori 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munka-
társai rendszeres jelleggel végeznek sebesség ellenőrzést Pilis 
belterületén a közlekedési balesetek megelőzése érdekében. 

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre csak közösen vagyunk 
képesek úgy, hogy Önök is tegyenek meg minden maguktól telhetőt 
annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, 
illetve segítsük idős állampolgárainkat és figyelemmel legyünk 
gyerekekre.  

A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény észlelése esetén kérem 
Önöket, hogy bármely időpontban hívják a „járőr mobilt”: 06-
20/771-0411, vagy munkaidőben (ügyelet hiánya miatt  a Pilisi 
Rendőrőrsöt a 06-29/498-128-as, azon kívül a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06-29/410-726-as, illetve a 107-es 
telefonszámon.    
Pilis Város körzeti megbízottjának, Kiss Zoltán r.ftőrm 
elérhetősége: 06-20/228-1511, fogadóórája minden páros hét 
csütörtökén 08.00-12.00 között kerül megtartásra a rendőrőrs 
épületében.

Kerepeszki Ferenc r. hdgy.
Mb. Őrsparancsnok 

A Monori Rendőrkapitányság felhívja a lakosság 
figyelmét arra, hogy „villanyóra leolvasónak” kiadva 
magukat ismeretlen személyek jelentek meg Maglód, 
Gyömrő, Üllő térségében, akik idős személyeket 
keresnek fel azzal az ürüggyel, hogy túlfizetésük van a 
szolgáltatónál. Az idős emberek jóhiszeműen be-
engedik ezeket a csalókat a lakásba, majd a „visszajáró 
pénz” fejében csalják ki tőlük a megtakarított 
pénzüket. Kérjük a lakosságot, hogy ne engedjenek 
idegeneket a lakásba, győződjenek meg kellőképpen 
arról, hogy valóban a szolgáltatók munkatársai 
kívánnak ingatlanunkra különböző ürügyekkel 
bejutni!
Kérjenek igazolványokat, hívják fel a szolgáltatót és 
egyeztessenek a munkatárs személyéről! Kapitány-
ságunk nagy erőkkel keresi az ismeretlen elkövetőket, 
azonban kérjük a lakosság segítségét ezen személyek 
felkutatása érdekében! Akinek bármiféle információja 
van az elkövetőkről, vagy bármilyen egyéb informáci-
ója van, mely az ügy szempontjából jelentőséggel 
bírhat, kérjük jelentkezzen a Monori Rendőrkapitány-
ságon a 06-29/410-367, 06-29/410-726-ös telefon-
számok egyikén, vagy bármelyik rendőri szervnél, az 
ingyenesen hívható 107, vagy 112-es telefonszámokon. 

