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hírle v ele

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol –
vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
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Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél –
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

225 éve született Gróf Széchenyi István,
a „legnagyobb magyar”  . . . . . . . . . . . . . . . .  22.
Tehetségeink – Széplaki Zoltán  . . . . . . . . .  23.
Beszámoló a KEOP 5.7.0 pályázatról  . . . . .  24.
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Hírek az ülésteremből
5/2016. április 6.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. A
napirendek tárgyalása során a képviselők az
alábbi tárgyakban hozták meg a döntéseket:
Magyar Zsolt, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője benyújtotta felmondását
az ügyvezetői tisztségével kapcsolatban. A
képviselő-testület döntésével elfogadta a
pályázati kiírást a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatói tisztségének
betöltésére. Ugyanezen ülésén döntött a
képviselő-testület a helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálatáról.
6/2016. április 21.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen minden képviselő részt
vett. A lejárt határidejű határozatokról szóló
polgármesteri beszámoló elfogadása után,
a napirend tárgyalása során a képviselők a
következő döntéseket hozták meg:
n A képviselő-testület elfogadta a rendőrség, illetve a tűzoltóság beszámolóját a
település közbiztonsági helyzetéről, elfogadta továbbá a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Baptista
Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális
Szolgáltató 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját. Még a februári ülésén döntött
a képviselő-testület a Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról. Az azóta eltelt időszakban megtörténtek az ajánlat bekérések,
és a testület ezen az ülésen döntött arról,
hogy a feladat elvégzésével a Völgyzugoly
Műhely Kft-t bízza meg. Elfogadta a képviselő-testület 2016. május 31-i időponttal a Pilisi Klastrom Kft. ügyvezetőjének
felmondását. Tárgyalt a képviselő-testület
Szalay Zoltán plébános atyával a temető
jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatban. A
plébános úr már több alkalommal jelezte,
hogy a temető üzemeltetését át kívánja adni
az önkormányzatnak. Ennek természetesen
több feltétele is van. Az önkormányzat és az
egyház tanács évekkel ezelőtt elfogadott egy
rendeletet, melyben szabályozta a sírhelyek
megváltásának díját. Szükséges, hogy az átadást megelőzően nyilvántartást kapjon az
önkormányzat a használt parcellák számáról, és a sírhelyekben elhelyezett koporsók
és urnák számáról, és a sírhely megváltások
dokumentálásáról. A nyilvántartás még nem
teljes, de az atya már elkezdte a felmérést. A
képviselő-testület döntött arról, hogy a kérdést a szeptemberi ülésén újra tárgyalja. A
képviselő-testület a HÁSZ Kft-t bízta meg
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a közintézmények villámvédelmi eszközeinek felülvizsgálatára, beszerzésére.
7/2016. május 19.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen minden képviselő részt
vett. A lejárt határidejű határozatokról szóló
polgármesteri beszámoló elfogadása után,
a napirend tárgyalása során a képviselők a
következő döntéseket hozták meg:
n Az ülésen a képviselő-testület elfogadta
a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről
szóló beszámolót. Galó László képviselő,
PB elnök előterjesztette a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. megszüntetését. A Felügyelő
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és nem javasolták elfogadásra, a képviselő-testület sem támogatta
a képviselői előterjesztést. Megválasztotta
a képviselő-testület a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét Kiss István személyében, elfogadta a Kft. beszámolóját a
2015. évi tevékenységéről, a Felügyelő Bizottság beszámolóját az előző évi tevékenységéről. Megalkotta a képviselő-testület a
zárszámadási rendeletét a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról. Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzési
tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól szóló beszámolót. Döntött a képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról, mely alapján a Triola Összművészeti
Egyesület, a PILE SC, a Pilisszentkereszti
Iskoláért Alapítvány, továbbá a Somvirág
Egyesület pályázatát támogatta a testület.
Csatlakozott a képviselő-testület a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, a támogatási összeget a tavalyi évhez
képest a duplájára, 400 ezer forintra emelte.
Elfogadta a PSZÖ beszámolóját a Pilisi Kavalkád fánkfesztiválról, megtörtént a Téry
Ödön 41. sz. alatti ingatlan hasznosítási pályázatának elbírálása, a képviselő-testület
a legelőnyösebb ajánlatot adó Dobogókő
Pub Bt. ajánlatát fogadta el. A Malom utcai
ingatlan hasznosítására kiírt ajánlattételi
felhívásra vonatkozó pályáztatási eljárást
érvénytelenné nyilvánította, új ajánlattételi
felhívás írt ki a testület. A Pilisszentkereszti
Német Önkormányzat kizárólagos helyiséghasználati igényét a Pilisszentkereszt,
Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatt található
második irodahelyiségre nem támogatta a
képviselő-testület, azonban döntött arról, a
tulajdonába álló közintézményeiben előre
egyeztettt időpontban díjmentesen a Német
Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja az
igényelt termet a rendezvényei, programjai

lebonyolításához. Döntött a képviselő-testület a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a
Pre Mlynky emlékérem odaítélésének eljárását szabályzó helyi rendelet módosításárnak előkészítéséről, az előkészítő bizottság
tagjának Szalay Zoltán plébános atyát választotta meg. Hozzájárult a képviselő-testület a közösségi ház vezetőjének, Vándor
Dóra munkaviszonyának közös megegyezéssel, 2016. július 31-vel történő megszüntetéséhez, döntött a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői,
Igazgatói feladatainak ellátására beérkezett
pályázatok elbírálását előkészítő bizottság
felállításáról, továbbá elfogadta az intézmény vezetésére kiírt pályázati felhívást.
8/2016. május 30.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt.
A napirend tárgyalása során a képviselők a
következő döntéseket hozták meg:
n A képviselő-testület döntött az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő
indulásról, melyben két pályázati alcélt jelölt meg, az óvodai konyha felújítását és a
Rákóczi Ferenc utca felújítását. Döntött a
képviselő-testület a VEKOP-6.1.1-15 számú
pályázaton történő indulásról egy 2 csoportszobás új bölcsőde építéssel, sportpálya felújítással, és az óvodai konyha felújításával
és eszközbeszerzésével. Elfogadta a képviselő-testület a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. közszolgáltatási szerződését, döntött az
alapító okirat módosításáról. A módosítás a
szükséges jogszabályi átvezetéseket, továbbá az új ügyvezető igazgató megválasztását
tartalmazta.
9/2016. június 17.
Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen négy képviselő részt vett.
A napirend tárgyalása során a képviselők a
következő döntést hozták meg:
n A képviselő-testület a beérkezett tervezői ajánlatoknak megfelelően módosította
elfogadott határozatát az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő indulásról.
10/2016. június 23.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló
polgármesteri beszámoló elfogadása után,
a napirend tárgyalása során a képviselők a
következő döntéseket hozták meg:
n A képviselő-testület elfogadta a X. Pilisi
Klastrom Fesztivál költségvetését, döntött a
képviselő-testület a Malom utcai ingatlan értékesítéséről, az előnyösebb ajánlatot Pataki
László György tette. Döntött a képviselő-tes-
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dést. Támogatta a képviselő-testület 300
ezer forinttal a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által szervezendő német tábor
megrendezését, melyen 15 pilisszentkereszti
gyermek vehet részt. Kinyilvánította csatlakozási szándékát a képviselő-testület a Széchenyi Emlékévhez, döntött az 1433 hrsz-ú
ingatlan művelési ágának
módosításáról,
mely alapján
helyi közúttá
módosítot t a.
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
Döntött továbORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
bá testület a
TŰZÖTT KI.
hulladékgazdálkodási törA népszavazásra feltett kérdés:
vény módosí„Akarja-e, hogy az Európai Unió

tület az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő
indulásról, melyen szintén az óvodai konyha
felújításával, konyhai eszközök, berendezések fejlesztésével indult. Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat és a DMRV
Zrt. közötti új bérleti üzemeltetési szerző-

HIRDETMÉNY

az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAP JA :

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

N ÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

S ZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

tásának megfelelően a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási
szerződésének módosításáról.

Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon a Rendeletek menüpont alatt, az elfogadott határozatok
az Önkormányzat/Határozatok menüpont alatt,
a társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek
a Társadalmi véleményeztetés menüpont alatt,
a tájékoztatók, beszámolók és a munkatervek az
Önkormányzat/Tájékoztatók, beszámolók menüpont alatt, a testületi ülések előterjesztései az
Önkormányzat/Előterjesztések menüpont alatt,
a képviselői kérdések, a válaszok, a bejelentések,
a napirendnél jegyzőkönyvezett hozzászólások, a
polgármesteri bejelentések a testületi ülések jegyzőkönyveiben. Az aktuális pályázati kiírások a
honlap főoldalán tekinthetők meg, a lejárt felhívások a hirdetmények között olvashatók el.

Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt közelében található okmányiroda
és kormányablakok nyitva tartása:
Pomáz Okmányiroda (Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00 – 16:30
ügyfélmentes nap
08:00 – 16:30
ügyfélmentes nap
08:00 – 12:00

Szentendre Kormányablak (Szentendre, Dózsa György út 8.)
Hétfő: 07:00 – 17:00
Kedd: 08:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 20:00
Csütörtök: 08:00 – 18:00
Péntek: 08:00 – 16:00

Tahitótfalu Kormányablak (Tahitótfalu, Szabadság tér 3.)
Hétfő: 07:00– 17:00
Kedd: 08:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 20:00
Csütörtök: 08:00 – 18:00
Péntek: 08:00 – 16:00

Népszavazás 2016 - Tájékoztató

n Mikor kap a választópolgár értesítést
a szavazóköri névjegyzékbe vételről?
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb
2016. augusztus 5. napján a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az
értesítőt a választópolgár értesítési címére,
ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus
15-ig kell megküldeni.
Ha valamely választópolgár 2016. augusztus 5. napján követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe (pl.: lakóhely létesítése a kerületben, átjelentkezés), akkor őt
a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával
vagy megküldésével fogja tájékoztatni a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.
n Mit a teendő, ha a választópolgár nem
kap értesítőt?
A választópolgár – ha 2016. augusztus 15.
napjáig nem kapja meg az értesítőt, vagy az

megsemmisül, vagy elvész – akkor a Helyi
Választási Irodától (Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.; Telefonszám: 26/547-500) új
értesítőt igényelhet, amennyiben valamely
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
n A fogyatékossággal élő választópolgár
mit tehet a választójoga gyakorlásának
segítése érdekében?
A fogyatékossággal élő választópolgár a
Helyi Választási Irodától kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére, hogy:
a) Braille-írással készült értesítő kerüljön
részére megküldésre;
b) könnyített formában megírt tájékoztató
anyag kerüljön részére megküldésre;
c) Braille-írással ellátott szavazósablont
alkalmazzon a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során,
d) akadálymentes szavazóhelyiség legyen
számára biztosítva.
Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő válasz-

tópolgár részére – a fenti kérelme alapján –
a Nemzeti Választási Iroda Braille-írással
készült értesítőt küldjön, ezt kifejezetten
kérnie kell nyomtatvány kitöltésével, mely
kérelem feladható a www.valasztas.hu oldalon, vagy az Önkormányzat honlapján a
www.pilisszentkereszt.hu Népszavazás –
2016 menüpont alatt letölthető nyomtatványon a Helyi Választási Irodánál (21-22-es
kérelem minta).
n Mi a teendő, ha a választópolgár a
népszavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de
Magyarország területén tartózkodik?
Ha a szavazás napján a választópolgár
az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől
eltérő településen, de Magyarország területén tartózkodik (pl.: más településen üdül,
kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más településen
tartózkodik), átjelentkezésre irányuló ➺
X. é v folya m, 2016. j ú li u s · 3

