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ö ze le dik az esz ten dô vé ge, el ér ke zett az
ad vent ide je, is mét nagy iz ga lom mal ké -

szü lünk az ün ne pek re, együtt vá ra ko zunk.
A vá ros ban az ün ne pi fé nyek ki gyúl tak, a
Pe tô fi park ban tar tott prog ra mok és ki csi ka -
rá cso nyi vá sá ri han gu lat al kal mas a kö zös -
ség össze fo gá sá ra, is me ret sé gek, ba rát sá -
gok fel me le gí té sé re. Az em be ri ség leg meg -
hit tebb ün ne pé hez kö ze led ve gon do la ta ink
egy re-más ra el ka lan doz nak, ha za száll nak, a
re mé nye ink ben min dig meg je le nô meg hitt,
fe nyô il la tú ka rá csony es té hez.

Több mint ké te zer esz ten de je ün ne pel jük
a kis Jé zus szü le té sét, még sem akadt még
so ha két egy for ma szent es te. Nem is cso da,
hi szen a kö rü löt tünk fo lya ma to san vál to zó
vi lág min dig új tar ta lom mal, új fel is me ré sek -
kel gaz da gít va la mennyiün ket, így va rá zsol ja
min dig más sá a ka rá csonyt.

Ka rá csony kö ze led té vel job ban fi gye lünk
egy más ra, ba rá ta ink ra, szom széd a ink ra, la -
kó tár sa ink ra, fel ajánl juk se gít sé gün ket, köny-
nyeb ben ado má nyo zunk élel met, ru hát, já té -
ko kat. Ez így van jól, hi szen so kan se gít ség re
szo rul nak, min dannyi unk szá má ra fon tos,
hogy le gyen örö münk az ün ne pek ben. A min -
den na pi pör gô éle tünk ben saj nos haj la mo -
sak va gyunk meg fe led kez ni a gon dos ko dás -
ról, a sze re tet rôl! Sok szor csak tesszük a dol -
gun kat kö te les ség bôl, mo no to ni tás sal – a ta -
ka rí tás, vá sár lás, sü tés-fô zés, min den na pi
fel adat. Az ün ne pi ké szü lô dés ben min dez hi -
á ba va ló, ha nincs hoz zá sze re tet, gon dos ko -

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
zú ton is tisz te let tel kö szö nöm a vá ros ün ne pi dísz be öl töz te té sét a Vá ros üze mel te tô
Kft. Ve ze tô sé gé nek, Dol go zó i nak, a Köz mun ká sok nak.

Kö szö nöm min da zok nak a se gít sé get, akik az Ad ven ti prog ra mok meg va ló sí tá sá ban
fel ada tot vál lal tak!
A já szolt ké szí tet ték: Sán dor né Sza mos Zsu zsan na, Gaj dos Tün de, Pet ró Zsu zsan na,
Kri zsán Já nos.
Ado mány sá tor fe li rat: Bí ró Tün de. Koszorú: Sáránné Kerepeszki Katalin.
Ün ne pi mû sor: Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la Szé che nyi ut cai, Sza bad ság té ri, Kos suth
La jos úti te lep helyének di ák jai, szü lôk, Olasz-Magyar Ba rá ti Kör-olasz szak kör, Gyer mek -
ott hon la kói, fel ké szí tô tan árok, Re for má tus-, Bap tis ta-, Evan gé li kus-, Ró mai Ka to li kus
Egy ház, hit ta no sok, gyü le ke ze ti, egy há zi ta gok.
For ralt bor hoz a bort fe la ján lot ták: dr. Gál Lász ló, Si mó Gá bor, Sá rán Já nos, Kar kó Gá bor.
Min den fel ké szí tô ta nár nak, hi tok ta tó nak, lel kész nek, a sze rep lô di á kok nak kö szön jük
a meg hitt ün ne pi mû so ro kat, áhí ta tot, igét, va la mint az ad ven ti prog ra mo kon részt ve vô
ze ne ka rok nak (Gáb risch At ti la és ba rá tai, Er dé lyi Lász ló és ze ne ka ra, Sig nál) kö szön jük
az ün ne pi han gu la tot fo ko zó fel lé pé se ket. 
Kö szön jük a rá szo ru ló csa lá dok ne vé ben az élel mi szer ado má nyo kat, va la mint az ado -
mány gyûj tés nél se gí tô ön kén te sek nek a szol gá la tot. 
Vé gül, de nem utol só sor ban kö szö nöm a pi li si la kos ság nak, hogy meg tisz tel nek rész vé -
te lük kel az ün ne pi al kal ma in kon, meg áll nak ve lünk egy-egy perc re, egy-egy jó szó ra.

Tisz telt Pi li si 
Pol gá rok!

ö ze le dik az év vé ge,
ilyen kor mind annyi an

át gon dol juk az el múlt esz -
ten dô ese mé nye it. Vá ro -
suk egy si ke res évet zárt,
a te le pü lés mû kö dé se és
fej lesz té se az idei év ben
is biz to sí tott volt. Mint a
tér ség or szág gyû lé si kép vi se lô je bí zom ab -
ban, hogy a kö vet ke zô évek ben is foly tat ni
tud juk a meg kez dett mun kát. 
Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok a te le pü lés
min den la kó já nak ál dott, sze re tet tel jes, szép
ka rá cso nyi ün ne pe ket és bé kés, ered mé -
nyek ben gaz dag új évet. 

PO GÁ CSÁS TI BOR
OR SZÁGGYÛLÉ SI KÉP VI SE LÔ – FI DESZ

„Lehalkul a város zaja karácsony estére. Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák fénye. 
Megszületett a szeretet e napon, hogy az embereknek hitet, reményt adjon.”

dás, meg kü lön böz te tett fi gye lem,
de leg alább egy ked ves szó!

Az ad ven ti vá ra ko zás idô sza ká -
ban az össze tar to zás, a sze re tet
ér zé se jár ja át szí vün ket, ré gi is -
me rô sök, rég nem lá tott ro ko nok
ta lál nak új ra egy más ra.

Eb ben a mai elüz le tie se dett vi -
lág ban min den ed di gi nél na gyobb
szük sé günk van a sze re tet re, meg bo csá tás -
ra, egy más meg be csü lé sé re.

Ha egy mást táp lál juk sze re tet tel és ki e gé -
szít jük egy más hi á nyos sá ga it, ér tel met és
örö met adunk egy más éle té nek.

Kí vá nom min den ki nek, hogy a sze re tet és
a ve le já ró bé kes ség te gye szép pé az ün ne -
pe ket.

Az ün ne pen az em be rek fél re te szik az
el len té te ket és meg bé kél nek egy más sal.
Az ün nep szép sé gét nem az aján dé kok
nagy sá gá val kell mér nünk, ha nem egy olyan
aján dék kal, ami bôl min den ki kap hat. 

Kí vá nom, hogy ka rá csony ün ne pén tölt se
el min den ki szí vét a sze re tet és se gít se
mind nyá ju kat tes ti, szel le mi, lel ki meg úju -
lás hoz, hogy az újesz ten dôt új szív vel és újult
erô vel kezd hes sük.

Az év vége kö ze led té vel, ami kor ün ne pi
hangu lat len gi kö rül a na po kat, ilyen kor szin -
te mind annyi an szám ba vesszük az év ese -
mé nye it, át gon dol juk mit tet tünk az idei
év ben, és mit sze ret nénk ten ni jö vô re, amit
az idén nem si ke rült. 

Úgy ér zem, a hosszan
mö göt tünk ma ra dó esz -
ten dô is nagy vál to zá so kat,
élet re szó ló ta nul sá gos fel -
is me ré se ket ho zott mind -
annyiunk nak. Pol gár mes -
ter ként ép púgy, mint szü lô -
ként nap ról-nap ra szem be -
sül tem le he tô sé ge ink egy -
re szû kö lô so rá val, az egy -
re tor nyo su ló fel ada tok kal
és a vá rat lan for du la tok kal,
ese mé nyek kel. 

De meggyô zô dé sem, hogy te le pü lé sünk
még is si ke re sen bú csúz hat 2015-tôl. Most
az ün nep vá rás nap ja i ban meg tisz tel te tés
szá mom ra, hogy Pi lis pol gár mes te re ként
egy olyan kö zös ség ré sze ként dol goz ha tok,
akik egy mást is se gít ve, össze fog va épí tik és
for mál ják kis vá ro sunk je le nét és jö vô jét. 

Kö szö nöm a Kép vi se lô-tes tü let tag ja i nak,
a Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó i nak, a Vá ros-
üze mel te tô Kft. dol go zó i nak az egész éves
mun ká jukat, és kö szö nöm min den ki nek, aki
az idei év ben is se gí tett ben nün ket konst -
ruk tív vé le mé nyé vel, öt le té vel, mun ká já val.
Kö szö nöm a nyug dí jas klu bok, egye sü le tek,
ci vil szer ve ze tek ál do za tos, se gí tô mun ká ját,
a vá ro si élet ben va ló akt ív rész vé telt.

Kü lön kö szö net a tá mo ga tó ink nak, akik
ren dez vé nye ink si ke re i hez ado má nya ik kal
hoz zájá rul tak.

Pi lis vá ros min den ked ves la kó já nak
ál dott, szép ka rá csonyt, és egész ség ben,
ered mé nyek ben gaz dag bol dog új esz ten dôt
kí vá nok!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter
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Tudnivalók a szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetésrôl

Szenny víz- és csa pa dék víz-el ve ze tés sza bá lya it az Or szá gos
Épí té si Sza bály zat tar tal maz za az aláb bi ak sze rint: 
Köz csa tor na hi á nyá ban kom mu ná lis szenny víz kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint el szik kaszt ha tó. 
Amennyi ben nincs köz mû ves szenny ví zel ve ze tés és az el szik kasz -
tás sem le het sé ges, úgy ab ban az eset ben ha tó sá gi lag en ged é-
lye zett, kor sze rû és szak sze rû köz mû pót ló be ren de zést kell al kal -
maz ni a szenny víz ár tal mat la ní tá sá ra.
A zárt szenny víz tá ro lás (szi vár gás men tes ki a la kí tás sal, rend sze res
ürí tés sel, el le nôr zött el szál lí tás sal) csak vég sô meg ol dás ként al kal -
maz ha tó.
Szenny víz csak zárt szel vé nyû csa tor ná ban ve zet he tô. Csa pa dék víz,
ta laj víz és ki emelt bá nya víz – a vo nat ko zó ha tó sá gi elô írá sok meg -
tar tá sá val – nyílt árok ban is ve zet he tô.
A hasz ná la ton kí vül he lye zett kút ba hul la dé kot be töl te ni, szenny-
és csa pa dék vi zet be ve zet ni ti los.
A be kö tô csa tor na ve ze té ket a vo nat ko zó szak mai elô írá sok sze rint
kell meg va ló sí ta ni.
A te lek, te rü let csa pa dék víz-el ve ze té si rend sze rét úgy kell ki ala kí -
ta ni, hogy a víz a te re pen és az épít mé nyek ben, to váb bá a szom -
szé dos tel ke ken és épít mé nyek ben, va la mint a köz te rü le ten kárt
(átá zást, ki mo sást, kor ró zi ót stb.) ne okoz zon, és a ren del te téssze -
rû hasz ná la tot ne aka dá lyoz za.
A csa pa dék víz a tel ken be lül el szi vá rog tat ha tó, ha ez a te lek és a
szom szé dos tel kek, to váb bá az épít mé nyek ál lé kony sá gát és ren -
del te téssze rû hasz ná la tát nem vesz élyez te ti.
A te lek rôl csa pa dék vi zet a köz te rü le ti nyílt ví zel ve ze tô árok ba csak
zárt szel vé nyû ve ze ték ben és az ut cai jár da szint alatt sza bad ki ve -
zet ni. Amennyi ben a ví zel ve ze tô árok a kö zút tar to zé ka, úgy ab ba
a kör nye ze té bôl – a tel kek rôl – csa pa dék víz be ve ze té se csak az út
ke ze lô jé nek hoz zá já ru lá sá val tör tén het.

SCHWE I ER NÉ JU HÁSZ KA TA LIN 2 al jegy zô

ME GYE NAP 2015
Pest Me gye Köz gyû lé se 1999-ben ha tá ro zott úgy, hogy
de cem ber 4. nap ját Me gye nap pá nyil vá nít ja, an nak em -
lé ké re, hogy Pest-Pi lis-Solt vár me gyét 356 év vel ez -
elôtt, 1659. de cem ber 4-én ala pí tot ták.

z a nap már 16 éve kü lön le ges je len tés sel bír. A me gye új já szü -
le té sé re em lé ke zünk, és kö zös sé günk ün ne pét tart juk meg

együtt, a me gye 187 te le pü lé sé rôl ér ke zô em be rek kel és min d-
a zok kal, akik hez kü lön le ges kap cso lat fûz ben nün ket. Az ün nep ség
rang ját eme li, hogy ek kor ad ják át a me gyei ki tün te tô dí ja kat – el -
is mer ve a köz mû ve lô dés, a tu do mány, a kul tú ra, az épí té szet, a
kör nye zet vé de lem, va la mint a köz biz ton ság és a tár sa dal mi össze -
tar to zás ér de ké ben tett erô fe szí té se ket; s ek kor ke rül át adás ra a
Pest Me gye Dísz pol gá ra cím is. Kö szö ne tet mon da nak min da zok -
nak, akik a hi va tá suk ban vagy a min den na pok ban ké pe sek vol tak
a pél da mu ta tó tet tek re, az át la gon fe lü li tel je sít mé nyek re.

Az ün nep ség 2015. de cem ber 4.-én, a Me gye há zán, – a Kos suth
La jos Dísz te rem ben volt.

Pest Megy dísz pol gá ra cí met kap ta Szvo rák Ka ta lin Kos suth-
dí jas és Liszt Fe renc-dí jas ma gyar nép da lé ne kes, elô adó mû vész.

Töb bek kö zött ki tün te tô cí met ka pott Dr. Pusz tai De zsô a ceg-
lé di Toldy Fe renc Kór ház és Ren de lô in té zet fô igaz ga tó ja, a Da bas-
Sá ri szlo vák Bo ro ven ka Ha gyo mány ôr zô Nép tánc cso port.

A „Fe ke te dió” díj szak mai ki tün te tést Szi ki Éva kap ta.
Ezú ton is gra tu lá lok a dí ja zot tak nak!