Szmodics Róbert r. alezredes,
Monori Rendőrkapitányság, kapitányságvezető
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Önkormányzat
Pilis Város Polgármesteri Hivatal: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 47., tel.: 696-
310, fax: 696-320, e-mail: hivatal@pilis.hu, üf.: H: 12.30-18., Sz: 8-12 és 
12.30-16.30, P: 8-12.30,
Polgármester:Szabó Márton, 498-142, polgarmester@pilis.hu, üf.: Sz:15-18,
Alpolgármester: Mala Ferenc, 06-20/665-2681, malaferenc@dunakanyar.net,
Jegyző: dr. Lovász László, 496-826, jegyzo@pilis.hu, üf.: SZ: 9-12,
Aljegyző: Gaálné Czinkos Judit, 696-311, gaalne@pilis.hu,
Adóügyi iroda: vez.: Lasán Judit, 696-324, ado@pilis.hu,
Gazdálkodási iroda:vez.: Csorba Zoltánné, 696-318,penzugy@pilis.hu,
Hatósági iroda: vez.: Gaálné Czinkos Judit, 696-312, igazgatas@pilis.hu,
Szociális és Gyámügyi iroda: vez.: Jenei Ivett, 696-316, szocialis@pilis.hu,
Közterület-felügyelők: 696-326, 
Gerje-Forrás Kft.: Rákóczi u. 67, tel: 499-261, fax: 499-262, e-mail: 
gerfor@monornet.hu, hibabejelentés: 06-80/620-399, üf – H: 8-12 és 13-18, 
Sz, Cs.: 8-12, 
Szlovák Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2691
Cigány Kisebbségi Önk.: Kossuth L. u. 47., 06-20/665-2692,
Társhatóságok:
Földhivatal: 2200 Monor, Nemzetőr u. 23., tel.: 410-129, fax: 414-460, e-
mail: monor@takarnet.hu, üf.: H,SZ: 8-12 és 13-16, CS,P: 8-12,
Okmányiroda: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., tel.: 612-300, fax: 612-
310, e-mail: hivatal@monor.hu, üf.: H: 8-12 és 13-17.30, K,P: 8-12, SZ: 8-12 
és 13-16,
Szociális Intézmények
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kossuth. L. u. 49., 498-108, 
Idősek Napközi Otthona: Kossuth L. u. 57., 497-130,
Monor Városi Gyámhivatal: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80, 412-852,
Nevelési Tanácsadó: 2200 Monor, Deák F. u. 21., 413-673,
Oktatás
Gubányi Károly Általános Iskola: Kossuth L. u. 30., 498-123, 
pazi@monornet.hu,
Általános Iskola és Diákotthon: Kossuth L. u. 31., 696-122, 
pkastely@freemail.hu
Óvodai Intézmény: Rákóczi u. 42., 498-153, ovodapilis@freemail.hu, 
http://pilisiovodak.uw.hu/index1.php,
Művelődés
Kármán József Városi Könyvtár: Kávai u. 1., 498-851, 
konyvtar.pilis@freemail.hu, http://www.civilpilis.koznet.hu/co23/index.html, 
(fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat), 
Móricz Zsigmond Közösségi Ház: Dózsa Gy. u. 2., 498-115, 
mzskh@freemail.hu, 
Egészségügy:
Rendelőintézet: Szent István park 1., 
Háziorvosok: Dr. Ecsedi László: 498-133, Dr. Ubrankovics Zsolt: 498-
156, Dr. Labancz Anita: 696-881, Dr. Tóth Tibor: 696-882,
Gyermekorvosok: Dr. Legeza Margit: 498-149, Dr. Nagy Ildikó: 696-884, 
Védőnők: 496-587
Fogorvosok: 496-105, Dr. Bálint Nagy Ildikó: 696-883, dr. Zloch Márta 
469-105
Labor: 496-385, Sebészet: 696-885, Reumatológia, Fizikoterápia: 496-
347, 
orvosi ügyelet: 496-011 (rendelési időn kívül). 
Gyógyszertárak: 498-107, 496-252,
Állatorvosi rendelő: Kossuth L. u. 41., Dr. Hajdinák Zoltán: 06-20/979-
0057,
Közbiztonság (107)
Pilisi Rendőrőrs: Luther tér 12., 498-128, körzeti megbízott: Kiss Zoltán 
r.ftőrm: 06-20/412-2490,
Monori Rendőrkapitányság: 2200 Monor, Kossuth L. u. 86., 410-726,
Pilisi Polgárőr Egyesület: 06-70/339-9154, 
Egyházak
Evangélikus Gyülekezet: Kossuth L. u. 34., 498-134, Krámer György 
esperes, Pángyánszki Ágnes lelkész, agnes.pangyanszky@lutheran.hu,
Református Gyülekezet: Rákóczi u. 30., 496-368, Morva Ákos lelkész
Római Katolikus Egyházközség: Rákóczi u. 15., 498-126, Virágh József 
plébános, j.blueman@googlemail.com,
Magyar Pünkösdi Egyház: Malom u. 16., 06-20/770-5925, Pálmai Zoltán, 
palmaiz55@gmail.com,
Egyéb Szolgáltatások
Posta: Rákóczi u. 8., 498-150, H: 8-18, K, Sz, P:8-16, Cs: 8-14,
OTP: Rákóczi u. 7., 696-651, 
Takarékszövetkezet: Rákóczi u. 34., 496-174
KÉPÜSZ Kft.: Vatyai u. 2837/2., 498-416, kepusz-kft@freemail.hu,
Kéményseprő Vállalat: 2730 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2., 490-304,

Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam Önöknek 
Pilis Városért Közalapítványt. 
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon 
szándékától vezérelve, hogy elősegítse településünk fejlődését a 
Polgári Törvénykönyvről szóló, többszörösen módosított 1959 
évi IV. tv. 74/G. §-ának /1/ bekezdésében foglaltak alapján hozta 
létre a Pilis Városért Közalapítványt azzal a céllal, hogy az általa 
meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához 
adományokat gyűjtsön.
Az alapító szeretné a közalapítvány anyagi eszközeinek 
felhasználásával kiemelt feladatának tekinteni:
  Vatyai út - Rákóczi út közötti Sportpark bővítését.
 A város arculatának formálását- a közterületek rendezését, 
utcák, terek parkosítását, fásítását, ezek folyamatos ápolását, a 
város központjának kialakítását.
 A helyi kulturális és nemzetiségi örökség megóvása, „tájház” 
létrehozása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és 
sportlétesítmények fenntartásának támogatása, egyedi kulturális 
és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
 Az önkormányzat tulajdonában álló Gerje forrás és vidékének, 
tórendszerének helyreállítása, az itt honos állat és növényvilág 
megóvása.
A fenti célokon túl évente programokat szervezünk, melyek 
szintén Pilis lakóinak nyújtanak lehetőséget, értékes szabadidő 
eltöltéséhez. 

Kérjük, támogassák alapítványunkat jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával!

2013. évben is kiemelt feladataink: a pilisi sportegyesületek 
és a sporttevékenységek, kulturális programok támogatása, 
valamint a város szépítéséhez, egészségnevelési programok-
hoz további támogatásokat, adományokat gyűjtünk. Kérjük, 
lehetőségeikhez képest segítsék a közalapítvány munkáját 
adományaikkal.

Bankszámlaszám: 11742238-20004628 
A közlemény rovatba kérjük a támogatni kívánt célt beírni!

Csekket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán és Simó Gáborné 
elnöktől igényelhetnek.

  Segítségüket tisztelettel köszönöm a Kuratórium nevében!

Tisztelt pilisi Lakosok!

Simó Gáborné, Pilis Városért Közalapítvány elnöke

PILISI PIAC NYITVATARTÁSA

csütörtök: 6-12 óráig

vasárnap  - bolhapiac: 6-12 óráig
2013. április 2-ától

bolhapiac keddenként is: 13-19 óráig

Az Univerzum szinte csak energiából áll. Az emberi technikai 
fejlődés már régen elérte azt a szintet, hogy túl tudjunk lépni a 
környezet romboló fosszilis energiahordozók használatán. 
Rengeteg találmány létezik már az energiaipar területén, de amíg 
a milliárdos konszernek gyilkosan erős lobbija működik, addig 
nem lehet bevezetni a forgalomba az alternatív energiaforrások 
alkalmazását. Energiaválság valóban van, csak azt kell 
megérteni, hogy az olaj, szén, és gáz energiahordozók - és ezáltal 
az ezekkel üzletelő körök - válsága van. Már régen léteznek 
"ingyen-energia" találmányok, és sokkal kézzelfoghatóbb és 
gyárthatóbb megújuló energiaforrások, de valahogy ezeket még 
mindig nem sikerül teljes mértékben támogatni. 

Energia 



Tisztelt Szülők!
A 2013-2014-es tanévre szeptembertől 

MIDIBUSZ JÁRAT INDÍTÁSÁT TERVEZZÜK 
a nyáregyházi, újlengyeli és újhartyáni iskolába.

Várjuk először beiratkozó, ill. átiratkozó gyermekek 
mielőbbi jelentkezését (korlátozott férőhely)!
További részletek személyes megbeszélés alapján!
Jelentkezés (09-11 óra között): 06-70/561-3874

Bölcsőde átadás képekben