Pilisszentkereszti Hírforrás

➺ kérelmet terjeszthet elő a Helyi Választási Irodában. Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott magyarországi településen tudja majd 2016. október
2. napján a szavazatát leadni. A kérelemnek
legkésőbb a szavazást megelőző második
napon, azaz 2016. szeptember 30. napján
16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
Amennyiben átjelentkezett más település névjegyzékébe, de időközben kiderül,
hogy mégsem tud elutazni és itt fog tartózkodni Pilisszentkereszten, akkor 2016.
szeptember 30-án 16:00 óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján
a www.pilisszentkereszt.hu Népszavazás
– 2016 menüpont alatt, valamint a www.
valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.
n Mi a teendő, ha a választópolgár a
népszavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha a választópolgár a népszavazás napján, 2016. október 2. napján külföldön tartózkodik lehetősége van szavazatát leadni,
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe
való felvételre irányuló kérelmet terjeszt
elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel
a választópolgár a kérelmében megadott
külföldi településen, a nagykövetségen vagy
főkonzulátuson szavazhat. A kérelemnek
legkésőbb 2016. szeptember 24. napján
16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel
egyidejűleg a magyarországi szavazóköri
névjegyzékből törlésre kerül.
Abban az esetben, ha a választópolgár
mégsem tartózkodik külföldön 2016. október 2. napján, CSAK abban az esetben
tud a lakóhelye szerinti szavazókörben
szavazni, ha a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016.
szeptember 24-én 16:00 óráig kéri törlését
a külképviseleti névjegyzékből.
Abban az esetben, ha a választópolgár
korábbi kérelméhez képest megváltozott a
külföldi úti célja, akkor ismételt kérelem
benyújtásával a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016.
szeptember 24-én 16:00 óráig módosíthatja az
a) értesítési címét, ha a Helyi Választási
Iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott
értesítési címére vagy a magyarországi
lakcímére kéri,
b) annak a külképviseletnek a megjelölését,
ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.
A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat
honlapján a www.pilisszentkereszt.hu Nép4 · X. é v folya m , 201 6. j ú li u s

szavazás – 2016. menüpont alatt, valamint
a www.valasztas.hu honlapon keresztül,
elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.
n Mi a teendő, ha a választópolgár
egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben 2016. október
2. napján?
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást
megelőzően a Helyi Választási Irodához
nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember
30. napján 16:00 óráig.
Amennyiben váratlan esemény miatt
akadályoztatása csak a népszavazás napján
derül ki, akkor 2016. október 2. napján a
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Amennyiben a Helyi Választási Iroda
helyt ad a kérelmének (adatai teljes körűen
szerepelnek), akkor a népszavazás napján a
Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja a tartózkodási helyén felkeresi szavazata leadása
céljából.
A mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelem elérhető az Önkormányzat honlapján
a www.pilisszentkereszt.hu Népszavazás –
2016. menüpont alatt, valamint a www.
valasztas.hu honlapon keresztül, elektronikus úton is be tudja nyújtani a kérelmet.
n Mikor kezdődik és meddig tart a népszavazási kampány?

A népszavazási kampányidőszak 2016.
augusztus 13. napjától 2016. október 2. napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen
– választási kampánytevékenység 2016.
október 2. napján nem folytatható.
2016. október 2. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem
lehet közzétenni.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az
ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte
vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon (2016. november
1-jéig) belül köteles eltávolítani, vagy ennek
elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni.
A közvélemény-kutatást végző személy
abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2. napján nem léphet
be.
Az épületből kilépők megkérdezésével
készített közvélemény-kutatás eredményét
(exit poll) csak 2016. október 2. napján
19:00 óra után szabad nyilvánosságra
hozni.
n Szavazhatok-e levélben?
Magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár nem szavazhat levélben!
Pilisszentkereszt, 2016. július 8.
Baranyák Szilvia
HVI vezető

Az Erdőbirtokosság tájékoztatója a soron
következő 2016. évi Közgyűlés elé
Viharkár – időjárási katasztrófa – 2014-2015 telén
Kakashegy – Dobogókő, Kukukberg – Chotárná skala területén
A Jó Isten – helyi nyelven Pán Boh – a
múlt év végén megmutatta, végül is ki az
úr a természetben.
Nekünk itt Pilisszentkereszten, ahol hála
Istennek vagyunk még néhányan akik arra
emlékezünk, hogy erdőből, mezőből és rideg kövekből kellett a mindennapi kenyeret
előteremteni.
A világ ugyan sokat lépett előre több dologban, de az öreg Pilis tartja magát. Csúcsait, ”üstökének” tetejét azonban jól megtépázta a természet a múlt év végén, nagy
gondot okozva a Pilisszentkereszten ősi jussukból élőknek.
De félre a sok szép hasonlattal: emberemlékezet óta, de legalábbis a II. világháborúig a falut körülvevő erdők felosztása
három részre volt osztva, a számokat mellőzve, nagyon vázlatosan: legnagyobb rész
Közalapítványi-állami-erdő a falut körbe-

ölelő rés; községi erdő, lényegében a falu Fő
utcájával („Nyemecká”) szemben; Hosszú
hegy – Dlhy vrch – Urbéri erdő két része.
Kakashegy – Kukukberg – Kohutov
vrch, Urbéri rétek – Lúky na Chotárnej
skale. Az utóbbi két rész magántulajdon.
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A községi erdő illetve urbéri erdő osztatlan magántulajdon, az Urbéri rétek – helyi
néven „lúky na chotárnej szkale” teljesen
magántulajdon, melynek megléte 1945-ig
minden hagyatéki jegyzőkönyvben szerepelt, így visszakereshető. Ebből sok eladás
történt az utóbbi ötven évben.
Az erdőbirtokossági terület: 131 hektár
– mintegy 130 futballpálya – per alatt van,
mert a pártállami időben a politikai vezetés átadta kezelésre a területileg illetékes
Esztergomi erdészetnek, ugyanis jelenleg 83 család osztatlan magántulajdona. A
sokévi tapasztalat szerint jól jönne az éves
növekvényből származó mintegy 25-30 000
Forintnyi tüzelőtámogatás.
Sajnos a házhoz szállított tűzifa járandóság, mint kísérlet, nem vált be. A pénzbeli
hasznot pontosabban lehet szétosztani.
Mivel az élet igen összetett, miközben a
társulat vezetője a jogtanácsos ügyvéddel
a bíróságokat járják, a tagságból néhányan
önkényesen és fegyelmezetlenül – biztos
ami biztos alapon – előre kiveszik a jogosnak vélt részüket a közösből, megfeledkezve
arról, hogy ha már teljes joggal nem is tudunk gazdálkodni, a működéshez, pereskedéshez pénz kell.
No ezen nem könnyű helyzetbe szólt bele
a természet hatalmas kárt okozva.

Jelen írás nem alkalmas a probléma teljes felvázolására, csupán utalás arra: a falu
jelenlegi vezetése – Peller Márton polgármester –, az erdőbirtokosság vezetése, jelen
sorok írója megoldást keres a szinte megoldhatatlan problémára.
Arra gondoltunk, az ún. Úrbéri réteken a
vihar által tönkretett fákat szakszerűen kitermelve közelebb kerülünk a megoldáshoz.
Megmentjük a pusztulóban lévő fát, segítjük az erdő természetes növekedését.
A kitermelt faanyag árából a társulat erdészeti szakjogász segítségével – ami sok
pénzbe kerül – kijut nehéz helyzetéből.
A kitermelést tövön való értékesítéssel,
természetesen a helyi erdészettel gondoljuk,
de elképzelhető a szakterület más leinformálható – erdőjogban is járatos – vállalkozója is.
A soron következő 2016. június-júliusi
közgyűlés elé a fentieket jegyzé a társulat
mintegy másfél évtizede megválasztott elnöke és fiatalított vezetősége:
Gaján Vilmos elnök

Ölbey Irén emlékszoba-avatás
a róla elnevezett általános iskolában,
szülőfalujában

Szülőfalum nevezetes személyisége volt
a 100 évvel ezelőtt született európai hírű
tanítónő, költő. Több éve készülünk megemlékezésére, ezúttal szülőfalujából, Dögéből, az Ölbey Irén nevét viselő Általános
Iskola igazgatójától kaptam meghívót az
emlékszoba avatásra. A meghívóra küldött
válaszomat olvashatják az alábbiakban:
Köszönöm és azok nevében köszönjük
meghívását, akik még emlékeznek falujuk
nevezetes szülöttjére, Ölbey Irén költő – tanítónőre. Lélekben ott leszünk a megnyitón
egy tisztelgő főhajtásra.
Szülőfalumban,
Pilisszentkereszten,
1928-36-ig tanított.
Hála a teremtőnek még él két tanítványa:
Majnicsné Galda Katalin és Gaján László,
akik mindketten 91 évesen falujuk – jelenleg legidősebb – polgárai.
A Pilisben több költemény és sajtókarcolat emlékezett a kivételes képességű pedagógusra.
Néhány éve – nevezetesen 2012-ben –
Pilisszentkereszt helyi újságjában több költeményét címlapon közöltük.
Különös tisztelettel ismertettük azon
írását az Uj Idők c. irodalmi lap 1930/II.
számából idézve, ahol nagy szociográfikus
érzékkel költői színvonalon, drámai hangon
ír Pilisszsentkereszt korabeli lakóiról, a nehéz életről.
Tervbe vettük a falu vezetésével emlékére utcát elnevezni róla.
Magam szülőfalum helytörténész díszpolgáraként még továbbra is képviselem az
elképzelést. Ami késik, nem múlik.
Igyekszem a fent tidézett irodalmi újság
vonatkozó számából a költői írásművet elküldeni. Tudjuk, a költőnő versei sok ezer
példányban megjelentek, de a prózai írások
még elektronikusan nem elérhetők, pedig

történeti hitelességűek, azaz irodalmi értékükön túl óriási kultúrkincs.
Kérem tolmácsolja a kiállítás látogatóinak Pilisszentkereszt lakóinak tiszteletét és
nagyrabecsülését Ölbey Irén költő-tanítónő
iránt.
Magam népművelő-helytörténészként
igyekszem ébren tartani azt a nem halványuló emléket, mely pl. „A falusi iskola” c,
költeményéből árad. Ezen írás szülőfalum
korabeli iskolájáról is szól. Ezt a légkört
videón sem lehet jobban, művészibben ábrázolni.
Ez olyan megjelenítő erejű számunkra,
melyhez hasonlót csak Gárdonyi Géza alkotott pl. „A lámpás” c. művében.
Ölbey Irén írásai, alkotásai művészi értékűek és hatalmas történeti ismeretről tanúskodnak, mindenkor példaértékűek a jövő
nevelőinek és pedagógusainak.
Az egyik írófejedelmet, Illyés Gyulát
idézve: «Boldog vagyok, hogy írhatok Róla».
Nincs tudomásom róla, lefordították-e
írásait más európai nyelvekre, pl. szlovákra,
mert szülőfalumban a költőnő szinte állandóan ezt a nyelvet hallhatta.
A fentieket hangsúlyozva tisztelegve távoli falujuk nagy szülötte előtt, tanúsítom,
igazán középeurópai hírre vitte községüket
a méltán híres író-költő, pedagógusok között egy óriás.
Az emlékhely kialakítását és ismertetését bízvást bemutatja a Magyar TV irodalmi
újságja.
A méltó emlékhely kialakítását Önnek
és mindazoknak megköszönve, akik tovább
ápolják az egykori szerény, de alkotóként kiváló személyiség emlékét,
vagyok népművelői tisztelettel:
Gaján Vilmos
X. é v folya m, 2016. j ú li u s · 5
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Parkolj és
bringázz!