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2 pol gár mes ter

Rö vid  hí rek
KÖL TÖ ZÉS A HI VA TAL BAN

2015. no vem ber ben új iro dá ba köl tö zött a Pol gár mes te ri
Hi va tal Szo ci ál is Cso port ja, a Mû sza ki Cso port, va la mint a
Köz te rü let fel ügye let. Az iro dá ik a jö vô ben a ré gi Csa lád se -
gí tô- és Gyermekjóléti Szolgálat épü le té ben ta lál ha tók, me -
lye ket meg kö ze lí te ni a Pol gár mes te ri Hi va tal par ko ló ja fe lôl
le het. A köl tö zés az ügy fél fog adá si idô ket nem érin ti, az
to vább ra is vál to zat lan. Te le fo nos el ér he tô sé gek: Köz pon ti
hí vó szám: 06-29/696-310, Mû szak 143, Köz te rü let fel ü-
gye lô 153, Szo ci ál is Cso port ügyintézôk a 111-es, cso-
portvezetô 115-ös mel lé ken érhetô el.

JÁT SZÓ TE RE INK RÔL
A te le pü lé sün kön fel ál lí tott ját szó té ri esz kö zök fe lül vizs gá la -
ta szep tem ber vé gén meg tör tént. A vizs gá lat so rán meg ál-
l apí tot ták, hogy saj nos több esz köz az EU szab vány nak nem
fe lel meg, vagy meg hi bá so dott il let ve meg ron gá ló dott, emi -
att le kel lett sze rel ni ôket. Ilyen sors ra ju tott pél dá ul a Szent
Ist ván park ban ta lál ha tó volt kom bi nált esz köz is.

HUL LA DÉK GYÛJ TÉS RÔL 
Tá jé koz tat juk a la ko so kat, hogy a sze lek tív hul la dék gyûj té -
se ja nu ár ban vál to zat lan mó don és idô pon tok ban tör té nik.
Kér jük él je nek a le he tô ség gel!

EL KÉ SZÜLT A 2016-OS 
REN DEZ VÉNYNAPTÁR

Pi lis Vá ros Kul tu rá lis- és Sport Bi zott sá ga az in téz mé nyek,
ci vil szer ve ze tek köz re mû kö dé sé vel el ké szí tet te a 2016-os
év ren dez vénynaptárát. Az aláb bi ak ban a min den ki szá má -
ra nyi tott prog ra mok ból január-február hónapok eseményei
olvashatók:

Ren dez vény Idô pont ja Hely szín Kapcs.tartó
Fal ka ma ra ton 2016. Pi lis Köz pont ja Ka sa Ti bor

ja nu ár 01.
Bög re tú ra 2016. Pi li si He gye ki Ko vács

ja nu ár 02. Pin ce sor Zol tán
Ma gyar 2016. Kár mán Jó zsef Pus kás né 
Kul tú ra Nap ja ja nu ár 22. Vá ro si Könyv tár Il la nicz Dó ra

és Kö zös sé gi Ház
Le en dô el sô 2016. Já té kor szág Gu bá nyi  
osz tály szü lôi ja nu ár 25. Óvo da Ká roly Ál t. Isk.
ér te kez le te pedagógusai
Böl lér fesz ti vál 2016. Pi li si Pi ac tér Ma tos Pé ter

feb ru ár 20.

IGAZ GA TÁ SI SZÜ NET A HI VA TAL BAN
Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a Pol gár mes te ri Hi va -
tal, 2015. de cem ber 24.-étôl 2016. ja nu ár 3.-áig igaz -
ga tá si szü net mi att zár va tart. Ügye let ki zá ró lag ha lot ti
anya köny vi ügyek ben lesz!

TISZTELT SZÜLÔK!
December 7.-étôl ismét fogadja Dr. Legeza Margit a bete-
geit a saját rendelési idejében.

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, 
hogy Dr. Labancz Anita 2016. január 4.-étôl átveszi a 4-es
körzet ellátását Dr. Pakucs Mónika doktornôtôl, a rendelési
idô változatlan marad.

SI MÓ GÁ BOR NÉ 2
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A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te 2015. no vem -
ber 19-én tar tot ta meg II. fél évi köz meg hall ga tá sát. A köz meg -
hall ga tás na pi rend je i nek ke re té ben az M4-es au tó pá lya Pi list
érin tô sza ka szá ról, a te le pü lés köz biz ton sá gi hely ze té nek ala ku -
lá sá ról, a Cser nai Pál ha gya té ká val kap cso la tos in téz ke dé sek rôl,
és a kül te rü le ten élô la ko so kat érin tô leg na gyobb prob lé mák ról
szó ló tá jé koz ta tás sze re pelt. 

z M4 au tó pá lyá val kap cso la tos na pi rend
kez de tén a pol gár mes ter asszony tá jé -

koz tat ta a részt ve vô ket az au tó pá lya épí té -
sé nek Pi list érin tô ak tu á lis hely ze té rôl, az
ed di gi ese mé nyek rôl.

A to váb bi kér dé sek re a meg hí vott szak -
em be rek Mar ton né Új la kán Györ gyi, a sza -
kasz pro jekt ve ze tô je és Sze csô Dá ni el Gé -
za pro jekt ve ze tô vá la szol tak. Töb bek kö zött
is mer tet ték, hogy el ké szül tek a ter vek ar ra
vo nat ko zóan, hogy a gaz dák, és a pin ce tu -
laj do no sok mi lyen mó don tud ják majd
meg kö ze lí te ni a te rü le te i ket, hogy a tú ra út -
vo na lak kal kap cso lat ban is el ké szült az ar -
ra vo nat ko zó terv, mely vizs gál ja, ho gyan
érin ti majd az új M4-es sza kasz az út vo-
n ala kat.

Az au tó pá lya épí té se so rán vég zett mun -
ká la tok fo lya ma to san nyo mon kö vet he tô ek
lesz nek majd, az ér dek lô dôk fo lya ma to san
tá jé koz ta tást kap nak ar ról, hogy mi lyen
sza kasz ban van az épít ke zés. Je len leg egy
fel mé rés fo lyik, mi vel az au tó pá lya mû sza -
ki tar tal má ra már van épí té si en ged ély, de
a köz be szer zé si ki írás meg kö ve te li a mû -
sza ki tar ta lom to váb bi pon to sí tá sát.

köz biz ton sá got érin tô té má ban a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ve ze tô je, a

Pi li si Rend ôr ôrs pa rancs no ka, a Pi li si Pol -
gár ôr Egye sü let el nö ke, a me zô ôrök és a
köz te rü let-fel ügye lôk vet tek részt meg hí vott
ven dég ként és ad tak tá jé koz ta tást a te vé -
keny sé gük rôl.

Ke re pesz ki Fe renc a pi li si Rend ôr ôrs ôrs -
pa rancs no ka is mer tet te, hogy 2014. ja-
nu ár 01.-tôl 2014. no vem ber 01.-ig 224
bûn cse lek mény tör tént Pi li sen, az idei
év nek ugya neb ben az idô sza ká ban pe dig
169-re csök kent ez a szám! Ki emel te,
hogy a 169 bûn cse lek mény bôl 46 bûn cse -
lek mény a kül te rü le ti ré sze ken tör tént,
ezért ké szí te nek egy ter vet an nak ér de ké -
ben, hogy a kül te rü le te ken fo koz zák a
rend ôri je len lé tet.

Ma gyar Zol tán me zô ôr töb bek kö zött is -
mer tet te, Pi lis 2400 hek tá ros te rü le tén
a me zei ôr szol gá lat je len le gi lét szá ma 3 fô.
A 2014-ben me ga la kult me zô ôri szol gá lat
feladata nagy mér ték ben meg vál to zott. A fe-
l ügye le ti szer vük a Gö döl lôi Igaz ga tó ság,

mely to váb bi fel ada tok el vég zé sét ké ri. Ilyen
a gyom nö vé nyir tás, kár men te sí tés el len ôr -
zé se, to váb bá ön kor mány za ti ha tá ro za tok
alap ján is lát nak el fel ada to kat, így a me zei
ôr szol gá lat már nem csak ar ról szól, hogy a
kül te rü le ten ta lál ha tó me zô gaz da sá gi föl -
de ken jár ôröz nek és ôr zik a tel ke ket, enn él
sok ré tûbb fel adat kört kell be töl te ni ük.

Nagy Sán dor köz te rü let-fel ügye lô be szá -
molt arról, hogy a köz te rü let-fel ügye lôk a
vá ros bel sô ré szét el len ôrzik. Ál lan dó fel -
ada ta ik mel lett kü lö nös hang súlyt kap
mos ta ná ban a va sú tál lo más és az egész -
ség ház par ko lá si rend jé nek fenn tar tá sa,
valamint a pi ac el len ôr zé se.

Né meth Ist ván, a Pi li si Pol gár ôr Egye sü -
let el nö ke be szá mo ló já ban is mer tet te,
hogy a jö vô év ben 20. évét ün nep lô Pol -
gár ôr Egye sü let mi lyen ered mé nye ket ért
el. Fel hív ta a fi gyel met, hogy az érett sé gi
vizs gá hoz szük sé ges 50 óra köz mun ka
tel je sít he tô pol gár ôri fel ada tok el vég zé sé -
vel, és ôk nagy öröm mel vár ják az er re
je lent ke zô ket.

Ba ár Pál a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
ve ze tô je el is me rô en nyi lat ko zott a mun ká -
ju kat se gí tô pol gár ôrök rôl, me zô ôrök rôl,
köz te rü let-fel ügye lôk rôl. Fon tos nak és jó -
nak tart ja az együtt mû kö dést. Vi szont el -
mond ta, hogy azért na gyon ne héz a hely -
zet, mert Pi lis kül te rü le ti ré sze Ma gyar -
or szág leg na gyobb la kott kül te rü le ti ré sze
je len pil la nat ban, amely sok meg ol dan dó
fel ada tot ad. 

Cser nai Pál ha gya té ká val kap cso la tos
na pi rend ke re té ben Len gyel Zol tán al -

pol gár mes ter is mer tet te, hogy a Kép vi se lô-
tes tü let 2014-2019 évi cik lusp rog ram já -
ban cé lul tûz te ki egy sport komp le xum lét -
re ho zá sát. Fe de ze tül a Cser nai Pál ha gya -
téka áll ren del ke zés re ön erô ként, il let ve
a Pi li si Lab da rú gó Klub bal együtt mû köd ve
a TAO-s pá lyá zat út ján sze ret nék be von ni a
to váb bi pén zesz kö zö ket. 

A je len le gi el kép ze lé sek sze rint a meg va -
ló sí tás ra két ütem ben ke rül ne sor. Az el sô
ütem a kö zös sé gi ház lét re jöt te, amely ma -
gá ban fog lal ja a köz mû ve ket, ivó ví zel lá tást,
szenny ví zel ve ze tést, csa tor na, csa pa dék víz
el ve ze tést, elekt ro mos és gá zel lá tást, to -

váb bá a kö zös sé gi és sport funk ci ó nak a
be fog adó ké pes ség gel ará nyos par ko ló ki -
ala kí tá sát. A közösségi ház kö rül be lül 250
fôs be fog adó ké pes sé gû nagy te rem – szín -
pad dal ki é pí tett, hang és fény tech ni ká val
el lát va – valamint egy 40 fé rô he lyes klub -
te r met is tar tal maz. Ter mé sze te sen az épü -
let ki szol gá ló he lyi sé gek kel is ren del ke zik
majd. En nek az ütem nek kö rül be lül 250
mil lió forint a költ sé ge. 

A má so dik ütem a sport lé te sít mény
meg va ló sí tá sa len ne. A 20x40 mé te res
ké zi lab da pá lyát fog lal ná ma gá ban, ki szol -
gá ló hely sé gek kel (spor tesz köz szer tár, öl -
tö zôk, zu hany zók, mos dók, le lá tó, hír köz -
lô be ren de zé sek, a kö zös sé get ki szol gá ló
lé te sít mé nyek is). En nek a be csült költ sé -
ge kö rül be lül 400 mil lió forint. 

Az al pol gár mes ter hang sú lyoz ta, hogy ez
a lé te sít mény ön kor mány za ti tu laj do nú, de
a jog sza bály ad ta ke re tek kö zött együtt mû -
köd nek a he lyi sport szer ve zet tel, a be ru há -
zás meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Is mer tet te,
hogy a ter ve zés fo lya mat ban van, a ter ve -
zé si prog ram ra el nyer tek 25 025 536 Ft
tá mo ga tást. A ter vek nek 2016. áp ri lis 30.
nap já ra ké szen kell len nie, mert ak kor le -
het be ad ni a kö vet ke zô idô szak ra vo nat ko -
zó pá lyá za tot. 

A té má hoz va ló hoz zá szó lá sok kö zött el -
hang zott olyan fel ve tés, hogy a fel vá zolt
ter ve ket át kel le ne gon dol ni, mert a ha gya -
ték össze ge sok kal hasz no sabb célt is szol -
gál hat na, vagy akár új óvo dát is le het ne
épí te ni eb bôl a ha gya ték ból. Si mó Gá bor né
pol gár mes ter vá la szá ban is mer tet te, hogy a
la kos ság ré szé rôl ko ráb ban már érkeztek  ja-
vas la tok, ez a terv az, ame lyet a Kép vi se lô-
tes tü let el fo ga dott, eze ket igyek szik meg -
va ló sít ha tó mó don öt vöz ni.

kül te rü le ti la ko so kat érin tô kér dé se ket
tár gya ló na pi rend ke re té ben is mer te -

tés re ke rült, hogy me ga la kult egy kül te rü-
le ti mun ka cso port. Az új kép vi se lô-tes tü let
me ga la ku lá sa kor nem ho zott lét re kül te rü -
le ti bi zott sá got, ezért ja va sol ták, hogy
alakuljon egy kül te rü le ti mun ka cso port,
amely ben az érin tett la ko sok dol goz hat nak
és se gí tik az Ön kor mány za tot, kép vi sel he tik
az ott la kók ér de ke it.