Átadták a Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózatot

A

Pilisi Parkerdő Zrt. nagyszabású kerékpár-turisztikai fejlesztésének köszönhetően mától 9 „Parkolj és bringázz!”
(P+B) ponttal és 28 kijelölt biciklitúrával,
egy csaknem 600 kilométernyi ajánlott
erdei kerékpáros útvonal áll a kirándulni
vágyók rendelkezésére. A Pilist, valamint
a Visegrádi és a Budai-hegységet átszelő
Pilis Bike bicikliút-hálózat a túra-, illetve
a szabadidő kerékpárosok igényeit egyaránt
szem előtt tartva valósult meg.
A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt mintegy
65 ezer hektáros terület közvetlen közelében
mintegy 3 millió ember, tehát az ország lakosságának egyharmada él, évente csaknem
20 millió látogatónapot regisztrálnak. Az
erdőgazdaság tapasztalatai szerint egyre
többen keresik fel két keréken az erdőket,
a kerékpáros turizmus, és a kerékpáros turizmusról való gondolkodás az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül. Így
közjóléti és turisztikai fejlesztései sorában
– a természetvédelmi és erdőgazdálkodási
szempontok figyelembevétele mellett – a
Pilisi Parkerdő Zrt. kiemelt céljává vált
az erdei kerékpározás infrastrukturális és
kényelmi feltételeinek korszerű, minden
igényt kielégítő biztosítása.
A túrakerékpárosok ugyanis minél változatosabb és hosszabb útvonalakon szeretnének kerekezni, a városban élő szabadidő
kerékpárosok legnagyobb problémája ezzel
szemben az, hogy örömmel bicikliznének a
természetben, ám a legtöbbjük nem szívesen
használja a belvárosból az erdőkbe vezető
kerékpárutakat. A Pilis Bike projekt az egyre növekvő közösségi igényeknek megfelelően így két szinten kínál megoldást:
n kilenc, személygépkocsival könnyedén
megközelíthető, úgynevezett „Parkolj
és bringázz!” (P+B) kiindulópontokról,
különféle távú és nehézségű túrákkal
mindenki számára elérhetővé teszi az
erdei kerékpározás lehetőségét – például
a Budakeszi Vadasparktól, a szentendrei
Skanzentől, vagy Nagykovácsitól;
n a túrakerékpárosok számára pedig az eddiginél is hosszabb és komplexebb útvonalhálózatokat alakítottak ki.
A Pilisi Bike kerékpár-turisztikai fejlesztés Pilisszentlászlón tartott átadó eseményén köszöntőt mondott dr. Bitay Márton
Örs, állami földekért felelős államtitkár,
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, valamint Simonyi Ákos, a Magyar
Kerékpársportok Szövetségének alelnöke.
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója az ünnepélyes átadón elmondta: „Madas Lászlóhoz, a Pilisi Parkerdő6 · X. é v folya m , 201 6. j ú li u s

gazdaság legendás
alapítójához köthető
annak a gyakorlata,
hogy a természetvédelem, a gazdaság és
a közjólét területeit
összehangolva
az
erdőgazdaságoknak
alapfeladatuk az emberek kikapcsolódásához és rekreációjához szükséges infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása. A Pilisi
Parkerdő Zrt. ma is ennek a gyakorlatnak
megfelelően végzi mindennapi munkáját.
2013 óta szinte minden hónapban közjóléti
és turisztikai fejlesztések megvalósítását jelentettük be. Ez nem csak különálló objektumokat, például kilátókat és turista-, illetve
menedékházakat jelent, hanem komplett turisztikai rendszereket és hálózatokat is. Erre
újabb példa a Pilis Bike kerékpár-turisztikai
projektünk is. A Pilis Bike mai átadásával
megalapoztuk a Pilisi Parkerdő ez irányú
turisztikai szolgáltatásainak rendszerét.
Ezekre az alapokra a későbbiekben különféle szolgáltatásokat fogunk felépíteni, illetve
elindulunk egy másik, számomra nagyon izgalmas irányba is: a lovas turizmus felé. Remélem, még az eddigieknél is többen találnak majd örömet, élményt és kikapcsolódási
lehetőséget az általunk kezelt erdőkben.”
Mivel a Pilis Bike kijelölt úthálózatának
egy része az erdőterületeken kívül halad, az
érintett önkormányzatok, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség, illetve kerékpáros szervezetek bevonásával, széleskörű
szakmai egyeztetés során ölthetett végleges

A 9 „Parkolj és
bringázz!” (P+B) pont:
n Budakeszi Vadaspark
n Nagykovácsi
n Hideg-völgy
n Skanzen, Szentendre
n Telgárthy-rét, Visegrád
n Kis Rigó Vendéglő,
Pilisszentlászló
n Hegy-tető, Pilisszentlászló
n Parkoló, Pilisszántó
n Sportpálya, Pilisszentiván
formát a nagyszabású kerékpár-turisztikai
fejlesztés.
A Pilis Bike összefüggő, csaknem 330
km-es úthálózatához a Pilisi Parkerdő Zrt.
munkatársai erdei üzemi utakat nyitottak
meg és erdészeti utakat kötöttek össze, új
túraútvonalakat jelöltek ki, továbbá információs táblákat helyeztek ki és új jelzéseket
festettek. Fontos, hogy a kerékpározók előtt
megnyitott erdészeti utak nem kizárólagosan kerékpáros turistaútvonalak, ezeken a
jövőben továbbra is várható erdőgazdasági
jellegű forgalom. A kerékpárosok útját ezen
kívül gyalogosok, köztük gyerekek, és erdei
állatok is keresztezhetik. A kerékpározást
az erdőben is a szabályok betartása teszi
biztonságossá.
A Pilis Bike honlapja a www.pilisbike.hu
címen található.
forrás: www.parkerdo.hu
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Tájékoztatás a forrásvizeink minősítéséről!
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a településünk határában található forrásaink forrásvizeinek minősítéséről.
Az alábbi táblázatban közzétesszük a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Laboratóriumi Osztálya által
kiadott ivóvízvizsgálati jegyzőkönyvek mérési eredményeit és a vizsgált jellemzők alapján kiadott minősítéseket.
Mintavételek időpontja: 2016. 06. 08.
A mintát vette: BFKH NF Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály
Szentkút
Forrás

Klastrom
Forrás

Kanyargós
Forrás DMRV
„D” gépház

Attila király
Forrás

Szentkút
Forrás

Trézsi Forrás
forrásvíz

Pilisszentkereszt

Pilisszentkereszt

Pilisszentkereszt

Pilisszentkereszt

Csobánka

Pilisszántó

Min. vizsgálat

Érték /
Mértékegység

Érték /
Mértékegység

Érték /
Mértékegység

Érték /
Mértékegység

Érték /
Mértékegység

Érték /
Mértékegység

Coliformszám

+ 1 /100mL

+ 5 /100mL

+ 2 /100mL

+ 10 /100mL

0 /100mL

+ 2 /100mL

MSZ EN ISO 9308-1:2001

Escherichia
coli-szám

* 1 /100mL

* 5 /100mL

* 2 /100mL

* 10 /100mL

0 /100mL

0 /100mL

MSZ EN ISO 9308-1:2001

Enterococcusszám

* 3 /100mL

* 1 /100mL

* 1 /100mL

* 5 /100mL

* 2 /100mL

0 /100mL

MSZ EN ISO 7899-2:2000

Pseudomonas
aeruginosa-szám

0 /100mL

0 /100mL

0 /100mL

0 /100mL

0 /100mL

3 /100mL

MSZ EN ISO 16266:2008

Telepszám
37°C-on

18/1 mL

12 /1 mL

14 /1 mL

75/1 mL

7/1 mL

42/1 mL

MSZ ISO 6222:2000

Telepszám
22°C-on

35/1mL

87 /1mL

130 /1mL

120/1mL

85/1mL

180/1mL

MSZ ISO 6222:2000

Clostridiumszám

0 /100mL

+ 4 /100mL

+ 2 /100mL

0 /100mL

0 /100mL

+ 4 /100mL

színtelen

színtelen

színtelen

színtelen

színtelen

színtelen

nem akkreditált vizsgálat

tiszta

tiszta

tiszta

tiszta

tiszta

tiszta

nem akkreditált vizsgálat

0,28 /mg/l

0,70 mg/l

0,52 /mg/l

0,36 /mg/l

1,42 /mg/l

0,74 mg/l

MSZ 448-20:1990

Klorid

2 /mg/l

< 2 mg/l

3 /mg/l

26 /mg/l

14 /mg/l

5 mg/l

MSZ 1484-15:2009

Nitrát

1,62 mg/l

1,26 mg/l

1,29 mg/l

5,25 mg/l

1,16 mg/l

0,74 mg/l

MSZ 1484-13:2009.
5. fejezet

Nitrit

< 0,01 mg/l

< 0,01 mg/l

0.01 mg/l

0.01 mg/l

0.02 mg/l

< 0,01 mg/l

MSZ EN 26777:1998

Ammónium

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

< 0,02 mg/l

MSZ ISO 7150-1:1992

107 CaO mg/l

158 CaO mg/l

75 CaO mg/l

140 CaO mg/l

+ 669 CaO mg/l

190 CaO mg/l

Vas

< 50 μg/l

< 50 μg/l

< 50 μg/l

< 50 μg/l

+ 1298 μg/l

< 50 μg/l

MSZ 448-4:1983 2. fejezet

Mangán

< 10 μg/l

< 10 μg/l

19 μg/l

< 10 μg/l

+ 158 μg/l

< 10 μg/l

MSZ 1484-2:1993

Szulfát

13 mg/l

25 mg/l

11 mg/l

27 mg/l

+ 554 mg/l

56 mg/l

MSZ 448-13:1983

314 μS/cm

460 μS/cm

226 μS/cm

444 μS/cm

1690 μS/cm

515 μS/cm

7,1

7,2

6,9

6,9

6,6

7,3

Bakteriológiai
vizsgálatok:

Szabvány

MSZ EN 26461-2:1994

Kémiai vizsgálatok:
Szín
Zavarosság
Permanganát
index (KOIps)

Össz. Keménység

Fajl. Elektr.
Vezetőképesség
pH
Minősítés:

A *-al jelölt(ek) A *-al jelölt(ek) A *-al jelölt(ek) A *-al jelölt(ek) A *-al jelölt(ek)
miatt ivóvízként miatt ivóvízként miatt ivóvízként miatt ivóvízként miatt ivóvízként
nem fogadható nem fogadható nem fogadható nem fogadható nem fogadható
el.
el.
el.
el.
el.