E té má ban több kér dés hang zott el ar ra
vo nat ko zó an, hogy a kül te rü le tek re meny-
nyi pénzt kü lö ní tet tek el, hogy or vo sol ják
az ott lé vô prob lé má kat (utak, köz vi lá gí -
tás). Mit tesz nek az utak ál la po tá nak, a
csa pa dék víz el ve ze tés kér dé sé ben és hul -
la dék szál lí tás prob lé má i nak meg ol dá sa
ér de ké ben. A fel tett kér dé sek re hely ben,
il let ve az ígé re tek sze rint írás ban kap nak
vá laszt a la ko sok.

SZERK. 2

A

A

A

A



HÍRNÖK 2015. november-decemberMOZAIK6

On nan le het tud ni, ki mi lyen ré gen él te le pü lé sün kön,
hogy mond-e ne ki ez a név va la mit, vagy sem. Van, aki az
In té zet ként em le get min ket, van aki Di ák ott hon cím mel,
új kol lé gá ink pe dig már azt mond ják, a „Gyer mek ott hon -
ban” dol go zom. Az el ne ve zés vál to za tos, ugyan azon a he -
lyen mû köd ve leg alább tíz ti tu lust „el fo gyasz tot tunk”
fenn ál lá sunk kö zel 60 éve alatt. Ezek ben az évek ben
fo lya ma to san bô vül tünk és fej lôd tünk.

eg fris sebb hí rünk, hogy 2015. szep tem ber 1-jén új ne vet ka -
pott in téz mé nyünk, az óta Pi li si Gyer mek ott hon, Óvo da, Ál ta -

lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Kész ség fej lesz tô Spe ci á lis Szak -
is ko la va gyunk. Rö vi dí tett ne vén a Pi li si Gyer mek ott hon.

Nem csak a ne vünk vál to zott meg. Mint min den más ilyen jel le -
gû in téz mény, 2013. ja nu ár el se jé tôl ál la mi fenn tar tá sú ak let tünk.
Már nem a Fô vá ro si Ön kor mány zat hoz tar to zunk, ha nem a Szo ci -
ál is és Gyer mek vé del mi Fô igaz ga tó ság irá nyí tá sa alatt vé gez zük
több cé lú te vé keny sé gün ket.

Bel sô is ko lánk ba és óvo dánk ba évek óta fo ga dunk pi li si és kör -
nyék be li sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re ke ket, idén szep tem ber tôl
vi szont új Ala pí tó Oki ra tunk sze rint már gyer mek ott ho na ink, la -
ká sott ho na ink is fel ha tal ma zást kap tak ar ra, hogy pest me gyei
gyer me kek el lá tá sát is biz to sít sák.

Mind emel lett a Pest me gyei el lá tó rend szer át szer ve zé se ered -
mé nye ként in téz mé nyünk köz vet len irá nyí tá sa alá von ták a Ceg -
léd és Gyöm rô vá ro sá ban mû kö dô 6 la ká sott hont. Sa ját is ko lánk
fel ada tai szin tén bô vül tek, szep tem ber tôl az eny he és kö zép sú -

A PAX új élete

A KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR 
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

lyos fo gya té kos gye re kek nek szak is ko lai kép zés ke re té ben ta ní -
tunk egy sze rû, ál ta luk is el sa já tít ha tó szak má kat.

Ezen vál to zá sok nak kö szön he tô en 150 fô re nö ve ke dett mun ka -
vál la ló ink szá ma, ez zel vá ro sunk leg na gyobb fog lal ko za tó já vá
vál tunk. A gyer mek vé del mi sza kel lá tó egy sé ge ink ben mint egy
130 gyer me ket ne ve lünk, is ko lánk ban és óvo dánk ban kö zel 100
fo gya ték kal élô gyer me ket ok ta tunk.

Mun kánk el is me ré se ként 2015. no vem be ré ben in téz mé nyünk
adott ott hont a Szo ci ál is Mun ka Nap ja al kal má ból ren de zett Pest
me gyei köz pon ti ün nep ség nek. A ren dez vé nyen, ame lyen in téz -
mé nyünk gyer me kei sze re pel tek, részt vet tek a me gyénk ben mû -
kö dô szo ci ál is és gyer mek vé del mi in téz mé nyek ve ze tôi, Bá to ri
Zsolt, a Szo ci ál is és Gyer mek vé del mi Köz pont fô igaz ga tó ja és Kiss
At ti la ka bi net fô nök úr is.

Ott ho nunk ve ze té se hosszú évek óta min dent meg tesz azért,
hogy be kap cso lód junk vá ro sunk vér ke rin gé sé be, így szám ta lan
vá ro si prog ram nak ad tunk he lyet és kí vá nunk helyt ad ni a jö vô -
ben is. Sze ren csé re a mun kát, amit vég zünk, sok pi li si és vá ro sun -
kon kí vü li ado má nyo zó is el is me ri. Évek óta ka punk je len tôs tá -
mo ga tást a „Csepp a ten ger ben” Ala pít vány tól, a Di a geo cég tôl és
szá mos más ci vil szer ve zet tôl, vál lal ko zók tól és ma gán sze mélyek -
tôl. A nyár fo lya mán je len tôs ru ha a do mány is ér ke zett, ame lyet a
Bap tis ta Sze re tet szol gá lat mun ka tár sai ju tat tak el hoz zánk.

Min dig, ami kor ef faj ta ön zet len ség gel ta lál ko zunk, jó ér zés
szá munk ra, hogy a csa lád juk tól tá vol fel nö vô, há nya tott sor sú
gyer me kek ar cá ra kö zö sen mo solyt csal ha tunk. Így ezú ton is sze -
ret nénk meg kö szön ni mind nyá juk nak az egész év ben nyúj tott
tá mo ga tást és se gít sé get!

Gyer me ke ink és dol go zó ink ne vé ben Ál dott Bé kés Ün ne pe ket
és Bol dog 2016-os Esz ten dôt kí vá nunk min den ki nek!

KRÖPFL MI HÁLY NÉ 2 igaz ga tó

k tó ber ben áta la kí tást vé gez tünk a könyv -
tár ban. Ki ala kí tot tunk ala csony bú to rok -

kal egy kis gyer mek kuc kót, ame lyet a gye re -
kek nagy öröm mel vet tek bir tok ba.

PROG RAM JA INK:

No vem ber 5-én Ol vass ve lünk! ve tél ke dôt
tar tot tunk, ahol a gyôz tes az Agy me nôk
csa pat lett. Gra tu lá lunk Ka ku szi Pé ter nek,
Ra da sics Vi o lá nak, Bor gu lya Em má nak és
Bach Tí me á nak! 

No vem ber 12-én a Ma gyar Nyelv Nap ját
ün ne pel tük a kö zös sé gi ház ban, ahol Gyur -
kity Ka ta lin Bal la-dal cí mû elô adá sát néz -
het tük és hall gat hat tuk meg. A mû sor ban
köz re mû kö dött Ku rucz Li li An na. Kö szön jük
Ka tá nak ezt a re mek elô adást!

No vem ber 27-én kéz mû ves fog lal ko zás ke -
re té ben Mi ku lás és ad ven ti dí sze ket ké szí -
tet tünk a gye re kek kel, majd Könyv tá ri
es ték ren dez vény so ro za tunk ke re té ben
foly tat tuk a „Pi lis ké pek ben” cí mû elô adá -
sun kat Sza bó Zol tán nal.

De cem ber 4-én Me se dél után ke re té ben
ré gi di a fil me ket ve tí tet tünk a ki csik nek,
más nap Mi ku lás me sep rog ra mun kat tar -
tot tuk a Pe tô fi park ban, ahol fel lé pett a
Kis pár na me se ze ne kar.

De cem ber 12-én Tár sas já ték klu bot tar tot -
tunk, majd de cem ber 18-án kéz mû ves
fog lal ko zást, ahol ka rá cso nyi dí sze ket ké -
szí tet tünk.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy Pi lis Vá ros
Ön kor mány zat Kép vi se lô-tes tü le te ok tó ber
29-én meg tar tott nyil vá nos ülé sén Te le -
pü lé si Ér ték tár Bi zott sá got ho zott lét re,
amely nek tag jai: Ma lik Ta más né és Pin tér
Er zsé bet, el nö ke Sza bó Zol tán. Az ér ték tár
bi zott ság fel ada ta, hogy a te le pü lés te rü le -
tén fel lel he tô nem ze ti ér té kek ada ta it ösz-
sze gyûjt se és kez de mé nyez ze te le pü lé si
vagy me gyei ér ték tár ba tör té nô fel vé te lét.
Kér jük, se gít sék mun kán kat öt le te ik kel és
ja vas la ta ik kal! A ja vas la to kat le ad hat ják a
könyv tár ban, va la mint a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban. 

Öröm mel ér te sít jük az ol va só in kat, hogy
2015. no vem ber 14-én Ba ra nyi Fe renc
Kos suth- és Jó zsef At ti la-dí jas köl tô, író,
mû for dí tó, Pi lis vá ros szü lött je Ha zám-
dí jat ka pott. A dí jat olyan em be rek kap -
ják, akik éle tük kel és mun kás sá guk kal az
egész tár sa da lom nak pél dát mu tat tak.
Ba ra nyi Fe renc mû for dí tói és köl tôi tel je -
sít mé nyét, pél da mu ta tó em be ri tar tá sát
kí ván ták el is mer ni a Ha zám-díj jal. 
Gra tu lá lunk a díj hoz!

Prog ram ja ink ról bô vebb fel vi lá go sí tást kap -
hat nak a könyv tár ban (Pi lis, Ká vai út 1.), az
in téz mény konyv tar.pi lis.hu hon lap ján, vagy
a fa ce bo ok ol da lán. Fel hív juk azon ban az
ol va sók fi gyel mét, hogy a könyv tár de cem -
ber 23-tól ja nu ár 3-ig zár va lesz!

Min den ked ves pi li si la kos nak 
ál dott ka rá cso nyi ün ne pe ket 
és Bol dog Új Évet Kí vá nunk!

MA LIK NÉ TUR CSEK ZSU ZSAN NA 2
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Sikeres félévet zárt a Pilisi Labdarúgó Klub
A Pi li si Lab da rú gó Klub ve ze tô sé ge na gyon po zi tí van ér té kel te az idei sze -
zont, hi szen min den csa pa tunk ki emel ke dô tel je sít ménnyel, ko moly, ki tar -
tó mun ká val és hoz zá ál lás sal igye ke zett a leg jobb ered mé nye ket el ér ni.

l sô szá mú fel nôtt csa pa tunk meg ha tá ro-
zó tag ja lett a me gye el sô osz tály nak.

A Pi li si LK I. 27 pont tal a 4. he lyen zár ta a
baj nok ság ôszi for du ló ját, így je len leg mind -
össze há rom pont ra van a do bo gó tól. A ta va -
szi sze zon ra nem tûz he tünk ki más célt, mint
a mi nél jobb sze rep lést és a gyôz tes ha zai
meccse ket. 

Má so dik szá mú csa pa tunk az utol só for du -
ló ban el ért gyô zel mé vel, 18 pont tal a 11. he -
lyen zár ta az ôszi sze zont, ez zel tel je sít ve nyá -
ron meg fo gal ma zott cél ja it, a biz tos benn ma -
ra dást a me gye II. osz tály ban. Csa pa tunk sok
pon tot ve szí tett a ru tin ta lan sá ga mi att, de 15
for du ló meccs ta pasz ta la tá val és egy jó té li fel -
kész ülés sel már na gyobb si ke rek vár ha tók
ta vasszal. 

U19-es csa pa tunk a ki emelt, el sô osz tály -
ban a má so dik he lyen zár ta a sze zont, így ifis -
ta ko rú já té ko sa ink nak még na gyon jó esé lye -
ik van nak a baj no ki cím meg szer zé sé re. A fi úk
kö zül több já té kos nak is si ke rült be mu tat koz -
nia I. és II. szá mú fel nôtt csa pa ta ink ban, he -
lyük re pe dig ser dü lô ko rú já té ko sok ér kez tek,
ahol tel je sít mé nyük alap ján meg ala po zott a
ta va szi for du ló ban va ló sze rep lé sük. 

U16-os ser dü lô csa pa tunk szé pen csend -
ben dol go zik, gyûj tö ge ti pont ja it, mely nek

Újabb után pót lás si ker
ta va lyi év hez ha son ló an a Pi li si Lab da rú gó
Klub nak idén is si ke rült já té kost ad ni a

ma gyar I. osz tály nak. A 2014-es év nya rán
Zsá ni Má té nak az Új pest csa pa tá ba si ke rült
be ke rül nie, az ô si ke re it pe dig idén Ri deg Bá-
l int Fe renc vá ros hoz va ló iga zo lá sa kö vet te. 

Bál int 2011 feb ru ár já ban, hé té ves ko rá ban
ke rült Klu bunk hoz. Az az óta el telt idô ben el ô-
ször Fe hér Csa ba, majd Hal gas Ist ván edzô ke -
zei alatt sa já tí tot ta el a lab da rú gás alap ja it.

Bál int min dig is ki tûnt tár sai kö zül rob ba né kony sá gá val és ki vá ló
gó lér zé keny sé gé vel. Fi a tal ko ra el len ére szá mos tor na gyô ze lem mel
és kü lön díj jal büsz kél ked het. 

Bál int, és még há rom má sik já té kos (Ri deg Lász ló, Ko csis Kris tóf,
Tóth Bar na bás) te het sé gé re klu bunk Fe renc vá ros sal va ló meg áll a-
po dá sa ér tel mé ben ját szott egyik edzô mér kô zé se alatt fi gyelt fel az
FTC szak mai stáb ja. Fél év pró ba já ték után Bál int nak si ke rült be ke -
rül nie a Fra di U13-as ke re té be, ahol az óta is meg ha tá ro zó já té kos -
ként van je len.

Bál int si ke re in kí vül idén ma ga sabb osz tály ba iga zolt még a 13
éves Pa u lo vicz Ta más és Os val da Gá bor, va la mint a 16 éves Ba go si
Csa ba is. Mind annyi an a Mo nor SE NB III-as csa pa ta i nak egyi ké ben
sze re pel nek.

Bál int, és a töb bi ek si ke re i hez ezú ton is szív bôl gra tu lá lunk, és
kí vá nunk ne kik öröm te li sze rep lést az új kör nye zet ben! Büsz kék
va gyunk ar ra, hogy vá ro sunk ilyen te het sé ge ket in dít hat tak el a gye -
re kek szá má ra óri á si le he tô sé get biz to sí tó úton! 

ered mé nye kép pen a 3. he lyen zár ta az ôszi
sze zont. A csa pat egy re job ban össze ko vá cso -
ló dik, így öröm néz ni a sok mun ka gyü möl -
csét, mely már az el ért ered mé nyek ben is
meg mu tat ko zik.