MSZ 448-21:1986
3 fejezet

MSZ EN 27888:1998
MSZ 1484-22:2009

A + -al
jelölt miatt
kifogásolt
ivóvíz

Megjegyzések:
A *-al jelölt(ek) miatt ivóvízként nem fogadható el.
A +-al jelölt(ek) miatt kifogásolt ivóvíz.
A minősítés a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben foglalt határértékek szerint.
A Clostridium-vizsgálat nem a 201/2001. (X.25.) kormányrendelet szerint történik.
A mintavétel szakszerűségéért és a minta azonosságáért a mintavevő vállal felelősséget.
A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a vizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati eredmények ismertetésében nyújtott segítségéért köszönetet mondok Farkas Viktor úrnak,
a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti erdészetvezetőjének.
Peller Márton
polgármester
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Fotó: Galó László

Iskolai hírek

A tanév végén 9 nyolcadikostól búcsúztunk, őket várják a középiskolákban. 7 fő
gimnáziumban, 1 fő szakközépiskolában,
1 fő szakképző iskolában folytatja tanulmányait. Kívánunk nekik örömteli középiskolás éveket és szép eredményeket!
Nagy sikere volt a gyereknapnak. Bár az
időjárás nem volt kedvező, az akadályverseny jól sikerült.
Ezen a napon már hagyomány, hogy az
iskolában működő Szülői Szervezet tagjai
kora reggeltől főznek, palacsintát sütnek,

hogy gyereknap alkalmából megvendégeljék a tanulókat. Idén sem volt ez másként.
Minden osztály osztályfőnöke tanulmányi kirándulást szervezett. Tanulóink az ország és a főváros más-más területén jártak.
Pl. Balatonfüred-Tihany, Eger, Visegrád.
Látogattak múzeumokat, jártak a Csodák
Palotájában, az Állami Operaházban…
Az elsősök egy nagy gyalogtúrán vettek részt, amelyre több szülő elkísérte az
osztályt.
Pályázaton, az interaktív tábla perifériájának fejlesztésére 140 000 Ft-ot nyertünk,

Országos második helyezettek lettünk,
a Magyar Vöröskereszt Országos
Csecsemőgondozási Vetélkedőjén!

A Magyar Vöröskereszt a családi életre
nevelés területén betöltött szerepéből
adódóan minden évben megrendezi felmenő rendszerű csecsemőgondozási vetélkedőjét. A verseny célja a gyermekek
és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási – elméleti tudásának, gyakorlati
ismereteinek fejlesztése, a résztvevők
szülői szerepre való felkészítése. A versenysorozaton a csapatok a csecsemő- és
kisdedgondozás területén megszerzett
elméleti és gyakorlati tudásukról adnak
számot. A felmenő rendszer szerint egy
területi (járási), egy megyei és egy országos verseny van. Az Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Verseny országos döntője június 4-én volt Kaposváron.
Az idei versenyeken a Pilisszentkereszti
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Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 3
fős csapata megnyerte a területi verseny
után a megyei versenyt is, így ők képviselték Pest megyét az országos vetélkedő
döntőjében, ahol a lányok II. helyezést
értek el, illetve a Vöröskeresztes állomáson I. helyet szereztek. A csapat tagjai:
Balla Csenge, Hegyi Dorottya és Puha
Bianka 7. osztályos tanulók. A tanulók
versenyre való felkészítésében Balla
Szilvia védőnő és Cserniné Kuczmog
Márta pedagógus vett részt.
A verseny szakmai szemmel nézve
nagyon nehéz volt, ezért nagyon büszkék
vagyunk a lányok teljesítményére!


Balla Szilvia
védőnő

az Országos Szlovák Önkormányzat pályázatán.
Hronec – erdei iskola – ebben az évben
is sikeresen pályáztunk, melynek eredményeként ősszel egy osztálynyi tanuló tölthet
majd 1 hetet Szlovákiában.
Alapítványunk segítségével pályázatot
nyertünk a helyi civil alapnál, így ősszel
minden tanulónk megismerkedhet Komárommal, annak történelmi nevezetességeivel.
Június elején építették ki az iskola egész
épületében a Wi-Fi-t.
Csecsemőgondozóink hatalmas lelkesedéssel tanultak, így a területi, majd a
megyei versenyt megnyerve Kaposvárra
utaztak az országos megmérettetésre, ahol
Országos második helyezettek lettünk!
Nagyon büszkék vagyunk a csapatra,
amelynek tagjai: Balla Csenge, Hegyi Dorottya, Puha Bianka
Felkészítők: Cserniné Kuczmog Márta,
Balla Szilvia – védőnő
Szívből gratulálunk!
Iskola

Kirándulás az ICO-nál
Áprilisban meghívást kaptunk az ICO Zrttől, hogy megtekinthessük, milyen egy
írószereket gyártó cég. A 3. és 6. osztályos
gyerekekkel május 26-án látogattunk el
a pomázi vállalathoz. Egy rövid előadást
hallgattunk meg az ICO több, mint 50
éves történetéről. Az írószereket készítő
üzemben megnézhettük, hogyan készülnek azok az íróeszközök, amiket nap mint
nap használunk (pl.: szövegkiemelők,
signetta tollak). Nagyon érdekes volt látni, hogyan lesz a műanyag granulátumból
tolltest, milyen lépésekben készül el egy
filctoll. Hatalmas gépeket figyelhettünk
meg működés közben. Jártunk az óriási
raktárban is, ahol több emeletnyi magasságban tárolják az árut. Búcsúzóul a cég
képviselői ajándékkal és emléklappal leptek meg minden tanulót és az iskolát is. A
látogatás után a buszállomáson fagyizásra
is jutott időnk. Érdemes volt elmennünk,
sok új érdekes dolgot láttunk, új ismeretekkel gazdagodtunk.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Iskolásaink amikor...

sportolnak

vetélkednek

A képriport fotóit Pécsiné Jurák Katalin keszítette

ebédelnek

kirándulnak
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Mindig színvonalas, tartalmas, felkészült előadásra
számíthatunk tőlük. Legyen az állami vagy nemzeti ünnep,
komplett színdarab, vagy „csak” egy gyertyagyújtás.
Motorjuk Pap Katalin (színművész), ők pedig a

Psszt!

A Pilisi Színjátszók Társasága

A

Valahol Európában című musicalt 2012-ben mutattuk be a Pilisi
Klastrom Fesztiválon. Felnőtt és gyermek
színjátszókkal, profikkal, mint a főszerepet alakító Várkonyi Andrással és a szó
jó értelmében vett amatőr szereplőkkel. A
színjátszó kör megalakulása óta eltelt öt év
alatt a csapatunk még jobban összekovácsolódott. Lehetőségeinkhez mérten minden
nemzeti ünnepünkön igyekszünk igényes
műsort nyújtani, mivel rendkívül fontosnak
találjuk a faluközösséget, az összetartás
erejét. Hiszen mi is erőt kapunk egy-egy
visszajelzéstől, amikor falunkbeli emberek
dicsérnek minket, hasznosnak és értékesnek tartják a munkánkat.
néhány fotó a próbákról
és előadásokról
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Ebben az évadban több helyre is meghívták a 2014 nyarán a Fesztiválon bemutatott „A kölyök” című előadásunkat, például
Vácra, Budakalászra, Pilisvörösvárra. Nagy
büszkeség ez nekünk, öregbítjük falunk hírnevét, egyúttal fejlődik az előadás, a szereplők játéka színesedik. Jó érzés „külhonban”
is sikereket elérni, bezsebelni a dicséreteket. Nagy munka újra és újra felújító próbákat tartani, de megéri a fáradtságot. Ebben
az előadásban is keveredik a hivatásos művészek, mint az „István a király” filmből jól
ismert Pelsőczy László kitűnő játéka a helyi
szereplők egyre fejlődő művészetével.
Idén az ünnepi műsorok és előadásaink mellett az óvoda javára rendezett jóté-

konysági bálon is felléptünk, a felnőtt és a
gyermek csoporttal is. Bár elég sok tagot
számlál színjátszó csoportunk, továbbra
is várjuk a játszani vágyó jelentkezőket
minden korosztályban! A Közösségi Házban működik iskolás csoportunk, és ősztől
várhatóan kisebbeknek, ovisoknak is lesz
lehetőségük kipróbálni magukat a világot
jelentő deszkákon.
A X. Pilisi Klastrom Fesztiválra ebben
az évben nem állítunk ki komplett előadást,
hanem a fesztivál keretein belül egy szórakoztató műsorral lepjük meg a közönséget.
Terveink között szerepel jövőre egy új színdarab elkészítése, de ez még egyelőre maradjon meglepetés!
Pap Katalin

Pilisszentkereszti Hírforrás
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A rendezvény szervezője: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

é v folya
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A tervezett programok időpontjai változhatnak, a műsorváltozás jogát aX.
szervező
fenntartja.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Gyermeknapi
M

ájus utolsó hétvégéje, mint tudjuk,
a gyerekeké.
Mi szombat délutánra szerveztük a gyermeknapi mulatságot, méghozzá Pilisszentkereszt központjába. Az árnyas játszótéren
Békési Joe karikaturista rajzolta le a gyerekeket, akik aztán az ugrálóvárban tombolhattak. A játszótér mögötti területen
Szász János és lánya, Niki lovagoltatta a
lórajongókat.
A Polgármesteri Hivatal udvara Gaszt
roplaccá avanzsált, az isteni vaddisznópör
költhöz jólesett a sör, fröccs, szörp; mellé
pedig egy jó beszélgetés.
A Díszteremben a Családsegítő Szolgálat számos társasjátékkal foglalta le a
gyerekeket, a sarokban a Triola Gyerekház
zenebölcsire várta a legkisebbeket.
Nagy öröm volt látni, hogy bájos Tájházunkat is sikerült bevonni a vérkeringésbe: az udvaron Mák Flóra a nemezelés,
Záluszki Ildikó a szövés-fonás rejtelmeibe
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mulatságunk
avatta be az érdeklődő ifjakat, amit Tari
Ákos hangulatos harmonikazenéje kísért. A Tájház elől induló Papucsek József
lovaskocsija aligha győzte a forgalmat.
Este, miközben a gyerekprogramok lassan véget értek, az Emlékpark megtelt a
Pomázi Ifjúsági Zenekar fellépőivel, majd
szép számú közönséggel (legnagyobb örömünkre a kikészített 300 szék is kevésnek
bizonyult). Közel két órás, „Mesebeli május” c. koncertjüknek méltán volt Pilisszentkereszten is hatalmas sikere. A remek
hangulatú előadás közben lassan és puhán
ránk szállt az este – gyönyörű vége volt ez
egy tartalmas, közösen eltöltött napnak.
Köszönjük a gyerekeknek és szüleiknek, a falu közösségének, hogy ilyen szép
számban jöttek!
Köszönjük minden közreműködőnknek a
készségességet, segítséget, együttműködést!
Vándor Dóra
Fotók: Császár Kata
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat hírei
Memoriál Juraja Migaša – VIII. Spoločný
výstup na vrchol Pilíša

Juraj Migas emléktúra, memoriale
VIII. Közös hegymenet a Pilis tetejére

Pamätnú tabuľu bývalému veľvyslancovi v Maďarsku Jurajovi Migašovi odhalili 8. mája 2016 na priečelí Strediska pilíšskych Slovákov v obci Mlynky (Pilisszentkereszt). Slovenská samospráva v
Mlynkoch súčasne usporiadala aj tradičnú pešiu túru Pilíšanov –
VIII. spoločný výstup na vrchol Pilíša, ktorý odteraz ponesie názov Memoriál Juraja Migaša. Organizátori sa rozhodli usporadúvať
túru každoročne na pamiatku
jej hlavného iniciátora, oduševneného predstaviteľa Slovenska,
večného optimistu a veľkého
priateľa Pilíšanov - diplomata, veľvyslanca Juraja Migaša
(1957-2015). „Juraj Migaš veľmi
často chodil do Mlynkov. Bol
nielen diplomatom, nielen našim
veľvyslancom, ale bol našim kamarátom. On chodieval k nám
nielen oficiálne, ale chodieval sa
s nami zabávať, s nami tancoval,
spieval, ale keď bolo potrebné,
tak spolu s nami aj bojoval. Veľmi veľa mu môžeme ďakovať, aj
to, že tento slovenský dom stojí, veľmi veľa nám pomáhal a bojoval
za naše práva,” povedala pre TASR predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová. Na podujatí, ktorého cieľom
je aj prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi Maďarmi a Slovákmi, boli okrem desiatok hostí zo Slovenska
prítomní aj manželka zosnulého Lena a Jurajov bratranec – niekdajší
predseda SDĽ a bývalý predseda Národnej rady SR Jozef Migaš.
Juraj Migaš zomrel 29. augusta 2015 vo veku 58 rokov. V diplomacii
pracoval viac ako 30 rokov, naposledy pôsobil ako veľvyslanec v
slovinskej Ľubľane.

2016. május 8-án leplezték le Juraj Migaš nagykövet emléktábláját
Pilisszentkereszten a Pilisi Szlovákok Központjának előterében.
A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat ugyanekkor rendezte
meg a már hagyományos Pilis túrát, mely ezentúl Juraj Migašról
lesz elnevezve. A rendezők elhatározták, hogy ezentúl a kezdeményezésről Szlovákia lelkes képviselőjéről, az örök optimistáról, a
pilisiek nagy barátjáról, diplomatáról, a nagykövetről Juraj
Migašról nevezik el a túrát.
„Juraj Migaš (1957-2015)
gyakran járt Pilisszentkeresztre. Nemcsak diplomata volt,
da a mi barátunk is. Nemcsak
hivatalosan, de járt hozzánk
szórakozni, táncolt velünk, de
ha szükséges volt, akkor velünk együtt harcolt. Nagyon
sokat köszönhetünk neki, azt
is, hogy ez a szlovák ház itt áll,
sokat segített harcolni a jogainkért” – mondta a TASR-nak
a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzat vezetője, Demjén Tamásné. A rendezvényen, melynek célja a barátság elmélyítése a résztvevők között, magyarok és
szlovákok között, több szlovák vendég mellett itt volt az elhunyt
felesége Lena és unokatestvére, Jozef Migaš, a Szlovák Parlament
volt elnöke. Juraj Migaš 2015. augusztus 29-én 58 éves korában
hunyt el. Több, mint 30 évet dolgozott a diplomáciában, utoljára
mint nagykövet a szlovén Ljubljanában.

Na počesť diplomata, priateľa
a nezištného človeka

Ebben az évben is megvalósult a Pilis túra. A Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat 2016. május 8-án rendezte tradícionális a
pilisiek gyalogtúráját „Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében” címmel.
A rendezvény célja volt és lesz tisztelegni az elődeink előtt, átélni az összetartozás érzését, egységbe tömöríteni az embereket. Az
idei már 8. közös túra a Pilis tetejére újra lehetőséget adott a résztvevőknek barátságuk elmélyítésére és nem utolsó sorban a nemzetek és nemzetiségek közti kapcsolatok elmélyítésére is. A rendezők
elhatározták, hogy ezentúl a túrát fő kezdeményezője, Szlovákia
lelkes képviselője emlékére rendezik meg.
Ezért ettől az évtől a túra neve: Juraj Migas emléktúra –
Memoriale Juraj Migaš (1957-2015)
A túra elején leleplezték Juraj Migaš emléktáblát a Pilisi Szlovákok Központjának előterében.
Nagy ünnepség volt. állami himnuszokkal kezdődött. Az egyes
hozzászólásokat dalok és költői szavak választották el. A résztvevők
között volt Jozef Migaš – a Szlovák Parlament volt elnöke, unokatestvére az elhunytnak. Megszólalt a felesége Jelena Migašová is. A
közös találkozókra emlékeztek a pilisi szervezők, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke Hollerné Racskó Erzsébet, a Budapesti
Szlovák Nagykövetséget Milan Kurucz képviselte. Tiszteletét adta
Ján Varšo a Határon túli Szlovákok Hivatalának elnöke. Több hazai
és határon túli barátok is tisztelegtek Juraj Migaš emléktáblája előtt.
Láttam Ruženka Egyedová Baráneková asszonyt, a Magyaror-

Aj tohto roku sa uskutočnil výstup na Pilíš. Slovenská samospráva
v Mlynkoch usporiadala výstup na vrchol Pilíša 8. mája 2016. Je to
tradičnú pešia túra Pilíšanov pod názvom „Spoločnými chodníkmi
v znamení prehlbovania priateľstva“. Cieľom podujatia bolo a vždy
bude vzdať poctu pamiatke našich predkov, ako aj zažiť súdržnosť
a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Tohtoročná v poradí už
ôsma spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytla vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i
medzi našimi národmi a národnosťami. Organizátori sa odteraz rozhodli usporadúvať túru každoročne na pamiatku jej hlavného iniciátora, oduševneného predstaviteľa Slovenska a slovenskosti, vecného
optimistu a veľkého priateľa Pilíšanov, vynikajúceho diplomata –
veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015). Preto od tohto roku nesie
názov Memoriál Juraja Migaša. Pri tejto príležitosti na úvod túry odhalili na budove Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch pamätnú tabulu na počesť diplomata, priateľa a nezištného človeka Juraja
Migaša. Bola to veľká paráda. Začala štátnymi hymnami. Jednotlivé
príhovory boli oddeľované pesničkami i poetickým slovom. Medzi
prítomnými bol Jozef Migaš - bývalý predseda slovenského parlamentu a bratranec spomínaného Juraja. Prihovorila sa i manželka po
Jurajovi Jelena Migašová. Spoločné stretnutia spomínali organizátori z Pilíša, predsednícka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Ma14 · X. é v folya m , 201 6. j ú li u s

A diplomata, barát, önzetlen ember emlékére
Juraj Migas emléktúra
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ďarsku Alžbeta Hollerová Račková, za veľvyslanectvo SR
v Budapešti vystúpil Milan Kurucz. Úctu vzdal aj predseda
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo. Hold
Jurajovi Migašovi prišli vzdať mnohí domáci i cezhraniční
priatelia. Všimol som si predsedníčku Zväzu Slovákov v
Maďarsku Ruženku Egyedovú Baránekovú, kolegu z diplomacie Milana Dubčeka - syna Alexandra Dubčeka, spisovateľa Zoltána Bárkányiho-Valkána, ale aj predsedu Matice
slovenskej Mariána Tkáča. A nech mi prepáčia tí, ktorých
nemenujem. Po desiatej hodine začal vlastný výstup na vrchol. O občerstvenie pri rozhľadni blahoslaveného Eusébia
sa postarala družobná obec Mlynky zo Spiša na Slovensku
a, samozrejme, všetci účastníci. Koláčov i pitia bolo dostatok. Prispela aj široká rodina Migašovcov a rodná obec
Juraja Migaša - Pušovce pri Prešove. Bolo aj veselo. Hralo
sa na harmonike, spievalo i tancovalo. Stretnutie dobrých
ľudí, Slovákov i Maďarov sa vydarilo. Aj počasie vyšlo.
Nemalú zásluhu na vrcholovej organizácii stretnutia mal
predseda Slovenskej samosprávy v Senváclave Rudo Fraňo.
Vlastnými prostriedkami, za súhlasu správy Národného parku, zabezpečil dovoz občerstvovacej techniky a prevoz menej pohyblivých
účastníkov ku rozhľadni na vrchole Pilíša. A práve u Ruda Fraňa
v Senváclave, ako si spomínam, som sa prvýkrát stretol s Jurajom
Migašom. Bolo to v júni 2008. Zostal mi (a nielen mne) v pamäti
ako dobrý, veselý, ale vždy človek na správnom mieste. Ďakujeme
všetkým za spoluprácu a tešíme sa o rok.
Text: Jožo Schwarz (Pilíšan voľbou)
Foto: Imrich Fuhl

szág Szlovák Szövetség elnökét, diplomáciai kollegát Milan Dubčekot,
Alexander Dubček fiát, Bárkányi
Zoltán írót, a Matica Slovenská elnökét Marián Tkáčot. Elnézést azoktól,
akiket nem említettem.
Tíz óra után indult a a túra a tetőre. A frissítőről a Szent Özséb
Kilátónál a testvérközség Mlynky
gondoskodott, s persze az összes
résztvevő. Sütemény és innivaló elég
volt. Hozzájárult a Migaš család és
Juraj Migaš szülőfaluja Pušovce pri
Prešove. Jó hangulat volt. Harmonika szólt, énekeltek, táncoltak. A
jó emberek, szlovákok és magyarok
találkozása sikerült. Az időjárás is jó
volt. Nem kis érdeme volt a jó hangulatnak Franyó Rudolfnak a Pilisszentlászlói Szlovák Önkormányzat vezetőjének. Saját eszközeivel
a Nemzeti Park engedélyével biztosította a frissítők feljuttatását és
a nehezen járók fuvarozását a Pilis kilátóhoz. Én épp Pilisszentlászlón Franyó Rudolfnál találkoztam Juraj Migašsal. 2008. júniusában.
Úgy maradt az emlékezetemben, mint jó, vidám, de mindig a helyes
helyen levő ember. Mindenkinek köszönjük a közös munkát és várjuk, örülünk a következő évnek.
Fordította:
Szivek Józsefné

Vernisáž výstavy v Stredisku pilíšskych Slovákov
Regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Mlynkoch, Slovenský inštitút v Budapešti a Výskumné centrum európskej etnológie v Komárne
usporiadali v Stredisku pilíšskych Slovákov výstavu Výber z Archívu malých
sakrálnych pamiatok na južnom Slovensku. Vernisáž výstavy, ktorá bude verejnosti prístupná do 10. júla a ktorú otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi, sa konala 31. mája. 
Text a foto: Imrich Fuhl

Válogatás a Dél-Szlovákiai Szakrális Kisemlékek Archívumából
című kiállítás nyílt május 31-én Pilisszentkereszten, a Pilisi Szlovákok Központjában.
Szöveg és fotó: Fuhl Imre