Nôi csa pa tunk lel ke se dé se nem csor bult, a
12-13 fôs egy üt tes még no vem ber utol só he -
tén is baj no ki mér kô zést ját szott. El sô sze zon -
juk so rán jól meg fi gyel he tô volt a fej lô dés:
hét rôl-hét re job ban ját sza nak, mely ten den cia
foly ta tód ni lát szik, és bí zunk ben ne, hogy a ta -
va szi sze zon ban már mun ká juk gyü möl cse is
na gyobb hang súlyt fog kap ni.

Bo zsik ko rú já té ko sa ink a Fe renc vá ros sal
va ló meg áll apo dá s ér tel mé ben idén ôs szel a
Nép li get ben ját szot tak az FTC kor osz tá lyos
csa pa ta i val (U13, U11, U9-es kor osz tály).
A gye re kek szá má ra is ki emelt él ményt nyúj tó
ese mény re össze sen 62 já té ko sunk in dult el
Pi lis rôl a bu da pes ti hely szín re, ahol fi a tal ja ink
re mek mér kô zé se ket ját szot tak.

U13-as kor osz tá lyú já té ko sa ink nál nem
csak a szak mai te rel ge tés, fej lesz tés a cél.
Ná luk – élet ko ri sa já tos sá ga ik nak meg fe le lô -
en – ki emelt fel adat a fe gyel me zett spor to ló -
vá ne ve lés, mely po zi tív ered mé nye ket ho zott
a sze zon so rán. Emel lett a gye re kek egy re
job ban tel je sí te nek a tor ná kon, ami kö szön -

he tô a fo lya ma tos ver seny hely zet nek, mellyel
min den edzés al kal má val szem be sül nek.

U11-es kor osz tá lyunk lét szá ma au gusz tus -
ban még mind össze 16 fô volt, ez a szám má -
ra 26 akt ív já té kos ra bô vült. Az erôs, már évek
óta együtt fut bal lo zó mag ba ki vá ló an be il lesz -
ked tek az újon nan ér ke zett fut bal loz ni vá gyó
gyer me kek. A csa pat jól tel je sít a Kö lyök li gá -
ban, ahol NB I-es csa pa tok el len ját sza nak,
il let ve mind lét szám ban, mind já té kuk ban
meg ha tá ro zó sze rep lôi a Bo zsik tor nák nak.

Az U9-es bri gád kezd iga zán össze ko vá cso -
lód ni, ná luk igen sok „kül föl di” já té kos sze re -
pel Al ber tir sá ról, Mo no ri er dô rôl és Új len gyel -
bôl. A ki tû zött cél egy re job ban tel je sül,
mi sze rint biz tos ala po kat nyújt sunk a gye re -
kek nek, és – a fi a tal já té ko sok ne ve lé sé vel –
Klu bunk szá má ra egya ránt.

Leg ki sebb je ink (U7) kor osz tály vál tá sok mi -
att né gyen ma rad tak az elô zô sze zon ból, má -
ra az ô lét szá muk is je len tô sen meg emel ke -
dett, im már 15-en igye kez nek el sa já tí ta ni a
lab da rú gás alap ja it. A ki csik a sze zon so rán
négy Bo zsik fesz ti vá lon vet tek részt, mely bôl
egy ha zai meg ren de zé sû volt.

Min den ked ves szur ko lónk nak, sport ba rá -
tunk nak és tá mo ga tó ink nak bé kés, bol dog
ka rá cso nyi ün ne pe ket és Bol dog Új Évet Kí vá -
nunk! A pi he nô után ta lál ko zunk a fel kész ü-
lé si mér kô zé se ken és a ta va szi rajt nál!

A PI LI SI LK VE ZE TÔ SÉ GE 2

E

A
FEL HÍ VÁS

Pi lis vá ros ön kor mány za ta rend kí vül fon tos nak ér zi, hogy mél -
tó mó don el is mer je mind azon gyer me kek, fi a ta lok és felnôttek
ered mé nye it, akik sport tel je sít mé nyük kel, sport te vé keny sé -
gük kel hoz zá já rul nak vá ro sunk jó hí ré nek öreg bí té sé hez. 

vá ros ve ze tés el is me ri és a jövôben pá lyá za ti rend szer rel is el is -
mer ni, il let ve tá mo gat ni kí ván ja azt a ki tar tást, alá za tot, amely-

lyel a ver seny spor tot, sza ba didôspor tot ki emel kedô ered ménnyel
végzô pi li si la ko sok vé gez nek Pi li sen vagy Pi li sen kí vül mûködô
sport egye sü let ben, sza ba didôsport egye sü le tek ben.
Min den nek ér de ké ben egy pá lyá za ti rend szer ki dol go zá sá nak elôké szí -
té se ként a Kul tu rá lis és Sport Bi zott ság az aláb bi fel hí vást te szi köz zé:
„Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kul tu rá lis és Sport Bi zott sá ga ke-
re si mind azon Pi lis lak cím mel ren del kezô gyer me ke ket, fi a ta lo kat,
felnôtte ket, akik spor to ló ként va la mely sport ág ban ered mé nye sen
te vé keny ked nek.
Min den nek ér de ké ben vár juk a spor to lók, il let ve tör vé nyes kép vi selôik
je lent ke zé sét 2016. már ci us 31-ig egy rö vid be mu tat ko zó le vél ben. 
Az írás tar tal maz za a spor to ló ne vét, lak cí mét, el ér hetôsé ge it, élet -
ko rát, a sport ága meg ne ve zé sét, a sport egye sü le te, szak osz tá lya,
il let ve edzôje ne vét, va la mint a sport pá lya fu tá sá nak és ered mé -
nye i nek rö vid be mu ta tá sát.
A je lent ke zé se ket: hi va tal@pi lis.hu ema il cím re vár juk.
Kö szön jük se gít sé gü ket és együttmûkö dé sü ket mind ab ban, hogy
meg is mer hes sük min da zo kat, akik re mél tán büsz kék le he tünk!”

SÁ RÁN NÉ KE RE PESZ KI KA TA LIN 2 bi zott sá gi el nök

A
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z al só ta go zat öt csa pa tot in dí tott. A csa -
pa to kat év fo lya mon ként, kü lön bö zô

osz tá lyok ból ál lí tot ták össze a ta ní tó né nik.
A 3. év fo lyam ban a Vil lám Szá mo lók és a

Szu per Agy ma nók csa pa ta, a 4. év fo lyam -
ban a Szár nya ló el mék, Okos ko dó ma te ko -
sok, Ma te kör dö gök kép vi sel ték is ko lán kat.

A ver seny cél ja: se gí te ni a di á ko kat azon
ké pes sé gek ki fej lesz té sé ben, hogy kö zö -
sen, össze dol goz va old ja nak meg prob lé -
má kat. Le he tô sé get te remt a ver seny ar ra,
hogy át él jék az együtt gon dol ko dás örö mét,
és a lo gi kus gon dol ko dás mel lett kész sé ge -
i ket köz vet le nül is be mu tat has sák di ák tár -
sa ik elôtt, eköz ben pe dig össze mér hes sék
tu dá su kat. 

A ver senyt ko moly, ne héz mun ka elôz te
meg. Az idô rö vid sé ge mi att he ti több al ka -
lom mal is össze ül tek a csa pa tok tag jai és a
fel ké szí tô ta ní tó né nik. A csa pat mun ka él -
mény sze rû és él ve ze tes volt a gye re kek
szá má ra a fel kész ülés és a ver seny alatt is.

2015-ben szülôk, pilisi lakosok, szervezetek, iskolai dolgozók és Pilis Város Önkor-
mányzatának segítségével tovább szépült iskolánk. A teljesség igénye nélkül szeretnénk
számot adni arról, hogy milyen munkákat végeztünk el ebben az évben: Tantermek fes-
tése és laminált parkettázása, régi parketták felújítása, tároló szekrények készítése, lam-
bériázás, radiátorok festése, tornaterem teljes felújítása, udvarok parkosítása, homokozó
építése, vizesblokkok felújítása, virágok kihelyezése a folyosókra, pihenôpadok készítése,
könyv és társasjáték adományok.
Köszönjük a kitartó, lelkes támogatást. Köszönjük az adományokat, a társadalmi munkát,
vagy akár a szervezô tevékenységet! 
Ezúton kívánunk az iskola valamennyi dolgozója nevében Békés Boldog Ünnepeket.

KRIZSÁNNÉ TURCSÁNYI MARIANNA 2 intézményvezetô

Nagy örö münk re szol gált, ami kor a részt -
ve vô gye re kek kö zül a „Szár nya ló el mék”
csa pa ta a tel je sít mé nyük alap ján meg hí -
vást ka pott az ün ne pi ered mény hir de tés re.
A Ma gyar Tu do mány Nap ján, no vem ber
3-án ke rült sor er re a nagy sza bá sú ren dez -
vény re, mely al ka lom mal ki hir det ték a
ver seny elô ke lô he lye zett je it. A „Szár nya ló
el mék” csa pa ta a me gyei for du lón, a
65 in du ló csa pat ból 4. he lye zést ért el!

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy tanulóink tudását megméret-
tetjük különbözô megyei és területi versenyeken is. Az idei tanév elsô
versenye a megyei Bolyai Matematika Csapatverseny volt, amely 2015.
október 16-án került megrendezésre Monoron. 

a gyo má nya ink hoz hí ven idén is meg -
ren dez tük a Már ton-na pi vá sá run kat,

no vem ber 9-13 kö zött. Er re az al ka lom ra a
szü lôk és az óvó nôk aján dék tár gya kat ké -
szí tet tek. A hasz nált ru ha bör ze idén is gya -
ra pí tot ta a Már ton-na pi vá sár kí ná la tát.

No vem ber 11-én mind há rom óvo dá ban
lám pás fel vo nu lást tar tot tunk, ahol a szü -
lôk, a gye re kek és az óvo da dol go zói együtt
vet tek részt. Er re az al ka lom ra öröm mel
csat la koz tak a Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos
Is ko la el sô osz tá lyos ta nu lói is. 

H

SIKEREK A BOLYAI CSAPATVERSENYEKEN

Megújulóban a Gubányi Károly Általános Iskola

EPRES ALAPÍTVÁNY
Bevételek: 
Szabó Márton volt polgármester 
támogatása: 171 466 Ft
Felajánlott 1%-ok: 56 646 Ft
Kiadások:
Osztálykirándulások támogatása: 52 500 Ft
40 fô részére jutalomkirándulás: 61 600 Ft
Elektronikus napló éves díja: 50 800 Ft

SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY
Bevételek: 
Szabó Márton volt polgármester 
támogatása: 488 020 Ft
Felajánlott 1%-ok: 464 277 Ft

Az alábbiakban a Gubányi Károly Általános Iskola alapítványainak 2015. évi
tevékenységérôl, bevételeirôl és azok felhasználásaikról szeretnénk számot adni.

Kiadások:
Osztálykirándulások támogatása 
70 fô részére: 140 000 Ft
Informatikai fejlesztés: 369 000 Ft
Projektor: 119 000 Ft
Év tanulója díj 4 fô részére: 20 000 Ft

Az alapítvány segítségével elnyert 
pályázatokból befolyt összegek:
Valahol Európában elôadás: 130 000 Ft
Otthon az erdôben környezetvédelmi
pályázat: 75 000 Ft
Budapest Bank (festés, pad tetôk) 
támogatása: 100 000 Ft

ALAPÍTVÁNYAINKRÓL

Ôk az is ko lánk ne vét messzi re vit ték.
Kö szön jük ne kik!

A csa pat tag jai: Csor dás No ri na, Riz ma -
jer Me lissza, Szeg vá ri Dó ra, Tóth Csil la
Ré ka vol tak.

Fel ké szí tô pe da gó gu sok: Ba ráth né Hid -
vé gi Ág nes, Far kas né Fi el Hed vig.

A töb bi csa pa tunk is na gyon szép ered -
ményt ért el, ôk a 21, 22, 27, 28. he lyen
vé gez tek.

No vem ber 6-án volt a kö vet ke zô nagy
meg mé ret te tés. Har ma di kos ta nu ló ink a
Bo lyai Anya nyel vi Csa pat ver se nyen mér ték
össze tu dá su kat di ák tár sa ik kal. Ôk a „Szö -
veg ma nók”csa pat ne vet vá lasz tot ták. 

A tu dás fá ján itt is me gé rett a gyü mölcs,
a ver se nyen 9. he lye zést ér ték el!

A csa pat tag jai: Fo dor He le na, Ke szeg
Esz ter, Tóth Li li Em ma, Zef fer Si mon.

Fel ké szí tô pe da gó gus: Pá lin kás Már ta.

Büsz kék va gyunk a részt ve vô ta nu lók ra!
Kö szön jük, hogy ered mé nye ik kel is ko lánk
hír ne vét erô sí tet ték.

NÉ METH NÉ KO VÁCS SA ROL TA 2

A
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GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
www.gubanyi.hu

No vem ber 26-án test vér vá ro sunk Pi az za
Al Ser chio pro mi nens sze mé lyi sé ge
Um ber to Ber to li ni valamint fe le sé ge
Ide a le Ber to li ni lá to ga tást tettek is ko -
lánk Sza bad ság té ri te lep he lyén.

m ber to ék kö zel 20 éve jár nak Pi lis re,
há zat vá sá rol tak, ahol hosszabb-rö vi -

debb idô sza ko kat töl te nek. A kez de tek kez -
de té tôl szor gal maz ták a két vá ros test vé ri
vi szo nyá nak ki épí té sét, amely a ’90-es évek
kez de ti lel ke se dé se után kis sé alább ha -
gyott, de má ra is mét vi rág zik.

Is ko lá ink kö zött ed dig még szo ros pár be -
széd nem ala kult ki, de ba rá ti szá la kon és az
Olasz-Ma gyar Ba rá ti Kör kez de mé nye zé se in
ke resz tül la za kap cso lat ban áll tunk. Ta va ly
is ko lánk di ák jai és az olasz di á kok egy más -
nak raj zo kat küld tek te le pü lé sük rôl, ame lye -
ket köl csö nö sen ki ál lí tot tunk in téz mé nye ink -
ben. Meg is mer het tük, ho gyan lát ják gyer -
me ke ink la kó he lyü ket és ezál tal is kö ze lebb
ke rül tünk egy más hoz.

nyunk Kri zsán né Tur csá nyi Ma ri an na ka la-
u zol ta kör be.