Mlynčania na Národnostnom stretnutí
v Kóšpallagu

Nemzetiségi találkozó
Kóspallagon

Slovenská samospráva v Kóšpallagu usporiadala koncom mája v miestnom kultúrnom dome XIX. Národnostné stretnutie. V
programe vystúpili okrem miestnych recitátorov a žiakov slovenské kultúrne telesá z Dunaeďházu, Kerepešu, Mlynkov, Senváclavu, ako aj nemecký folklórny súbor z neďalekého Kismarosu
a hostia z družobnej obce Kóšpallagu na Slovensku, z Ipeľského
Sokolca. V rámci stretnutia so svojimi olejomaľbami sa prezentovala aj učiteľka a ľudová speváčka Margita
Elšiková Petková, ktorá maľovať začala iba
pred tromi rokmi.
Početných hostí privítala hlavná organizátorka tradičného podujatia, predsedníčka
miestneho slovenského voleného zboru Katarína Botošová. Význam podobných akcií
s regionálnym a medzinárodným dosahom
vo svojej zdravici ocenila predsedníčka
kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku Mária Nagyová.
Ďalšia členka CSSM Marta Papučková

Május 21-én rendezte meg a Kóspallagi Szlovák Önkormányzat a
XIX. Nemzetiségi találkozót a helyi művelődési ház nagytermében. A vendégeket a Kóspallagi Szlovák Önkormányzat elnöke, a
rendezvény szervezője, Botos Katalin köszöntötte. Az Országos
Szlovák Önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, Nagy Mária elmondta, hogy nagy örömmel tett eleget a meghívásnak, mert
már sok jót hallott a közösségről. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége régióvezetője Papucsekné
Glück Márta a szlovák hagyományok és nyelv ápolásának, továbbadásának fontosságáról beszélt,
Kóspallag polgármestere, Klein
Tibor pedig megköszönte Botos
Katalinnak, hogy évek óta fáradhatatlanul szervezi ezt a napot,
amely a felnövekvő generációknak példát mutat a szlovák kultúra
ápolásában. Benedek atya kedves
köszöntőjét követően megál- ➺
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➺ Glücková ako vedúca regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku vyzdvihla
potrebu aktívnejšieho pestovania a
rozvíjania slovenského jazyka a tradícií našich predkov. Starosta Kóšpallagu Tibor Klein v tejto súvislosti poukázal na dôležitosť osobného príkladu
zanietených slovenských aktivistov,
medzi ktorých patrila aj nedávno zosnulá ľudová speváčka a učiteľka v
Mlynkoch Gizela Molnárová Fuhlová,
ktorá nesmierne pomáhala aj kóšpallagským Slovákom, a to nielen ako stála účastníčka ich stretnutí.
Text a foto: Imrich Fuhl

dotta az ünnepet. A sokszínű ünnepi
műsorban fellépett a hagyományőrző
Kismarosi Tánccsoport és Énekkar,
a Pilisszentkereszti Szlovák Pávakör,
a kerepesi Aranyeső Nyugdíjas Klub,
a Pilisszentlászlói Nefelejts Szlovák
Énekkar és Dunaegyháza kórusa. A
kóspallagi és a szlovákiai testvértelepülésről, Ipolyszakállosról (Ipeľský
Sokolec) érkezett gyerekek szlovák
és magyar népi játékokat is felelevenítettek. A rendezvény része volt a
pilisszentlászlói festő, Elsikné Petkó Margit képeinek kiállítása is.
Szöveg és fotó: Fuhl Imre

Osmijanko
Slovenského divadla
Vertigo v Mlynkoch

„Osmijanko“ a Vertigo
Szlovák Színház
pilisszentkereszti
előadásában

4. mája 2016 v Stredisku pilíšskych
Slovákov / Známa kniha Kristy
Bendovej Osmijankove rozprávky o
princeznách ožila v réžii Kataríny
Jánošovej. Osmijanka stvárnil András Nagy a nudiacu sa princeznú
Anna Nováková. / Svet Slovenského
divadla Vertigo plný drakov,
zázrakov, zábavy a poučenia.
Foto a text: Imrich Fuhl

2016. május 4-én Krista Bendová
ismert könyvének színházi adaptációját adta elő a Vertigo Szlovák Színház. Sárkányok, csodák,
szórakozás és tanulság tarkították
az előadást, melynek főszereplője
Nagy András és Novák Anna, rendezője Katarína Jánošová volt.
Szöveg és fotó: Fuhl Imre

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat (PSZÖ) a következő támogatásokról hozott határozatot:
1. A PSZÖ 50%-os támogatást nyújt a szlovák nyelvvizsga
vizsgadíjára azoknak a pilisszentkereszti lakosoknak, akik
szlovák nyelvből sikeres nyelvvizsgát tettek. A támogatás a
vizsgadíjról kapott számla alapján kerül kifizetésre.
2. A PSZÖ minden tanév végén könyvjutalomban részesíti a
szlovák nyelvtanulás területén jó teljesítményt nyújtó diákokat. Idén könyvjutalom helyett szlovákiai kirándulást kapnak

jutalmul az arra érdemes diákok. Az egy napos kiránduláson részt vehetnek egy interaktív várlátogatáson Bajmóc
(Bojnice) várában, majd a közös ebéd után – időjárástól függően – strandolás vagy állatkerti látogatás vár a gyerekekre.
3. A PSZÖ 18 500 Ft-tal támogatja Szmetana Bence részvételét
a Nemzetiségi Labdarúgó Európa-bajnokságon.
Demjén Tamásné

Pilisszentkereszti Német Önkormányzat (PNÖ) hírei
n A Pilisszentkereszti Német Önkormányzat – Pozsonyi Zoltán
helyi sírköves vállalkozóval – felújította a pilisszentkereszti temetőben nyugvó német harcosok síremlékét.
n Az általános iskola tanévzáró rendezvényén átadásra kerültek a
Német Önkormányzat által felajánlott jutalomkönyvek.
n A Klastrom forrás környékét a Német Önkormányzat kőzúzalék
szétterítésével újította fel.
n A Német Önkormányzat százezer forintos pénzalapot hozott létre, azon pilisszentkereszti lakos(ok) részére, aki(k) az

TEMETKEZÉS
Iroda:
2013 Pomáz,
Beniczky út 15.
Tel.: 06-30/533-7168
Éjjel-nappali ügyelet elérhetősége:
06-30/986-5639
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adott évben a német nyelv területén a legjobb teljesítményt
nyújtotta(ták) (diploma, felsőfokú nyelvvizsga, stb…).
A díj(ak) elbírálása pályázat útján történik. Sikertelen pályázat
esetén a kiosztásra kerülő összeg halmozódhat.
n A Német Önkormányzat tizenöt diák számára biztosított nyaralási lehetőséget jelképes összegű anyagi hozzájárulás ellenében
a Vértesboglári Vérteslovas táborba. A táborozás költségeihez
Pilisszentkereszt Község Öbkormányzata 300.000,- Ft-al járult
hozzá. 
Orbán Vilmos – PNÖ elnök

Kisgépkölcsözés
Cleanfix TW412

Makita 3600

szőnyeg és kárpittisztító

gyepszellőztető

Bérleti díj: 2500 Ft + Áfa / nap
Pilisszentkereszti lakosoknak

Bérleti díj: 2500 Ft + Áfa / nap
Pilisszentkereszti lakosoknak:

1500 Ft + Áfa / nap

1500 Ft + Áfa / nap

Pilisi Klastrom Kft. – Telefon: 30-9908-906
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Június 18-tól 24-ig egy nagyszerű táboron
vettünk részt a festői környezetű Lietaván.
A szálláshelyünk egy szép családi panzió
volt. Az ételek különösen finomak, a szállás pedig szép, otthonos volt.
A tábor programja rengeteg változatos
programmal szolgált. Voltunk kisvasutazni egy erdei skanzenben. Egy egész napos
kirándulásra mentünk Bojnice városba,
ahol egy interaktív őskori múzeumot látogattunk meg és néhányan sámánná is változhattak! Délután az állatkertben és a várkertben sétáltunk. Legnagyobb örömünkre
Lietava falu polgármestere megengedte,
hogy az új, még át sem adott műfüves pályát birtokba vegyük. Ezt kihasználva sorversenyeket, kidobót játszottunk, valamint
a fiúk egy fergeteges focimeccset. Délután
kézművesedtünk és a panzió medencéjében fürödtünk. Rajec városban a főtéren
és a tónál sétáltunk és fagylaltoztunk, majd
délután a Vág folyón tutajoztunk. Este a tábortűznél szalonnát, hagymát és pillecukrot sütöttünk. A rajeci Veronika strandon is
nagyon jól éreztük magunkat, ahol a csúszdás medence csak a miénk volt. Esténként
is mindig izgalmas programokon vettünk
részt. Utolsó este táborbúcsúztató vetélkedőt tartottunk. Kitöltöttünk egy totót a tábor eseményeiről, különböző vicces felada-

Fotók: Orbán Vilmos

Szlovák tábor Lietaván

tokat kaptunk, például bekötött szemmel
megetettük egymást. Karaoke versenyen
és táncversenyen is összemérhettük tudásunkat.
Köszönjük szépen ezt a szuper szlovák
tábort!
A táborozó gyerekek

Fotók: Papucsek Márta

Vérteslovas tábor
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A

tavasz nem kényeztetett el minket,
változékony, inkább hűvös, mint kellemesen meleg napjaival. De amennyit
csak lehetett kint töltöttünk a szabadban, a játszótéren, vagy sétálva.
A sok kellemes program azonban
feledtette velünk az áprilisi-májusi „bolondos” időjárást.
n Áprilisban ellátogattak hozzánk a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola
pilisszentkereszti növendékei és egy nagyon jó hangulatú hangszeres bemutatót
tartottak az óvodában. Különösen nagy élmény volt azoknak a csöppségeknek, akiknek nagyobb testvéreik is zenéltek.
n Egy hét múlva az Ákom-bákom bábcsoport „A kis kondás” című előadása ismét
magas színvonalú élményt nyújtott gyermekeink számára.
n Május 4-én, 5-én rendeztük meg csoportjainkban az Anyák napi ünnepségeket,
a sok csillogó szemű édesanyát látva, reméljük ismét örömet szerezhettünk nekik
és a nagymamáknak.
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Óvodai hírek
n Májusban egy új társulatot ismerhettünk
meg, a Szegedi Élmény Színház „Vakond
úr” című interaktív előadása keretében. A
különleges az volt, hogy énekeltették-táncoltatták a gyerekeket, így ők is aktív „szereplői” lehettek a mesének.
n Május 27-én, 17 órai kezdéssel rendeztük meg nagycsoportosaink, a Nyuszi csoport, ballagási ünnepségét. Igen színvonalas műsort adtak a gyerekek az éves anyagból, természetesen magyarul és szlovákul
is! Látható, érezhető volt, hogy nem csak
a szülők és a vendégek élvezték, hanem a
gyerekek is örömmel „szerepeltek”! A műsor után egy kellemes sütis-üdítős partin
vettek részt a Nyuszi csoport és vendégeik,
a szülők jóvoltából.
n Következő héten, stílusosan a „Nyulak
szigetére”, a Margitszigetre kirándultak a
nagycsoportosaink. Egy szülő felajánlásaként sétahajókáztak a Dunán egy órát, Budapest látványosságaiban gyönyörködve. A
Margitszigetre visszatérve igen változatos
programokban részesültek:
• tízórai a Zenélő szökőkútnál

• játszótéri szabadprogram
• séta a Vadasparkban (ahol Magyarország
őshonos állataival ismerkedhettek meg)
• romkerti séta (Ferences rendi kolostorromok)
• ebéd a hátizsákból a rózsalugasban
• kisvonatozás a Japán kútig.
Reméljük, a tartalmas, élménydús kirándulás emléke sokáig megmarad a gyerekekben!
n Májusban a Madarak-fák napja keretében tematikus hetet rendeztünk csoportonként, kirándulásokkal, majd az esős idő miatt könyvekkel, képekkel-mesékkel jártuk
körbe a témát, kiemelt hangsúlyt fektetve a
környezetvédelemre!
n Május utolsó hetében a Süni csoport kirándulni ment a Kis-szurdokba, ahol igen
komoly hasznát vettük az egyensapkáknak
(védte őket a Naptól, mi pedig messzebbről
is láttuk, merre járnak), nagyon élvezték
és el is fáradtak, a nemrég birtokba vett új
ágyakon óriásit aludtak.
n Június 3-án, pénteken, családi délután
keretében tartottuk meg a Gyermeknapot,
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a szülők és a testvérek aktív részvételével.
A játékos ötpróba (különböző ügyességi játékok) teljesítése után jutalom palacsintát,
finom limonádét kaptak a gyerekek, sőt a
felnőttek is! Emellett arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás és a megunhatatlan
ugrálóvár vezette le az energiájukat.
Nagyon tetszett a gyermekeknek és a
szülőknek is, sok pozitív visszajelzést kaptunk!
n Június 6-án, hétfőn Sárközi Zsolt méhész tartott igen érdekes bemutatót a méhekről, a méhészek munkájáról. Igazi,
élő méheket, méhkirálynőt is láthattunk,
bemutatta a méhészek védőfelszerelését
(ruha-kalap-füstölő), amelyekbe a gyerekek
is belebújhattak. A záróakkord természetesen a mézkóstolás volt! Nagyon tartalmas
program volt, köszönet Sárközi apukának!
Lassan ennek a nevelési évnek is vége,
jön a nyári pihenés, lazítás. Őszintén reméljük, a gyermekek és a szülők is úgy érzik,
ahogy mi, az óvoda dolgozói, hogy egy
igen tartalmas, változatos, élményekben
gazdag, „sűrű” tanévet hagytunk magunk
mögött!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek, támogatónknak (akik munkájukkal, ill. bármilyen más
módon támogatták rendezvényeinket, ill. a
gyermekek mindennapi életét), a fenntartó
önkormányzatnak! Bebizonyosodott ismét,
hogy együtt többre megyünk!
Kívánunk mindenkinek tartalmas, élményekben és pihenésben is gazdag, feltöltő nyarat, reméljük kipihenten, friss erőben
találkozunk szeptemberben, az új nevelési
év kezdetén!
Óvó nénik
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Hírek képekben
Úrnapi előkészületek

Temetôgondozás
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Ha 2016, akkor Olimpia,
ha 2016 km, akkor
Toborzó Országfutás!
Április 13-án eldördült
a startpisztoly, és kezdetét vette az országos
Toborzó Országfutás.
27 nap alatt több mint
200 településen futottunk át, hogy népszerűsítsük a katonai
szakmát és a sportot.
Pilisszentkereszt településre a futás május
18-án, 11:00 óra körül
érkezett, majd polgármester úr a város nevében szalagot kötött a
stafétabotra.

MH Toborzófutás

A Költészet Napja
margójára
Nem hittem a szememnek: HOBO (Földes László) JÓZSEF ATTILA estje Pilisszentkereszten. Ingyenes és közel is
van!!! :) – ez nem lehet!! Megdörzsöltem
a szemem, de nem, nem tévedtem! Hányszor rohantam messzire, jegyet előre foglalva, hogy halljam, lássam őt: Viszockijként, Ady verseivel,
József Attila verseivel, vagy önmagát adva a „Halj meg és
nagy leszel”-ben, illetve a koncertjein, amin 71 évesen is dübörög, énekel ezer energiával…
Most pedig csak egy erdei séta vadvirágok között, Pilisszántóról Pilisszentkeresztre! Ott ültem 2 órával a kezdés
előtt egy elhagyatott lépcsőn... kicsit elszámoltam magam....
Végre 6 órakor meghallottam Hobo hangját. Semmi kétség,
biztosan Ő az! Próbál. S már hallottam is egyik kedvenc versem első sorait:
„Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.”
				
József Attila
Hét óra körül kezdtek megérkezni az érdeklődők. Fürkésztem a tekinteteket. Csendes várakozás ült a szemekben.
Megérkezett Hobo. A közönség mellett elhaladva ment föl a
színpadra. Hatalmas termet, könnyed, otthonos léptek. Mert
ő mindenhol otthon van... ahogy a csavargók. Bizonyosan
ugyanígy haladt a színpad felé 1988-ban óriási tömeg (vagy
ahogy könyvében írja: „nyolcvanezer tiszta tekintet és boldog arc”) kántálására: „Hobo, Hobo, Hobo...”

Elektromos
hulladékok gyűjtése

Most pedig ITT volt Hobo, Pilisszentkereszten, egy karnyújtásra. Elhozta nekünk József Attilát, mégpedig úgy, hogy
nem kell feltétlen versrajongónak lenni ahhoz, hogy megérintsenek a gondolatok. Mert Hobo olyan egyszerűen tette
le elénk, mint egy útközben szedett mezei virágcsokrot.
Az előadás után még jó ideig beszélgetett a közönséggel,
elmondta, hogy nincs nagyobb öröm számára, mint továbbítani a Mester verseit, és megismertetni a fiatalokkal is ezt az
egyetemes költőt.
Személyesen is beszélhettem Hoboval és közös képünk
a szobám falán emlékeztet erre a pilisszentkereszti ajándékestre, mellyel megleptek minket. Köszönjük!
Rátonyi Katalin
16 éves (pilisszántói) tanuló
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225 éve született Gróf Széchenyi István,
a „legnagyobb magyar”
225 évvel ezelőtt született Gróf Széchenyi István, Kossuth szerint a legnagyobb
magyar, és a jubileumhoz kapcsolódóan
létrejött Széchenyi Emlékbizottság 2016ot Széchenyi Emlékévnek nyilvánította.
Széchenyi István 1791. szeptember 21én Bécsben látta meg a napvilágot, nagy
valószínűséggel a Herrengasse 5. sz. alatti
házban, melynek falán nagyon szép emléktábla német és magyar nyelven hívja fel erre
a figyelmet. (A sors különös fintora, hogy
a legnagyobb magyar Bécsben született, és
69 évvel később a halálos lövés is a Bécs
melletti Döblingben dördült el.)
Apja gróf Széchenyi Ferenc, kiemelkedő
államférfi volt, többek között az ő adományainak köszönhetően jött létre a későbbi
Széchenyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti
Múzeum. Az apai példa Istvánra egész életében rendkívül nagy hatással volt. Édesanyja Festetich Júlianna grófnő, aki 6 gyermeknek adott életet. A legfiatalabb, István
beteges, gyenge fizikumú gyermek volt. „…
én, mint igen nyavalyás emberi gyümölcs
csúsztam a világba.” írja Önismeret című

Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele

visszaemlékezésében, és mégis kiváló katona, nagyszerű sportember vált belőle. Az
evezés hazai megteremtése kizárólag neki
köszönhető.
Középfokú iskoláit magánúton végezte,
de nyilvánosan, magyar páterek előtt vizsgázott. Apja akarata szerint 17 éves korában már katona volt. Részt vett a Napóleon
elleni háborúkban, ki is tűnt bátorságával és
vakmerőségével. Katonai pályája (szerencsénkre) megrekedt, és 1826-ban kilépett a
szolgálatból. Már katonaként is rengeteget
utazott. 1822-ben Wesselényi Miklóssal
együtt egy 7 hónapos út során meglátogatták Nyugat-Európa számos kis- és nagyvárosát, mindenekelőtt Párizst és Londont,
megtekintették a leghíresebb múzeumokat,
középületeket, színházakat, megismerkedtek neves politikusokkal, írókkal, tudósokkal, hogy a fejlett idegen országok politikai,
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Schöfft Ágoston: Széchenyi a Vaskapunál

társadalmi, gazdasági és kulturális modelljének tanulmányozásából a hazai viszonyok
jobbításának, az ország felemelkedésének,
„sárból kivonásának” elszánt programja
szülessen meg. Hazatérve ő lett a reformgondolat kezdeményezője és legjelentősebb
alakja.
1828 és 1833 között
megjelentette
Lovakrul, Hitel, Világ
és Stadium című műveit, melyekről így ír:
„Négy kis munkát bátorkodtam öt esztendő
forgása alatt a közönség elibe terjesztni.
Mindegyiknek legfőbb
irányzata figyelemgerjesztés s annak megmutatása volt, hogy mind
alkotmányunkban, mind szokásinkban,
mind polgári helyzetinkben tetemes javításokra legsürgetőbb szükségünk van - mert
az előrehaladás és helyben maradás közt
forog nemzeti életünk s halálunk; s hogy
feltámadásunkat, regenerációnkat mi magunk, csak mi magunk eszközölhetjük értelmi súlyunk nagyobbítása s magyar nemzetiségünknek nemes kifejtése által.”
Egy rövid megemlékezésben lehetetlen
felsorolni is mindazt, amit élete folyamán
tett nemzetéért. Egyebek mellett megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát,
előmozdította a dunai és tiszai gőzhajózást,
a Lánchíd létrejöttét, támogatta a vasúthálózat megépítését és az egyesült Budapest
ötletét.
Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka-közleke-

désügyi miniszteri tárcát kapta. A Bécs és a
független magyar kormány közötti feszültségeket azonban nem volt képes elviselni.
Posztjáról lemondott, és 1848. szeptember
5-én a döblingi elmegyógyintézetbe került
orvosa tanácsára. Döblingben hamarosan
visszanyerte szellemi alkotóerejét, és élénk
érdeklődéssel kísérte a hazai és európai politikai eseményeket, viszonyokat. Az 1850es évek végén már sokan fordultak meg nála
azok közül, akiknek ötletük volt a Magyarország bizonytalan helyzetére vonatkozó
kérdések megoldására, vagy készségük az
abszolutista kormány és rendszerének támadására.
1859-ben befejezte és kiadatta Ein Blick
c. könyvét, amely maró gúny és szójátékok
segítségével kíméletlenül pellengérre állítja és nevetségessé teszi Bach politikáját és
személyét egyaránt.
Emiatt nyilvánvalóan a hatalom útjába
került, sorozatos zaklatásokkal, házkutatásokkal, súlyos fenyegetésekkel próbálták
felőrölni erejét. Az üldöztetéseknek csak a
halála vetett véget. 1860. április 8-ára virradó éjszakán, Húsvét vasárnap hajnalán a hivatalos jelentés szerint „karosszékében ülve, átlőtt koponyával találtatott”. Az, hogy
valóban önkezével vetett véget életének a
legnagyobb magyar, ma is tudományos viták tárgya.
Halálát dermedt csend követte, százezrek búcsúztatták, egy egész nemzet gyászolta. Azonban ahogyan Arany János gyönyörű verse hangoztatja:
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

Széchenyi István végső nyughelye Nagycenken

Dr. Horváth Sándor, a SZPKE elnöke
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Tehetségeink – Széplaki Zoltán

HINNI KELL A GYEREKEKBEN!