Bí zom ben ne, hogy ezek a lá to ga tá sok az
is ko lá ink köz ti „híd épí tés” alap kô le té te lei vol -
tak és a jö vô ben, ugya neb ben a szel lem ben,
kel le mes ba rá ti lég kör ben fog foly ta tód ni
épít ke zé sünk. Eh hez a kap cso la té pí tés hez jó
le he tô sé get nyújt az is ko lá ban mû kö dô olasz
szak kör (ve ze tô je: Na gyi dai Zsu zsa Nó ra),
il let ve az Olasz Ma gyar Ba rá ti Kör, mely nek
sok ol da lú, te vé keny tag ja Orosz né Fe hér Edit,
aki nek ezú ton is kö szön jük szak sze rû és él ve -
ze tes tol má cso lá sát.

SZA MOS FAL VI AT TI LA 2

Idén pe dig Um ber to Ber to li ni igaz ga tó úr
sze mé lyé ben ven dé gül lát hat tuk a Pi az za Al
Ser chio-i is ko lát. Um ber to olasz iro da lom
ta nár, 14 évig volt a Pi az za-i ál ta lá nos is ko -
la igaz ga tó ja. Fe le sé ge Ide a le pe dig óvó nô a
he lyi óvo dá ban. Az idei év tôl már mindket -
ten nyug dí jas éve i ket töl tik.

A lá to ga tás so rán vé gigve zet tük ôket is ko -
lánk épü le té ben, be te kin tet tek né hány osz -
tály ba, meg néz ték, ho gyan ját sza nak gyer me -
ke ink a szü net ben. A gye re kek rôl na gyon jó
vé le ménnyel vol tak. Ide a le több ször meg is je -
gyez te, hogy nyu god tab bak, mint az olasz
gyer me kek. Az osz tá lyok ban el be szél get tek a
gye re kek kel, akik kér dé se ik re ôszin tén, vi dá -
man, fesz te le nül vá la szol tak, mu tat ták meg
mit tud nak. Vol tak olyan osz tá lyok, ahol ének -
kel fo gad ták a ven dé ge ket, vol tak ahol olasz
kö szön tés sel és volt olyan osz tály, ahol ôk ta -
ní tot ták olasz sza vak ra a di á ko kat.

Ven dé ge ink na gyon ked ves aján dék nak
érez ték ezt a fo gad ta tást, ame lyet még szeb -
bé tett, hogy lép ten-nyo mon is me rô sök kel
ta lál koz tak. Hol egy is me rôs kol lé ga, hol egy
is me rôs gyer mek. „Csaó Um ber tó!” – hal lat -
szott in nen is, on nan is a kö szön tés. Egy pu -
szi, egy öle lés, egy ked ves kéz fo gás, egy kis
be szél ge tés. A kül sô szem lé lô nek úgy tûn he -
tett, hogy ôk nem el ôször jár nak itt, ha nem
már ré gi ked ves, vissza té rô is me rô se ink.

A lá to ga tás foly ta tó dott 28-án a Kos suth
ut cai fel sô ta go za tos épü le tünk ben, ahol a
hat fô re bô vült „de le gá ci ót” igaz ga tó asszo -

A vá sár ból be folyt ado mány össze ge óvo -
dá ink ala pít vá nya it gya ra pí tot ta. Ezú ton is
sze ret nénk meg kö szön ni a szü lôk együtt -
mû kö dé sét.

Az Eu ró pai Hul la dék csök ken té si Hét ke -
re tén be lül a Gesz te nyés kert ta gó vo da
gyer me kei, hoz zá tar to zói és dol go zói vál to -
za tos prog ra mo kon ve het tek részt. A té ma -
hét le he tô sé get adott a kör nye zet tu da tos
vi sel ke dés el mé lyí té sé re. 

A no vem ber utol só he té ben tar tott szü lôi
ér te kez le te ken az óvo da pe da gó gu sok is -
mer tet ték az el múlt idô szak ered mé nye it
és az ad ven ti idô szak tör té né se it.

A fog adó ó rák bô vebb tá jé koz ta tást nyúj -
tot tak a szü lôk nek gyer me kük egyé ni fej lô -
dé sé rôl.

A szü lôk kel va ló kap cso lat tar tás erô sí té -
se ér de ké ben mun ka dé lu tá no kat szer vez -
tünk az ün nep vá rás je gyé ben.

A Gu bá nyi Ká roly Ál ta lá nos Is ko la meg hí -
vá sá ra részt ve het tünk a „Mi ku lás-ku pa”
el ne ve zé sû moz gá sos dé le lôt tön.

Öröm mel fo gad tuk el a meg hí vást a Szé c-
he nyi úti te lep hely Mi ku lás ün nep sé gé re.

Az ad ven ti idô szak vál to za tos él mé nye ket
kí nált:
• Min den hé ten meggy új tot tunk egy-egy

ad ven ti gyer tyát.
• Ze ne is ko lá sok ün ne pi mû sor ral ké szül tek.
• Mi ku lás vá rás az óvo dá ban.
• Tóth Krisz ti na vi dám bá be lô a dá sa ün-

ne pi han gu la tot te rem tett.
• Lu ca na pi nép ha gyo mányt mind há rom

óvo da fe lel eve ní tet te.
• Mé zes ka lá csot sü töt tünk a gye re kek kel.

• Az óvo da pe da gó gu sok meg le pe tés mû -
sor ral ked ves ked tek.

• El lá to gat tunk az Evan gé li kus temp lom ba.
• A te het ség gon do zó mû hely cse me téi lát -

vá nyos elô adás sal ké szül tek.
• Az ad ven ti idô sza kot ba ba ka rá csonnyal

zár tuk.

Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Bol -
dog Új Esz ten dôt kí ván min den ked ves ol -
va só nak a Já té kor szág Óvo da va la mennyi
dol go zó ja.

DAN KÁ NÉ MIK LÓS CSIL LA 2

óvo da pe da gó gus

„Kint is bent is nagy va co gás,

rin gas suk hát a Gyer me ket,

nem vált hat meg már sem mi más,

csak a jós ág, a sze re tet.

Szép hi te det ne ve szítsd el,

nem él he tünk üres szív vel!

Csu kás Ist ván 

U

ÓVODAI 
HÍREK

Olasz vendégek iskolánkban

Kérjük támogassa 

iskolánkat adója 1%-ával

A Segítünk alapítvány

adószáma: 18676893-1-13

Az Epres alapítvány

adószáma: 18685183-1-13

www.gubanyi.hu
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gen, jól esik a csil lo gás, a fi nom sá gok, a han gu lat, si mo -
gat nak ben nün ket ezek az él mé nyek, de a fô üze ne te

ka rá csony nak egy sze rûbb, tisz tább, alá za to sabb. Is ten el -
küld te fi át kö zénk, mert úgy sze ret ben nün ket. „Mert az
Is ten nem azért küld te el a Fi út a vi lág ba, hogy el ítél je a
vi lá got, ha nem hogy üd vö zül jön a vi lág ál ta la.” Já nos 3,16

Aki el fo gad ja Is ten Fi át, meg vál tó já nak vall ja, üd vö zül!
Te rel ges sük gyer me ke in ket eb be az irány ba! Is ten meg ad ja
az al kal mas idôt, hogy be szél jünk er rôl a fon tos do log ról!
Te remt sünk olyan meg hitt lég kört, ahol el mond hat juk, szá -
munk ra mi a ka rá csony. Eb ben se gí te nek a gyü le ke ze ti kö -
zös sé gek is. Is ten sze re te te ben nünk mun kál kod va tesz jót
más em be rek kel, fi gyel a má sik ra, se gít bár ki nek ön zet le nül.

Ké rem Is ten Szent lel két, te gyünk bi zony sá got gyer me ke -
ink elôtt Üd vö zí tônk rôl és re mény sé günk le het, hogy mint
annyi min dent, amit tô lünk lát, be épül éle té be. Le gyen ez
így a ka rá csony meg élé sé vel, ün nep lé sé vel is!

Azt kí vá nom min den szü lô nek, le gyen dísz be öl töz tet ve a la -
ká sa, le gyen fi nom a ka rá cso nyi étel és le gyen je len Krisz tus a
te és gyer me ke id ka rá cso nyá ban is! Ál dott ka rá csonyt!

MOR VÁ NÉ CSER NA ANETT 2

A pótolhatatlan idô

Köszönetnyilvánítás

KÖSZÖNET

Sok ál dás van el rejt ve a gyer mek kor ban!
Nyi tott szív, lel ke se dés, ôsz in te ség, vá gya -
ko zás a jó ra, be fog adás… Ne sza lasszuk el
ezt a pó tol ha tat lan idôt, hogy gyer me ke ink
meg ért sék az iga zi ka rá csonyt, mert vár ják
tô lünk az igaz sá got!

A pi li si ze ne ok ta tás részt ve vôi ne vé ben ezú ton mon -
dunk kö szö ne tet Ha das Lász ló né nak, az el telt év fo lya -
mán nyúj tott anya gi tá mo ga tá sért. Az „Össze fo gás”
ne vû ci vil szer ve zet fel szá mo lá sá nál a fe losz tott
va gyon ból Ha das Lász ló né 150.000 Ft össze get jut ta -
tott ze ne is ko lánk ré szé re. Az össze get ez év ôszén
hang szer- és hang szer kel lé kek vá sár lá sá ra for dí tot tuk.

gy ben el né zést is kell kér nünk, hogy csak ilyen ké sôn tu dunk be -
szá mol ni min der rôl, de nem akar tuk hir te len és meg gon do lat la -

nul el köl te ni ezt a je len tôs össze get. 2015 no vem be ré ben si ke rült
vég re a leg fon to sabb nak ítélt esz kö zök re fel hasz nál nunk a tá mo ga -
tást, és így már mó dunk ban áll a rész le tes be szá mo ló el ké szí té se.

A kö vet ke zô hang szert és esz kö zö ket vá sá rol tuk:

Kla ri nét 1 db 98.000 Ft
Fu vo la tisz tí tó pál ca 10 db 18.000 Ft
Fu vo la tok hoz hu zat 2 db 7.000 Ft
Zon go ra szék 1 db 25.000 Ft   
Össze sen: 148.000 Ft

A pénz in té ze ti ke ze lé si költ sé gek 2.000 Ft össze get je len tet tek.

Kla ri né tot azért vá sá rol tunk, mert eb ben a ta név ben ér tük el a leg -
ma ga sabb lét szá mot kla ri nét sza kon. A ko ráb bi évek ben a leg na -
gyobb lét szám 5 ta nu lót fog lalt ma gá ba. Eb ben a ta név ben pe dig
már 7 kla ri né to sunk van, és egy kla ri nét ra vá ró nö ven dé künk is.

Fu vo lá ból vi szony lag jó az el lá tott sá gunk, de sok eset ben tisz tí tó pál -
cát nem ad nak gyá ri lag a hang sze rek hez, ezért azt pó tol ni kell, il let -
ve azt is mond hat juk, hogy a tisz tí tó pál ca „fo gyó esz köz”, mert el vesz -
het, el tör het. A fu vo la tok hu za tok pe dig azért fon to sak, mert ezek vé -
dik iga zán a hang szert az idô já rás vi szon tag sá ga i val szem ben.

Zon go ra szé ket azért vá sá rol tunk, mert a ko ráb bi ak ban be szer zet -
tek kö zül né hány saj nos meg hi bá so dott, és nem is ja vít ha tó.

Még egy szer kö szön jük Ha das Lász ló né nak a ko moly anya gi tá mo -
ga tást, és kü lön kö szö ne tet mon dunk Nagy Sán dor nak is, aki nagy
se gít sé günk re volt a vá sár lá sok le bo nyo lí tá sá nál. Meg kö szön jük to -
váb bá anya is ko lánk, a Ceg lé di Er kel Fe renc Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko la Igaz ga tó nô jé nek, Pol gár Sza bó Zol tán né nak és az in téz mény
dol go zó i nak a pénz ke ze lé si ügy vi tel ben nyúj tott se gít sé gét. 

A PI LI SI ZE NE TA GO ZAT VE ZE TÔ SÉ GE 2

Gubányi Károly Általános Iskolában, intézményünkben 26
osztályban van hit- és erkölcstan oktatás. Ennek köszön-

hetôen iskolánk életébe szervesen bekapcsolódnak az egy-
házak, felekezetek képviselôi is. 

A hittanórákon túl, az adventi készülôdés jegyében a
gyertyagyújtásnál és a karácsonyi mûsoroknál az ünnep fényét
emelik a lelkipásztorok meghitt szavai. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy egymást segítve, jól együttmûködve tudunk a
gyerekekért dolgozni!

Köszönjük mindannyiuk támogató, segítô munkáját!

KRIZSÁNNÉ TURCSÁNYI MARIANNA 2 intézményvezetô
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ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI 
INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖZLEMÉNYE
el hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét, hogy a Be te gút
Egye sü let egész sé ge sek és be te gek ré szé re in for má ci ós

köz pon tot tesz el ér he tô vé a jobb tá jé ko zó dás és a gyó gyu -
lá si fo lya mat meggyor sí tá sa ér de ké ben. Az adat bá zi so kon
kí vül sze mély re sza bott ta ná csa dást, va la mint jog se gély
szol gál ta tást is el lá tunk. Az in for má ci ós köz pont irány tû az
egész ség ügyi el lá tó rend szer ben tör té nô el iga zo dás hoz.

www.be te gu te gye su let.hu
be te gu te gye su let@gma il.com

Te le fon szám: 70-884-5879 • 70-389-4178
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ADVENT A LELKI ELÔKÉSZÜLET IDEJE

A Csillagról
„Mi u tán meg hall gat ták a ki rályt, el -
in dul tak, és íme, a csil lag, ame lyet
lát ta fel tû né se kor, elôt tük ment,
amíg meg nem ér kez tek, és ak kor
meg állt afö lött a hely fö lött, ahol
a gyer mek volt. Ami kor meg lát ták a
csil la got, igen nagy volt az örö mük.”
Má té 2,1-12

Az Advent a karácsonyi ünnepekre való lelki elôkészület ideje.
Igazán ünnepelni nem lehet elôkészület nélkül. Nem lehet csak
úgy „belecsöppenni” az ünneplésbe. Egyetlenegybe sem, fôleg
nem Karácsony ünnepébe.

Ka to li kus Egy ház li tur gi á ja, az ad ven ti
ha gyo má nyok, de fô ként az Is ten igé je

se gít het ben nün ket, hogy al kal mas sá te -
gyük ön ma gun kat a ka rá cso nyi ke gyel mek
és a hit bôl fa ka dó sze re tet be fo ga dá sá ra.
Egé szen konk ré tan há rom bib li ai sze mély,
Iza i ás pró fé ta, Ke resz te lô Já nos, és Má ria,
a Meg vál tó any ja se gít het ben nün ket a he -
lyes ad ven ti lel kü let ki a la kí tá sá ban. Egy há -
zunk li tur gi á ja fe li dé zi alak ju kat, nem csak
azért, hogy há lán kat le ró juk em lé kük elôtt,
ha nem in kább azért, hogy pél dá juk kal és
ta ní tá suk kal fi gyel mez tes se nek a Mes si ást
vá ró lel kü let re. Tö re ked jünk ar ra, hogy el -
sô sor ban ôk le gye nek a lel ki ve ze tô ink a
Ka rá csony ra va ló ké szü lô dé sünk ide jén. 

Iza i ás pró fé ta, az ószö vet ség „evan gé lis -
tá ja”, aki a leg töb bet jö ven dölt az el jö ven -
dô Mes si ás ról. A leg is mer tebb jö ven dö lé -
sét an nak az Ácház ki rály nak mond ta el,
aki Da masz kusz fe nye ge té sé vel szem ben
(Kr.e. 735-733) Asszí ria se gít sé gét akar ja
kér ni, ahe lyett, hogy az Úr hoz fo lya mod na.

a rá csony ün ne pé hez hoz zá tar to zik a
bet le he mi já szol, az an gya lok éne ke,

pász to rok lá to ga tá sa. De ide tar to zik a böl -
csek lá to ga tá sa és a bet le he mi csil lag, ami
ad dig ve zet te ôket. Er rôl a csil lag ról sze ret -
ném, ha el gon dol kod nánk, an nak ve ze té -
sé rôl, je len té sé rôl.

A mai em ber nem igen fog lal ko zik a csil -
la gok kal. Né ha fel né zünk, de so kan él nek
olyan he lyen, hogy mi kor fel néz nek az
ég re, he lyet te há za kat, fel hô kar co ló kat
lát nak.

Pe dig ré gen az em be rek hosszan fi gyel -
ték, ta nul má nyoz ták az ég bol tot. Bár mer re
me gyünk a vi lág ban, min den kul tú ra, egy -
más tól füg get le nül ha ladt elô re a csil la gok
meg is me ré sé ben. Olyannyi ra, hogy a vi lág
sok pont ján már azt mond ták: A csil la gok

vissza jel zik, sôt be fo lyá sol ják az éle tet itt a
föl dön.

Örü lök, hogy a ke resz tyén em ber nek
ezen nem kell gon dol kod nia. Mi tud juk,
hogy a csil la gok egy sze rû te remt mé nyek.
Aho gyan azt is tud juk, hogy Is te nünk ké -
pes fel hasz nál ni a csil la go kat, de még a na -
pot is az Ô di csô sé gé nek hir de té sé re. 

Így a tör té ne lem ben több ször is elô for -
dult, hogy kü lö nös je len té se volt egy-egy
csil la gá sza ti ese mény nek. Ezt lát ták a nap -
ke le ti böl csek is. Olyan csil la got lát tak,
mely hez fog ha tó val so sem ta lál koz tak, így
út nak in dul tak, hogy meg bi zo nyo sod ja nak
je len té sé rôl.

Lát ták út köz ben, de a meg ér ke zés elôtt
el tûnt a sze mük elôl. Mit te het tek, el kezd -
tek kér de zôs köd ni. He ró des hez men tek.
És mit hal la nak: HE RÓ DE SÉK NEM LÁT -
TÁK A CSIL LA GOT. Nem lát ta a ki rály, de
a fô pa pok, tu dó sok sem.

Fur csa hely zet, olyan, mint ha Pi lis re jön -
né nek, hogy hol van a vi lág leg na gyobb
tû zi já té ka, mi pe dig sem mi rôl sem tud -
nánk. He ró de sék csak az írá sok alap ján
mon da nak va la mi ho má lyo sat, a böl csek
men je tek Bet le hem be, de annyi ra nem tu -
laj do ní ta nak ne ki je len tô sé get, hogy el -
küld je nek ve lük va la kit.

Te hát van nak, akik lát ták, és van nak,
akik nem. Mi cso da kü lönb ség! Az egyik

lát ja, és meg vál to zik az éle te. A má sik nem
ér zé kel sem mit, és úgy is ma rad, mint ko -
ráb ban. AZOK LÁT JÁK A CSIL LA GOT,
AKIK AZ ÉLET NÉ PÉ HEZ TAR TOZ NAK.

Et tôl lesz kü lön bö zô két em ber. Az egyik
lát egy csil la got, ami meg ha tá roz za az éle -
tét. De hi á ba ma gya ráz za an nak, aki nem
lát ja. 

Csak hogy ez vég ze tes kü lönb ség. Az
egyik az éle tet kap ja, míg a má sik a ha lált
és így van ez mind a mai na pig. Hogy
le het meg lát ni? Kém lel ve az eget (Is tent).
Fi gyel ve a je lek re.

És mi e lôtt azt hi szed, hogy Is ten le mon -
dott pl. He ró des rôl, jus son eszed be, Ke resz -
te lô Já nos pró bál ja jó út ra té rí te ni, de ne ki
sem si ke rül. Nem akar ta meg lát ni a csil la -
got. Nem is ju tott el so ha a Meg vál tó ig.

Az iga zi kér dés: Te lá tod-e? Aka rod-e lát -
ni? Mert meg van ír va: Aki se gít sé gül hív ja
az Úr ne vét, az Üd vö zül. Nem kül di el üre -
sen az Úr azo kat, akik hoz zá men nek.

Igaz ez ma is. Kérd a hit be li lá tást, hogy
el jut hass Jé zu sig. Ô mond ja: Kér je tek és
ada tik, zör ges se tek és meg nyit ta tik. Kí vá -
nom, hogy juss el a bet le he mi böl csô ig, járj
ve le Je ru zsá le mig, majd a fel tá ma dott
Krisz tus ve zes sen itt Pi li sen egé szen az
örök mennyei haj lé kig! 

Ámen.
MOR VA ÁKOS 2

Is ten, Iza i ás pró fé ta ál tal a meg ri adt ki rály -
nak a re mény je lét kí nál ja fel. Ácház nem
fo gad ja el Is ten tá mo ga tá sát, mert hi tet len
és a pró fé ta ta ná csát sem kö ve ti. Ek kor
hang zik el az Ószö vet ség egyik leg hí re sebb
jö ven dö lé se: „Íme, a szûz fo gan, fi út szül,

és Em ma nu el nek ne ve zi, ami annyit je lent:

Ve lünk az Is ten.” (Iz 7,14)

Nyil ván va ló, hogy a jel a Mes si ás ki rály ra
vo nat ko zik, aki Dá vid csa lád já ból szár ma zik,
aki nek szü le té se cso dá la tos lesz, s meg va -
ló sul ben ne az Em ma nu el-gon do lat: Ve lünk
az Is ten. Ami Iza i ás nál ígé ret volt, az Bet le -
hem ben va ló ság lett. A bet le he mi pász to -
rok hoz az an gyal így szólt: „Ez lesz nek tek a

jel: Kis de det ta lál tok pó lyá ba ta kar va és já -

szol ba fek tet ve.” Mi u tán meg ta lál ták öröm -
mel el új sá gol ták: Ve lünk az Is ten! 

Ke resz te lô Já nos az utol só pró fé ta, aki Is -
ten tôl azt a hi va tást kap ta, hogy ké szít se fel
a vá lasz tott nép fi a it a Meg vál tó el jö ve te lé -
re. Meg té rés re szó lí tot ta fel az is ten fé lô zsi -
dó kat, és a Mes si ást hit tel és bûn bá nat tal

vá ró kat meg ke resz tel te. Sze mé lye és ige hir -
de té se fi gyel mez tet ben nün ket, hogy mi is
ké szít sük elô az Úr út ját: a bûn bá nat ál tal is
ké szül jünk ka rá csony ra. Ta lán nem ne héz
be lát ni, hogy tisz ta szív vel és tisz ta lé lek kel
le het csak Ka rá cso nyol ni. A hit ál tal Jé zus
csak ak kor szü le tik meg lel künk ben, ha az
éle tün ket al kal mas sá tesszük ar ra, hogy ab -
ban meg je len jék a Meg vál tó. Ke resz te lô Já -
nos ar ra is rá mu ta tott, hogy meg sza ba dul -
ha tunk bû ne ink ter hé tôl, ami kor Jé zus ra
rá mu tat va be je len tet te: „Íme, az Is ten Bá -

rá nya, Ô az, aki el ve szi a vi lág bû ne it.”

Má ria, mint min den édes anya, na gyon
vár ta Jé zus szü le té sét. Vár juk mi is hit bôl
fa ka dó öröm mel Jé zus szü le té sé nek em -
lék ün ne pét, a Ka rá csonyt, ab ban a re -
mény ség ben, hogy Ô ben nün ket is bol dog -
gá tud ten ni. Má ria nagy sá ga ab ban áll,
hogy tö ké le te sen él te azt az éle tet, ame lyet
min den ke resz tény nek él nie kel le ne: a hit -
nek, a sze re tet nek, az Is ten re fi gye lés nek
élet mód ját. Így vált mél tó vá ar ra, hogy Jé -
zus tes tet ölt sön ben ne. Az ad ven ti idô ben
te gyük ön ma gun kat, éle tün ket al kal mas sá
ar ra, hogy Jé zus élô és bol dog gá te vô va ló -
ság ként je len jék meg a mi éle tünk ben is. 

VI RÁGH JÓ ZSEF 2 ró mai ka to li kus plé bá nos
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VADÁSZ ÔSEINK EMLÉKHELYE

Ortopéd szakrendelés nyílik

2015. szep tem ber 12.-én, 13 óra kor va dász-
kür tök je lez ték az ün nep ség kez de tét. Ru bi
Ká roly el nök kö szön tô jét kö ve tô en meg tör -
tént az em lék hely le lep le zé se, amit Ke me nár
Pál va dász mes ter vég zett el. Ün ne pi be széd -
ben Sza bó Zol tán meg em lé ke zett Pi lis múlt -
já ról, az ide te le pült ôsök rôl, a va dá szös vényt

szak ren de lést be u ta ló nél kül, elô ze tes
be je lent ke zés alap ján, díj men te sen bár -

ki igény be ve he ti. 
A szak ren de lés min den hó nap má so dik

szer da 9.00 órá tól 12.00 órá ig tart.
Elô ze tes be je lent ke zé sü ket a 06-70/369-

8715-ös te le fon szá mon vár juk hét köz nap
8.00 órá tól 15.00 órá ig.

Ha az or vos to váb bi vizs gá la to kat kér (pl.:
vér vé tel, rönt gen), ak kor szak or vo si ja vas lat
alap ján a há zi or vos tól kell be u ta lót kér ni.

2016. évi ren de lé si na pok: 
jan. 13, febr. 10, márc. 9, ápr. 13, máj.
11, jún. 8, júl. 13, aug. 10, szept. 14,
okt. 12, nov. 9, dec. 14.

Ha a ren de lé si idô ben vál to zás áll be, elô -
re je lez zük a Hír nök ben, va la mint a ren de lô
aj ta ján ki füg gesz tés re ke rül.

BE MU TAT KO ZÁS

Kas sai-Ko vács Te am Or to pé di ai Kft.-t
Ceg léd ber ce len mû kö dô, 100%-ban

ma gyar tu laj don ban lé vô egész ség ügyi
szol gál ta tó, me lyet a szak má ban rég óta
te vé keny ke dô szak em be rek ala pí tot ták
2013-ban. 

A tár sas ág fô te vé keny sé ge az or to péd ci -
pôk gyár tá sa, lúd talp be té tek for gal ma zá sa
és a láb (talp) di ag nosz ti ká ja.

A szín bôr láb be li ket és a láb ágya kat ha gyo -
má nyos ké zi elô ál lí tás sal, egye di min ták
alap ján ké szít jük, míg a szend vics-szer ke ze tû
be té tek mé ret so ro zat alap ján, szé ri á ban ké -
szül nek.

Fô fel ada tunk nak te kint jük a moz gásszer -
vek egész sé gé nek meg ôr zé sét ké nyel mes, és

tet sze tôs ci pô ink kel, a be te gek pa nasz men -
te sí té se ér de ké ben.

Szak em be re ink a ci pô ké szí tés so rán fi gye -
lem be ve szik az ügy fél igé nyei mel lett az or -
vos ál tal fel írt in di ká ci ót, amely nek ered mé -
nye kép pen meg ren de lô ink a láb for má juk hoz
tö ké le te sen il lesz ke dô, ké nyel mes gyógy ci pôt
kap nak.

Cé günk el kö te le zett az újí tá sok, fej lesz té -
sek, in no va tív meg ol dá sok ki dol go zá sa, be -
ve ze té se iránt. Meg ren de lô ink el sô sor ban az
Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal tá -
mo ga tott – re cept re ki írt – or to péd ci pôt, tar -
to zé ko kat és be té te ket, kü lön bö zô se gé desz -
kö zö ket igény lô be te gek.

A ren delt se gé desz kö zö ket ki szál lít juk, a
ga ran ci á lis és egyéb be ál lí tá si fel ada to kat ru -
gal ma san, rö vid ha tár idô vel vál lal juk. Egye di
meg ren de lés alap ján pri vát (nem OEP ál tal
fi nan szí ro zott) ci pô ket is ké szí tünk. Le en dô
ügy fe le in ket sze re tet tel vár juk a fent meg je -
lölt idô pon tok ban.