Széplaki Zoltán kamaraművész, harsonatanár, a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar vezetője és karmestere. A kiemelt Tehetségpontnak számító Teleki-Wattay Művészeti Iskola zenetanáraként kimagasló pedagógiai munkát végez, a vezetése alatt álló
fúvószenekar rendre sikeresen szerepel nemzetközi versenyeken.
Az utazásokat, tehetséggondozó táborokat és a hangszerek vásárlását a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

n Van kedvenc tanítványa?
– Ilyet nehéz lenne megneveznem, de van egy lány, Danicának hívják, akire különösen büszke vagyok. Fafúvósként kezdte, ám 18
évesen beleszeretett a trombitába. Figyelmeztettem, hogy már késő
elkezdeni egy új hangszert, de nem tágított. Aztán egyszer belefújt
a rézcsőbe, és elszégyelltem magam: gyönyörűen szólt! Idén, két év
tanulás után, trombitából felvételizik a Zeneakadémiára.

n Hány évesek a fúvószenekar tagjai?
– 12-25 évesig mindenféle életkorú diák megtalálható köztük.
Kicsik és nagyok hozzátehetik a közös muzsikáláshoz azt, amit
éppen tudnak, az én felelősségem, hogy a végén sikerélményük
legyen. Ennek érdekében mindenkinek testre
szabott feladatot adok, ügyelve arra, hogy az
kicsit mindig nehezedjen. Ha áthangszerelek
mondjuk egy szimfóniát, azt úgy teszem,
hogy a legkisebbeknek is akadjon dolguk. Ha
csak három dobütés is az, az egész szempontjából nélkülözhetetlen. És ők érzik ezt.

n Zenésznek vagy tanárnak érzi magát inkább?
– Valamikor régen világhírű harsonaművész szerettem volna lenni, de a fiam születése megfordította a sorsomat. Húszéves voltam, és hogy eltarthassam a családomat, elszegődtem egy zene-

n Úgy tudom, nem ragaszkodik a klas�szikus zenéhez.
– Szinte minden műfajban alkotunk, van
például egy Star Wars-szimfóniánk,
amelyet a film zenéjéből hangszereltem
át fúvósokra. Óriási sikerünk volt vele,
megjelent CD-n is. Hasonló vállalkozás a
Walt Disney-koncertünk, híres rajzfilmek zenéiből állítottuk öszsze, és szintén felvittük
hanghordozóra. De előszeretettel játszunk
Händelt és Bachot is, legutóbb például a budapesti Szent István-bazilikában.

Fotó: Steindl Gabriella

n Szinte minden versenyen sikerrel vesznek
részt. Minek tudja ezt be?
– Az egyik oka bizonyára az, hogy én minden növendékemet a világ legtehetségesebb gyerekének
tartom. Olvastam egy San Franciscó-i iskolában
végzett kísérletről. Titokban kisorsoltak három
tanárt és egy harmincfős osztályt. A tanároknak
azt mondták: „Ti vagytok a legtehetségesebb
pedagógusok, ez pedig a legtehetségesebb osztály. Lássuk, mit kezdtek vele!” Egy év múlva az
osztály harminc százalékkal jobban teljesített a
többinél. Az a gyerek tehát, akit tehetségesnek
tartanak, és így foglalkoznak vele, meg fog felelni a jelzőnek. Ezen alapszik a pedagógiai módszerem. Mindenkivel egyénileg foglalkozom, de
tartok a zenekarnak mentáltréninget, légzéstechnika-órákat, és a felkészítés során alkalmazom a sportpszichológiát
is. A mozgáskoordináció fejlesztése a zenészeknél nagyon fontos.

iskolába félállásban.
Csakhogy két év
múlva a tanítványaimról kiderült, hogy
remekül teljesítenek,
és én nagyon megszerettem a zenetanítást.
Amikor Pomázon felkértek, hogy vezessem
az Ifjúsági Zenekart, elkezdtem továbbképezni
magam karmesternek. Azóta mindhárom gyermekem a zenekar
tagja, idecsábítják a
többi diákot is. Szerencsére roppant népszerűek
vagyunk.

Novák Katalin államtitkár
– A tehetséggondozási programoknak köszönhetően gombamód szaporodnak
a Tehetségpontok. Célunk, hogy a tehetséges gyermekek helyben kapják meg a
szakszerű személyes figyelmet, támogatást, legyen szó művészetről, tudományról vagy sportról. Érdemes a szülőknek, nagyszülőknek tájékozódni, hogy hozzájuk legközelebb hol találnak tehetséggondozó műhelyt.

A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
a Nők Lapja, 2016. március 2-ai számában jelent meg.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola Akkreditált Kiváló Kistérségi Tehetségpont, legfontosabb
célkitűzése a tehetséggondozás.
Az Iskola 13 „jógyakorlattal”
rendelkezik, közülük az egyik
a Zenés Diák Színjátszás. Jelenleg 420 gyermeket oktatnak
zeneművészet, képzőművészet
és dráma szakokon. A tehetség
komplex képesség, a személyiség domináns jegye, kutatása, gondozása az iskolatípus
alapfeladata. E célt szolgája
az évente megrendezett nyári
művészeti tehetséggondozó tábor, a tehetségkutató tanulmányi versenyek szervezése és az
ezeken való részvétel segítése.
A tehetséges gyerekek fejlődése érdekében megkeresik a
számukra leginkább megfelelő mentort, aki a maga sajátos
eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel járul hozzá egy
sokoldalú, művelt, érett, kreatív
személyiség kialakításához. Az
intézmény az egész Dunakanyar-Pilisi Kistérségben, 13
településen végzi a művészeti tehetségügy koordinálását.
ht tp://www. pom azifuvosok.
com/palyazatok/
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Beszámoló a KEOP 5.7.0 pályázatról
Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak
a tavalyi év második felében véghezvitt,
három önkormányzati épületet érintő pályázatról.

A

projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP-5.7.0) keretén belül a „Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatban valósulhatott
meg településünkön.
2015. év nyarán megjelent pályázati lehetőséget nagy örömmel fogadtuk. Még a
nyár folyamán döntött a képviselő-testület
a pályázaton történő indulásról, majd elindult a nagy munka, a pályázat megírása és
beadása. Ezt követően kaptuk az örömhírt,
az értesítést beadott pályázatunk pozitív
elbírálásáról, hiszen az önkormányzat ezen
fejlesztéseket, ilyen volumenben, önerőből
soha nem tudta volna elvégezni.
A pozitív elbírálást követően 2015. október 12-én megtörtént a támogatási szerződés aláírása, így megkezdődhetett az
évtizedes elmaradásokat teljesítő beruházás az Önkormányzat tulajdonában levő
Óvoda, Iskola valamint a Közösségi Ház
és Könyvtár energetikai rekonstrukciója.
A beruházás teljes bruttó költségvetése: 149 980 015 Ft, mely összeg Európai

Uniós és állami támogatással valósulhatott
meg, 100%-ban vissza nem térítendő támogatás formájában.
Az energiahatékonyság számunkra az
ésszerű, tudatos energiafelhasználást jelenti. Ezt jelenti, ha jobb hatásfokú berendezéseket, építészeti megoldásokat alkalmazunk, illetve ha nagyobb odafigyeléssel,
takarékosabban bánunk az energiával. Az
energia hatékonyabb és takarékosabb felhasználásával tehát kevesebb erőforrást
használunk, miközben nem kell lemondanunk megszokott kényelmünkről.
Nap mint nap olvashatunk olyan környezetvédelmi témájú cikkeket, tanulmányokat, melyek szembesítenek minket környezetünk állapotával. Ezen tanulmányok
megállapításaiból idéznék néhány megdöbbentő és elgondolkodtató megállapítást, a
teljesség igénye nélkül:
n A rekorddöntögető hőhullámok valószínűsége ma már ötször akkora, mint
egykor volt.
n Az elmúlt 20 évben ugyanannyi szenet
bocsátottunk a légkörbe, mint az egész
előző évszázadban.
n Az időjárási adatok regisztrálásának
kezdete óta az utóbbi évtized volt a legmelegebb.
n A kutatók egyértelműen megállapítot-

Széchenyi István Emlékest
„Az emberi nemnek hivatása nem rontás,
pusztítás, megsemmisítés, hanem
hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Pilisszentkereszt Önkormányzata,
a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület és más csatlakozó szervezetek
a 225 éve született Gróf Széchenyi István,
a „legnagyobb magyar” tiszteletére emlékestet szerveznek.
Időpont: 2016. szeptember 16. 17.00 óra,
helyszín: az Önkormányzat díszterme (Fő utca 14.)
Tervezett program:
Széchenyi élete és munkássága (Dr. Horváth Sándor, SZPKE elnök)
Arany János: Széchenyi emlékezete – részlet
(Bálint Márta Magyar Örökség Díjas színművész)
Aki Európából (is) látta Magyarországot – Gróf Széchenyi István tekintete
(Tarics Péter író, újságíró)
Díszvendég: Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS
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ták, hogy az elkövetkező évszázadokban elkerülhetetlenül legalább 1,2 méterrel megemelkedik a tengerek szintje.
Máris kezdhetjük átrajzolni bolygónk térképén, az állati, növényi és emberi életre
alkalmas területek határvonalait.
Már csak az előzőekben említett gondok
miatt is túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
bolygónk bajban van. Segítenünk kell! És
abban is biztosak lehetünk, hogy ezt a segítséget csak egy nagy közös összefogással
valósíthatjuk meg.
Ennek a nagy közös összefogásnak lehettünk – a pályázati lehetőségen keresztül
– mi is a részesei, amikor is az elfogadott
Nemzeti Energia Stratégia programban tett
vállalások keretein belül felújításra kerültek épületeink.
Az efféle összefogások adhatnak némi
reményt a problémák megoldására. Ezért is
szeretnék ezúton is köszönetet mondani a
pályázat minden résztvevőjének.
Ezzel az összefogással bizonyítani tudjuk az eszmecseréken túl a konkrét lépéseket, amelyek energia megtakarítást, szénmonoxid-kibocsátás csökkenést, és ezáltal
a környezet védelmét jelentik.
Ebből az összefogásból felsejlik, hogy
van szándék a megoldásra, hogy képesek
lehetünk a jövőnk érdekében változtatni.
Külön köszönetet szeretnék mondani az építkezéssel járó kellemetlenségek
türelmes elviseléséért és az aktív közreműködésért a gyermekeknek, diákoknak,
szülőknek, pedagógusoknak és mindenkinek, akit ez érintett.
Peller Márton
polgármester
Köszönetnyilvánítás a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár
leköszönő igazgató asszonyának
Kedves Vándor Dóra!
Ezúton is szeretném megköszönni településünkért végzett munkádat.
További életutadhoz sok sikert kívánunk!
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata nevében:

Peller Márton polgármester
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A hirdetési tarifák 2016-ban:
Apróhirdetés 20 szóig: 500 Ft, 1/16 oldal: 750 Ft, 1/8 oldal: 1400 Ft, 1/4 oldal: 2800 Ft, 1/2 oldal: 5600 Ft,
1/1 oldal: 11 000 Ft. Hirdetéseiket a pilisiklastromkft@gmail.com címre várjuk.