Pi lis min den la ko sá nak Ál dott, Bé kés, Bol -
dog Ka rá cso nyi Ün ne pe ket Kí ván a cég ve ze -
tô sé ge!

ki ta po só el hunyt va dász tár sak küz del me i rôl,
a 65-ös po li ti kai hely zet ben ko holt vá dak mi -
att – „Ku lák vagy!” cí men – a fegy ve re ik tôl
meg fosz tott és meg hur colt va dá szok ról, a
csa lád tag ja ik ról, akik nek ez na gyon fá jó seb
még ma is.

A Pi li si Pe tô fi Va dász tár sa ság tag jai bíz nak
a föld tu laj do no sok ban, bíz nak ab ban, hogy
ez után is ve lük akar nak bé kés ba rá ti együtt -
mû kö dést foly tat ni, mint ez idá ig, és min den
év szep tem be ré ben kö zö sen he lye zik el a
meg em lé ke zés vi rá ga it a fe la va tott em lék -
hely nél, ami Pi lis új ne ve ze tes sé ge.

Az ün ne pi be széd után a szer ve ze tek el he -
lyez ték a meg em lé ke zés ko szo rú it, majd az
ün ne pi al ka lom ra ké szült em lék könyv bôl,
amely ben az el huny tak ne vei és fény ké pei
ta lál ha tók, a fe lol va sás sor rend jé ben a csa -
lád ta gok he lyez ték el a meg em lé ke zés vi rá -
ga it, ezek már nem vol tak ér ze lem men tes
pil la na tok.

Vol tak csa lád ta gok, akik saj nos nem jöt tek
el az ün nep ség re… Nek tek ennyit je len tett a
nagy apa? Az édes apa? He lyet tük a va dász -

tár sa ság tag jai he lyez ték el a vi rá got. Vol tak
olya nok is, akik más el fog lalt ság mi att az elô -
zô nap tet ték le a vi rág ju kat.

A va dász him nusz el hang zá sa után íz le tes
ebéd vár ta az össze gyûlt 350 ven dé get.
A sza ká csok Ko vács Im re ve ze té sé vel igen ki -
tet tek ma gu kért, itt mon dunk kö szö ne tet a
fe le sé gek nek, a csa lád ta gok nak, akik se gí -
tet tek a ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban. 

A dél után be szél ge tés sel, nosz tal gi á zás -
sal, fény ké pek né ze ge té sé vel telt, úgy érez -
zük, hogy a meg hí vot tak meg elé ge dé sé re
cse le ked tünk, és a lel kek be elül tet tünk egy
vi rá got.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

A
A

Cégünk, a Kassai-Kovács Team Ortopédiai Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. 2016. januárjától Ortopédiai Szakrendelést
indít a Szent István parki orvosi rendelôben.

2015 jú ni u sá ban dön tés szü le tett, hogy az el hunyt va dász tár sa ink
tisz te le té re szep tem ber 12.-ére meg épí tünk egy em lék he lyet a va -
dász há zunk mel let ti te rü le ten. Az el ha tá ro zást tett kö vet te, a lel kes
ta gok a vál lal ta kat szep tem ber 11.-ére tel je sí tet ték. Így nem volt
aka dá lya an nak, hogy az el huny tak csa lád tag jai és a meg hí vott föld -
tu laj do no sok je len lé té ben az em lék hely fe la va tá sa meg tör tén jen.
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Tájékoztató lombhulladék elhelyezésérôl

n 2015. szep tem ber és ok tó ber hó nap ban
Csév ha raszt kül te rü le ti er dô ré szé bôl is me -
ret len tet te sek akác fá kat vág tak ki és tu laj -
do ní tot tak el. Nyo mo zás so rán a rend ôrök
a bûn cse lek ményt el kö ve tô csév ha rasz ti
sze mé lye ket azo no sí tot ták, aki ket a pi li si
rend ôrök el fog tak és elô ál lí tot tak. A vég re -
haj tott ház ku ta tá sok so rán az el tu laj do ní -
tott akác fa egy ré sze elô ke rült. 

n Lo pás bûn tett el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja mi att foly tat el já rást a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tá lya Sz.
Vik tó ria 21 éves, Sz. Lász ló 40 éves, M. Ti -
bor 38 éves, R. Ta más 25 éves és S. Szil via
28 éves pi li si la ko sok el len. A szol gá lat ban
lé vô pi li si rend ôrök 2015. no vem ber 23-án
a ko ra dél utá ni órák ban Pi li sen ész lel ték,
hogy egy kül te rü le ten lé vô la kat lan in gat lan
te tô szer ke ze tén há rom is me ret len sze mély
bont ja a pa lát, míg két tár suk az épü let mel -
lett egy más ra he lye zi a már le sze dett te tô e -
le me ket. A jár ôrök Sz. Lász lót és négy tár sát
a hely szí nen el fog ták, majd a Pi li si Rend ôr -
ôrs re elô ál lí tot ták, ahol a nyo mo zók gya nú -
sí tott ként hall gat ták ki. A két nô és a há rom
fér fi el len a to váb bi el já rást – sza bad lá bon
ha gyá suk mel lett – a Mo no ri Rend ôr ka pi -
tány ság Bûn ügyi Osz tá lya foly tat ja le.

n Bün te tô el já rás in dult egy MÁV jegy vizs gá -
ló fel je len té se alap ján L. Fe renc 25 éves pi -
li si la kos el len, aki a je len le gi ada tok sze rint
2015. no vem ber 13-án a Ceg léd és Bu da -
pest kö zött köz le ke dô sze mély vo na ton a
jegy vizs gá ló ké ré sé re a vo nal je gyét nem ad -
ta át. A fér fi ez után egy kb. 10 cm pen ge -
hosszú sá gú kést vett elô és az zal szú ró
moz du la tot tett a sér tett irá nyá ba. A jegy -
vizs gá ló te le fo non ér te sí tet te a Mo no ri

fel ügye le tet el lá tó sze mély nek a lak cím iga -
zol ványt be kell mu tat ni. 

A fel ügye le tet el lá tó sze mély az el he lye -
zés té nyét és a be szál lí tó sze mé lyi ada ta it
rög zí ti. Azon la ko sok, akik jo go sult sá gu kat
nem tud ják iga zol ni, nem he lyez het nek el
lomb hul la dé kot a te rü le ten.

Azon la ko sok el len, akik te le pü lé si szi lárd
hul la dé kot, ál la ti te te met, au tó gu mit, elek-
t ro ni kai hul la dé kot he lyez nek el a te rü le -
ten, el já rást kez de mé nye zünk.

PILISI VÁ ROS ÜZE MEL TE TÔ KFT. 2

á jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy
az ôszi lomb hul lás ide jé re le he tô ség

van a fa le ve lek, lomb hul la dé kok kör nye zet -
ba rát el he lye zé sé re a Pilisi Vá ros üze mel -
te tô Kft-nél.

2015. no vem ber 16-ától a Vá gó híd ut cai
te lep hely mel lett, a Nyár fa ut ca fe lô li ol da -
lon – ki zá ró lag zsák ban be szál lít va – le het a
fa le ve le ket el he lyez ni, hét fô tôl szom ba tig
8-16 óra között.

Ezen szol gál ta tást ki zá ró lag a pi li si ál lan -
dó lak cím mel ren del ke zô la ko sok ve he tik
igény be úgy, hogy az el he lye zés kor az ott

Rend ôr ka pi tány sá got a tör tén tek rôl, me lyet
kö ve tô en a pi li si rend ôrök né hány per cen
be lül a 25 éves fér fit a pi li si va sú tál lo má son
tar tóz ko dó sze rel vé nyen el fog ták, majd a
to váb bi el já rás le foly ta tá sa cél já ból a Mo -
no ri Rend ôr ka pi tány ság ra ál lí tot ták elô. 

n Kez dô dik az ün ne pi be vá sár lá sok idô sza -
ka, az ün ne pi ké szü lô dés. Nem csak a tisz -
tes sé ges, be csü le tes em be rek in dul nak
be vá sá rol ni, ha nem a rossz szán dé kú ak is.
Ké rem Önö ket:
• Amennyi ben jár mû vel kö ze lí tik meg az

áru há za kat, be vá sár ló he lye ket és van rá
le he tô ség, ôr zött par ko lók ban he lyez zék
el a gép jár mû vü ket, il let ve ke rék pár ju kat.

• Min den eset ben gyô zôd je nek meg ar ról,
hogy a gép jár mû vet, ke rék pár ju kat biz to -
san le zár ták!

• A jár mû ben sem mi lyen ér té ket ne hagy -
ja nak, mi vel jel lem zô, hogy a tet tes a leg -
ki sebb ér té kek mi att is fel tö ri a zá rat,
vagy be tö ri az ab la kot. A gép ko csi nem
biz ton sá gos tá ro ló esz köz!

• So ha ne hagy ják el len ôri zet le nül ér té ke i -
ket a par ko ló ban az au tó ba tör té nô ra ko -
dás so rán. Amennyi ben meg szó lít ja Önö -
ket va la ki és in for má ci ót kér, úgy fo ko zot -
tan fi gyel je nek a meg vá sá rolt ter mé kek -
re, a gép ko csi nyi tott aj tó i ra és a ben ne
ha gyott ér té kek re, mi vel a se gít ség ké rés
akár a fi gyel emel te re lés esz kö ze is le het.
Ne vál ja nak trük kös lo pás ál do za tá vá!

T

RENDÔRSÉGI HÍREK
Az idei év október és november hónapja sem telt el események
nélkül, az alábbiakban konkrét bûncselekményekrôl és az azt
követô rendôri intézkedésekrôl szeretnék beszámolni.

PEST MEGYEI RENDÔR-FÔKAPITÁNYSÁG
Monori Rendôrkapitányság

Pilisi Rendôrôrs
2721 Pilis, Luther tér 12. Tel.: 06-29/498-128 BM: 30-134

• Amennyi ben a be vá sár lás la kó he lyük tôl
tá vo labb tör té nik, ab ban az eset ben kér -
jék meg is me rô se i ket, szom széd ja i kat,
hogy tá vol lé tük ide je alatt is fi gyel je nek
az ôri zet le nül ha gyott in gat lan ra, a be tö -
ré sek és be sur ra ná sok el ke rü lé se ér de -
ké ben.

• Tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön, kü lö nö -
sen a fel- és lesz ál lá sok al kal má val fi -
gyel je nek kör nye ze tük re, ké zi-, il let ve
váll tás ká juk ra fo ko zot tan ügyel je nek.

n A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó
cse lek mény ész le lé se ese tén ké rem
Önö ket, hogy bár mely idô pont ban hív -
ják az úgy ne ve zett „jár ôr mo bilt” a
06-20/771-0411 mo bil te le fon szá mon,
vagy mun ka i dô ben a Pi li si Rend ôr ôr söt
a 06-29/498-128-as, vagy a Mo no ri
Rend ôr ka pi tány sá got a 29/410-726,
il let ve a 107 és 112 köz pon ti se -
gély hí vó te le fon szá mok va la me lyi kén.  

n Pi lis Vá ros kör ze ti meg bí zott já nak,
Kiss Zol tán rend ôr fô tör zsôr mes ter
úr el ér he tô sé ge 06-20/412-2490.
Fog adó ó rá ja min den pá ros hét csü-
tör tö kén 08.00-12.00 óra kö zött van
a rend ôr ôrs épü le té ben.

Kö szön jük egész éves se gí tô és együtt mû -
kö dô mun ká ját a Pi lis Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va tal nak, a köz te rü let-fel ügye lôk -
nek, me zô ôrök nek, il let ve a Pi li si Pol gár ôr
Egyesület tag ja i nak.
A pi li si Rend ôr ôrs dol go zó i nak ne vé ben
bol dog bé kés ka rá cso nyi ün ne pe ket és si -
ke rek ben gaz dag új évet kí vá nunk.  

KE RE PESZ KI FE RENC 2 rend ôr ôr nagy 
Pi lis Ren dô rôrs pa rancs no ka
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Sár kány Sá mu el (1823-1911)
Sár kány Sá mu el a pi li si evan gé li kus gyü le ke zet ti ze dik lel ké sze.
1822-ben szü le tett Du na egy há zán. Itt kezd te is ko lá it, majd kö -
zép is ko lai ta nul má nya it Sár szent lô rin cen és Aszó don vé gez te.
Osz tály tár sa és ba rát ja volt Pe tô fi Sán dor. Te o ló gi ai ta nul má -
nya it Po zsony ban és Jé ná ban vé gez te. Ez után egy fé lé ves nyu -
gat-eu ró pai ta nul má nyú ton vett részt, mint egy gaz dag te mes -
vá ri fiú kí sé rô je. Be jár ta Ang lia, Fran cia or szág és Né met or szág
ne ve ze te sebb ré sze it, meg ta nult fran ci á ul, emel lett még hat
nyel ven be szélt.

Lel késszé ava tá sa után ap ja mel lett se géd lel kész ként te vé -
keny ke dett, majd ap ja ha lá la után 1848-ban a pi li si gyü le ke zet
lel kész évé vá lasz tot ta. Még eb ben az év ben meg nô sült, fel esé -
gül vet te az al ber ti pap le á nyát, Ju hász Zsu zsan nát. 1863. de -
cem ber 26-án a pi li si temp lom ban es ket te Pe tô fi Sán dor öccsét,
Ist vánt a dá no si föld bir to kos lá nyá val Gayll hof fer An tó ni á val.

1891-ben ô te met te el Kos suth La jost, ahol a ma gá val ra ga dó
be szé de min den kit le nyû gö zött, a szá zez res tö meg sír va hall gat -
ta ôt. Két há zas sá ga volt, mi vel el sô fe le sé ge meg halt. A pi li si
anya köny vek sze rint 16 gyer me ke szü le tett a két há zas ság ból, de
nem tud juk, hogy hány gyer mek él te meg a fel nôtt kort.

Ige hir de té sei ré vén egy re is mer tebb lett egy há zunk. 1868-ban
Pest me gye fô es pe re se, 1897-tôl az egy ház me gye püs pö ke lett
pi li si szék hellyel. 1905-ben a ki rály ne mes ség gel és a Fe renc Jó -
zsef Rend nagy ke reszt jé vel tün tet te ki. Hosszú éle te volt, las san
vo nult vissza, 1905-ben a püs pök ség rôl, majd 1908-ban a pi li si
lel kész ség rôl mon dott le. 1911-ben, 89 éves ko rá ban hunyt el.

Se beszt ha Ká roly 
1849. feb ru ár 12-én szü le tett Pi li sen. Eöt vös Jó zsef bá ró mi nisz -
ter 1870-ben ki küld te Né met or szág ba és Svájc ba, hogy ta nul -
má nyoz za a nép is ko lák és ta ní tó kép zôk mû kö dé sét. 1872-ben
ta nár, majd 1880-ban Pest me gye tan fel ügye lô je lett. Iro dal mi
mû kö dé se a het ve nes évek ele jén kez dô dött, mi kor a ma gyar -
el len es tót is ko lai köny vek és a tót Ma ti ca ki adá sá ban meg je -
lent ha son ló tör té nel mi mû vek is mer te té sé vel nagy fi gyel met

Pilis múltja és jelene – neves személyek
kel tett. A 80-as évek ben a Pes ti Nap ló tan ügyi ro va tát szer kesz -
tet te. A Pal las Nagy Le xi ko ná nak is mun ka tár sa volt, amely ben
ô ír ta tót nyelv re és iro da lom ra vo nat ko zó cik ke ket. Több tan -
köny vet és köny vet írt. 

Lé vay Fe renc (1848-1895)
1848. áp ri lis 25-én szü le tett Pi li sen. Is ko lá it Kecs ke mé ten vé gez te
és az ot ta ni Jog aka dé mi án hall ga tott jo got. 1871. má jus tól a Sza -
bad el vû Kör egyik tit ká ra volt. Ek kor már Sze ge den élt és mi u tán
1874-ben ta ná ri ok le ve let nyert, fô re á lis ko lai ren des ta nár lett. Már
1870-tôl a Sze ge di Hír adó fô mun ka tár sa, 1874-ben a Sze ge di Köz -
löny szer kesz tô je lett. 1879-ben ház tu laj do nos volt Sze ge den és
há za az ár vi zet is át vé szel te. 1873. de cem ber 3-án ün ne pi be szé -
det mon dott a ki rály 25. éves ural ko dá si év for du ló ja al kal má ból.
1876-ban Em lék la pok c. ki ad vány szer kesz tô je lett. 1884-1890-ig
Csong rád m. kir. tan fel ügye lô, mi nisz te ri osz tály ta ná csos a Kul -
tusz mi nisz té ri um ban. Sze ge den 1872. au gusz tus 19-én kö tött
há zas sá got Kor da Sa rol tá val. Eb bôl a há zas ság ból szü let tek Sá ra,
Sa rol ta és Mar git le á nyai. 1895. má jus 2-án halt meg. 

Szem zô Kál mán (1890-1943)
A pi li si ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja, a Gaz da kör meg szer ve zô je
és tit ká ra, a Nép fô is ko la igaz ga tó ja. Nagy mun kát vég zett a
nép mû ve lés te rén, fô leg a föld mû ve lés sel fog lal ko zók kö ré ben
tett so kat. Az 1933-ban me ga la kult nép fô is ko la or szá gos hí rû vé
vált, a be szá mo ló vizs gá kon mi nisz té ri u mi és me gyei ve ze tôk
vet tek részt. Egy szer Mó ricz Zsig mond is el jött, aki a vizs ga e lô -
a dás dísz el nö ke volt és egész ol da las cik ket je len te tett meg a
nép fô is ko lán vég zett ok ta tás ról.

SZA BÓ ZOL TÁN 2

Fel hasz nált iro da lom
Re is Jó zsef: Pi lis vá ros év szá za dai 2. rész. Pi lis, 2010.
Szinnyei Jó szef: Ma gyar írók éle te és mun kái Bu da pest, 1908.

A gazdatanfolyam vendége Móricz Zsigmond író (középen)

A pilisi templom udvarán, Sárkány Sámuel családja körében



TÜZIJÁTÉK VÁSÁR!!!
PILISEN A SZABADSÁG TÉREN

DECEMBER 28-31.-IG!

Széles választék, kedvezô árak!

MINDEN NAP AKCIÓK!
Bombetta telepek, vulkánok, rakéták, 

forgók, recsegôk….

MINDEN AMI EGY JÓ SZILVESZTERI 
TÜZIJÁTÉKHOZ KELL!

Érdeklôdni: 06-70/514-0567  

ADO MÁNY GYÛJ TÉS
2015. no vem ber 27-29. kö zött a Csa lád se gí tô és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat dol go zói csat la koz tak az Élel mi szer bank ál tal meg hir de -
tett élel mi szer gyûj tés hez. A szol gá lat dol go zói és ön kén tes se gí tô ik a
pi li si Tes co és Penny Mar ket üz le te i ben gyûj töt ték az élel mi szert, amely
ered mé nye ként össze sen 1083 ki lo gramm gyûlt össze. 
Ezú ton is sze ret ném ki fe jez ni kö szö ne tün ket min den ado má nyért!
Nagy öröm mel tölt el, hogy ilyen so kan se gí tet tek és gon dol tak má sok -
ra. Kö szö nöm az üz le tek dol go zó i nak ked ves sé gét, az ön kén te sek
és kol lé gá im mun ká ját.

BEN KOCS ÁG NES 2 ve ze tô csa lád gon do zó

Web: www.a2-studio.hu • E-mail: oktatas@a2-studio.hu
Cím: A2 Stúdió, 2721 Pilis, Luther tér 14. (bejárat a piac utcájáról)

Nyelvi képzések: Rizmajer Andrea, Tel.: 06 20 452 2232
Matematika, informatikai képzések: 

Rizmajer Anita, Tel.: 06-20 434-0999

INGYENES ÉRETTSÉGI SZINTFELMÉRÔ
• Január 9-én angol-német írásbeli szintfelmérô.
• Tanácsadás, elemzés, fejlesztés és minden más, ami segítséget

nyújthat a vizsgán.

ÉRETTSÉGI IRÁSBELI, SZÓBELI FELKÉSZÍTÔ
• Angol-Német írásbeli felkészítô január 12-tôl.
• A 30 órás képzés díja 27.000 Ft/fô.
• Angol-Német SZÓBELI felkészítô: 20 órás – 18.000 Ft/fô.

NYELVI TANODA OVISOKNAK
• Keddenként: Angol – 14:00-tól 14:45-ig. Német – 14:45-tôl 15:30-ig.
• A tanoda díja 600 Ft/fô/óra. 4 alkalmas bérlet 2000 Ft/fô.

OROSZ NYELVTANFOLYAM
• Január 2. hetétôl heti 2x2 óra.
• 2016-ra való tekintettel 16% kedvezményt adunk. 
• Így a 60 órás képzés díja 54.000 Ft/fô helyett 45.360 Ft/fô.

KOMMUNIKÁCIÓS BESZÉDKÉSZSÉGFEJLESZÔ ÓRÁK
• Anyanyelvi tanárokkal minden hónap elsô hetében.
• Elôzetes jelentkezés szükséges!

ANGOL – NÉMET ÚJRAKEZDÔ
• A 40 órás képzés díja: 36.000 Ft/fô.  
• Két fô együttes jelentkezése esetén a tanfolyam díja 26.000 Ft/fô.
• A képzések január elején indulnak. Jelentkezési határidô: Jan. 4.

ANGOL, NÉMET KÖZÉPSZINTÛ NYELVVIZGA FELKÉSZÍTÔ GARANCIÁVAL*
• Elôzetes szintfelmérô után, becsatlakozási lehetôség!
• Német középszint, szombatonként 10:30-12:45-ig.
• Angol középszint, szombatonként 13:00-15:15-ig.

ANGOL, NÉMET NYELVI KÉPZÉSEK KEZDÔTÔL a HALADÓ SZINTIG
• érettségire, nyelvi felvételire (középiskolai, fôiskolai, egyetemi),

általános és szakmai nyelvvizsgára való felkészítés (TELC, BGF, BME,
GOETHE, ECL, City & Guilds, CORVINUS, Zöld út, stb.) 

• egyéni és csoportos oktatás magánszemélyeknek és cégeknek,
• nyelvi tréningek, kommunikációs órák külföldi munkavállaláshoz, 

állásinterjúkhoz.



AZ AKCIÓ IDEJE: 2015.12.18-12.31-ig, illetve a készlet erejéig!

Ajándék csemege kosarak készítését vállaljuk!
MOZART, MILKA, MERCI DESSZERTEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!!!
KARÁCSONYI BEJGLI KÜLÖNLEGESSÉGEK!!!
Tortalapok, darált mák, darált dió, sütéshez aromák, 
aszalt gyümölcsök, marcipán massza!!!!!

Minôségi kilós szaloncukrok: .......... 899 Ft-tól

Milka szaloncukor: .................... 2499 Ft JÓ ÁR!!!
ELÔRENDELÉST FELVESZÜNK HELYBEN SÜLT TEPERTÔS,
SAJTOS POGÁCSÁRA: ....... 99 Ft/10 dkg BOMBA ÁR!!!!!
Maggi levesek: rókagombás, medvehagymás: 299 Ft BOMBA ÁR!!!

Virsli vásár!!!  Lencse vásár!!!!!!!!!!
FRANKFURTI, EMÉSZTHETÔ BELES, JUH BELES, 
KOKTÉL VIRSLI, DEBRECENI PÁROS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
GLUTÉNMENTES TERMÉKEK!!!!!
DIABETIKUS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!!!!!!!!!!!

UTALVÁNY ELFOGADÓ HELY, és Bankkártyás fizetési lehetôség!

A PILISI Csemege ABC
(tejbolt) Kellemes Ünnepi 
hangulatban, udvarias 

kiszolgálással vár minden 
kedves régi és új vásárlót!!!

NYITVATARTÁS – Csemege ABC: hétfô-csütörtök: 5.00-17.00, péntek: 5.00-18.00, szombat: 5.00-12.00 
NYITVATARTÁS – Húsbolt Szabadság tér: hétfô: 7.00-15.00, kedd-csütörtök: 7.00-17.00, péntek: 7.00-18.00, szombat: 7.00-12.00

NYITVATARTÁS – Húsbolt Kossuth L. utca: hétfô: szünnap, kedd-péntek: 7.00-17.00, szombat: 7.00-12.00
MINDHÁROM ÜZLETÜNK 2015. DECEMBER 20-ÁN (ARANYVASÁRNAP) 7.00-12.00-IG VÁRJA A KEDVES VÁSÁRLÓKAT.
Hús akcióink a Jenci-hús Kft üzleteiben is megtalálhatók a készlet erejéig! Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 55. illetve 2721 Pilis, Szabadság tér 1/d

Név: ...............................................................................................................

E-mail cím: ....................................................................................................

Telefon száma ................................................................................................

Belépve üzletünkbe hogy érzi magát?
1. Jó érzéssel tölt el.
2. Átlagos üzlet.
3. Elfogadható.

Kínálatunk?
1. Kiváló, jól ellátott, igényes üzlet.
2. Átlagos árúkészlettel rendelkezô bolt.
3. Elfogadható.

Kiszolgálás?
1. Korrekt, udvarias, segítôkész kiszolgálás.
2. Átlagos kiszolgálás.
3. Elfogadható.

VÉLEMÉNYE FONTOS SZÁMUNKRA (egyéb észrevételek):

KÉRJÜK,  AZ ÖN SZÁMÁRA MEGFELELÔ VÁLASZT HÚZZA ALÁ.

SORSOLÁS IDÔPONTJA: december 30. (szerda), 14 óra, Pilis, Rákóczi u. 6. (Tejbolt elôtti terület!!!!)
A nyertessel elfogyasztunk egy üveg pezsgôt!!!! Köszönettel: Csemege ABC, illetve a Jenci Hús Kft. vezetôsége, dolgozói!

·

!

Szánjon ránk 2 percet!! Véleménye fontos!!!
A KUPON LEADÁSÁVAL ÉRTÉKES SORSOLÁSON VESZ RÉSZT!!!

A kupont a tejbolt kasszánál tudja leadni a vásárlást követôen 2015. dec. 29-ig!!!

K
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N

Led Tv

!

FÔDÍJ: 1 db Led Tv !!!!!!!!!!!
2. DÍJ: 20.000 Ft VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

3. DÍJ: 10.000 Ft VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

A PILISI Csemege ABC
(tejbolt) Kellemes Ünnepi 
hangulatban, udvarias 

kiszolgálással vár minden 
kedves régi és új vásárlót!!!

JENCI HÚS 
BOLTOK AKCIÓI:
JENCI HÚS 
BOLTOK AKCIÓI:
KOLBÁSZHÚS DARÁLVA IS!!!!! MINIMUM 10 kg 
FELETTI RENDELÉS ESETÉN: 798 Ft BOMBA ÁR
SERTÉS COMB: ............................. 998 Ft BOMBA ÁR!!!!!
SERTÉS TARJA: ............................. 949 Ft BOMBA ÁR!!!!!
SZILVESZTERRE: BÔRÖS MALAC HÚS VÁSÁR!!!!
KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ M.B. VIRSLI: .......................... 398 Ft/500 gr/BOMBA ÁR
KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ ROPPANÓS FRANKFURTI VIRSLI: 999 Ft/kg BOMBA ÁR
SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ HAGYOMÁNYOS DEBRECENI ÉS LECSÓ KOLBÁSZ KAPHATÓ!!

KOCSONYÁBAVALÓ: FÜL, FAROK, CSÜLÖK KAPHATÓ!!!!!
KÖRÖM AKCIÓ: .............. 479 Ft/kg BOMBA ÁR!!!!!
Pecsenye csirke comb: ........ 499 Ft/kg BOMBA ÁR!!!!!
Házi Májas hurka:................................................... 799 Ft/kg
Sütni való kolbász: ............................................... 1200 Ft/kg
TÖLTÖTT DAGADÓ: ....................... 1280 Ft/kg (RENDELÉSRE)
TÖLTÖTT SZÛZ PECSENYE: .......... 1590 Ft/kg (RENDELÉSRE)
TOVÁBBÁ: Hízott kacsa-liba comb folyamatosan kapható!

KARÁCSONYI ÉLÔ HAL VÁSÁR!!!
TISZAI PONTY • SZÜRKE HARCSA • AMÚR • BUSA
2015.12.18-TÓL, FRISSEN BONTOTT, 
SZELETELT, FILÉZETT HAL TERMÉKEK
KIZÁRÓLAG A HÚS ÜZLETEKBEN KAPHATÓK!!! Az
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