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Hírek az ülésteremből
10/2018. augusztus 1.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők
az alábbi tárgyban hoztak döntést:
n A testület döntésével kinyilvánította szándékát, hogy indulni kíván a Pénzügyminisztérium által kiírt PM BÖLCSŐDE
FEJLESZTÉS 2018 Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázaton 2 csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten alcímmel.
11/2018. szeptember 19.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen a képviselő-testület teljes létszámmal volt jelen.
Az ülésen az alábbi tárgyban hozott döntést a képviselő-testület:
n Módosításra és pontosításra került az előző rendkívüli testületi ülésen elfogadott bölcsőde pályázattal kapcsolatos határozat az
összegeket illetően:
A beruházás tervezett összköltsége: 235 289 700,- Ft, pozitív elbírálás esetén a pályázati önrészt 5 %-ot, 11 764 485.- Ft-ot az önkormányzat a költségvetésében biztosítja. Az igényelt támogatás
összege 223 525 215.- Ft.
n Döntés született arról is, hogy Rákóczi Ferenc utca, és a Kossuth Lajos utca fejlesztésére, felújítására benyújtott pályázatában
csatolt tervrajz úgy módosuljon, hogy az Általános Iskola előtti
szelvényen a járda nyomvonalát közvetlenül a tervezett parkolókhoz igazítja. Ugyanakkor nem fogadta el a képviselő-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tantestülete
által javasolt módosítást, mely az iskola előtti gyalogjárda elhagyását, az iskola előtti vaskorlát eltávolítását, az iskola előtti kőfal
megtartását és a tervezetthez képest eltérő parkolóhely kialakítást
javasolt.

n Meghatározta a testület a 2018. évi idősek napi rendezvény időpontját, és az idősek támogatásának mértékéről is döntés született
a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati
rendelet alapján.
n Az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a 6/2018.
(IX.27.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 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 Önkormányzat/
Jegyzőkönyvek menüpont alatt. Az aktuális pályázati kiírások a
honlap főoldalán tekinthetők meg, a lejárt felhívások a hirdetmények között olvashatók el.
Összeállította:
Licsikné Sipos Enikő

Minden sportolni vágyót szeretettel vár
Pilisszentkereszten,
a Polgármesteri Hivatal (Fő út 12.)
mögötti játszótér területén a

SZABADTÉRI EDZŐPARK!
A létesítmény alkalmas az alapvető erősítő edzésformák
gyakorlására, illetve speciális gyakorlatok elvégzésére is
lehetőséget biztosít, mint a húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom-erősítés, hátizom-erősítés, lépcsőzés,
függeszkedés.

12/2018. szeptember 26.
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 Elfogadta a képviselő-testület a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2018/2019-as nevelési év indításáról szóló beszámolóját, és a pedagógiai programot a szükséges módosításokkal. Jóváhagyásra került továbbá az önkormányzat 2018. I. féléves
gazdálkodásról szóló beszámolója és a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. féléves beszámolója is. Elfogadásra került az idei évben megrendezett XII. Pilisi Klastrom Fesztivál megrendezéséről készült
beszámoló.
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A hirdetési tarifák 2018-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 klastromkft@pilisszentkereszt.hu címre várjuk.
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Indul a fűtés!
A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a
napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják,
ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind
a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
n A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák
szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek
lehetnek.
n Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
n A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az
állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a
9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot.
n A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba
és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor
alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegő-

Tájékoztató kutak bejelentéséhez
Közeleg a határidő: 2018. december 31.

Tisztelt Lakosság! Pilisszentkereszti Polgárok!

Korábban felhívást tettünk közzé a 2016. június 4. előtt engedély
nélkül létesült talajvizes kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról. Azóta a jogszabály változott néhány ponton, de alapvetően
szükséges a kúttal rendelkezőknek nyilatkozniuk, vagy fennmaradási engedélyt kérniük.
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény (Vgtv) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V:22.)
Korm. rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört a
helyi jegyző gyakorolja. A Vgtv 29.§ (4) bekezdése szerint:
(4) Ha a vízilétesítmény (kút) megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül történt, és a vízügyi hatóság a kút
megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt
utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A természetes személyre kiszabott bírság ös�szege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
(5) A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben
kell kiszabni.
(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha
a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes
létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy
b) a kivitelező személye nem ismert.
(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő,
aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V:22.) Korm. rendelet alapján
24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

jét az égéshez, és nem biztosított a levegőutánpótlás.
n Egy megfelelően működő fűtőeszköz
is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxidérzékelőt beszerezni. A nem megfelelő
érzékelők életveszélyesek, mert hamis
biztonságérzetet keltenek, és korántsem
biztos, hogy időben jeleznek.
n Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
n Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/
Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
n Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki,
fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen
lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
n Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom
és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.
n A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg
a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.
(Forrás: BM OKF)
a)	olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és
legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b)	az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
Ahhoz hogy nyilvántartásunkat elkészíthessük és a lakosság is
teljesíthesse a törvényi előírásokat javasoljuk, hogy nyilatkozatot
mindenképpen tegyen az, akinek kút van a telkén és létesítése a
Vgtv. hatályba lépése előtt történt (1996. 01. 01.) A nyilatkozatot 2018. november 15-ig várjuk.
Nyilatkozataikat beadhatják személyesen a Pilisszentkereszti
Polgármesteri Hivatalban Pilisszentkereszt, Fő út. 12., ügyfélfogadási időben H: 8-12, 13-18; SZ: 8-12, 13-16; P: 8-12, vagy elektronikusan a mlynky@t-online.hu címen.
Fennmaradási engedély kérelmet pedig az nyújtson be, akinek
telkén a kút engedély nélkül, 1996. 01. 01. és 2018. 01.01. között
létesült.
Dokumentáció beadási határidő: 2018. 12. 31.
Fennmaradási engedély kérelmüket személyesen a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban Pilisszentkereszt, Fő út. 12., ügyfélfogadási időben H: 8-12, 13-17; SZ: 8-12, 13-16; P: 8-12, adhatják be.
A kút nyilatkozat - kérelem a pilisszentkereszt.hu honlapról letölthető
Baranyák Szilvia jegyző
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Megemlékezés és I. világháborús
hősi emlékmű avatás Dobogókőn

A

szavetette. Néhai tagtársaink
z 1931-ben épült emlék2018. október 27-én a Magyar Turista Egyesület (MTE)
sorából sokszáz hadköteles korú
művet a Magyar Turista Egyemeghívására, a báró Eötvös Lóránd Menedékház előtti
katona vonult be a monarchia
sület, a Közép- és Kelet-Európai
parkban található felújított hősi emlékműnél, a 100 éve
hadseregébe, akik egy szebb
Történelem és Társadalom Kuvéget ért I. világháborúban elesett egykori egyesületi
Magyarország reményével a szítatásáért Közalapítvány anyagi
tagok emléke előtt tehettük tiszteletünket.
vükben indultak szembenézni a
támogatásával újította fel.
halállal. A természetjárás során
A megemlékezésen a Himnusz
gyűjtött tapasztalataiknak, kieléneklését követően Dr. Holváló fizikai erőnlétüknek, térló József Ferenc nyugalmazott
képolvasási készségükből adódó
altábornagy a HM kegyeleti
terepismeretüknek köszönhetődiplomáciáért felelős miniszteri
en mindig élen jártak a háború
biztosa és Nagy Péter, az MTE
leggyilkosabb
ütközeteiben.
vezetőségi tagja mondták el ünKözülük többen életüket adták
nepi beszédüket. Az ünnepséreményeink megvalósulásáért
gen Papp János színművész ünés sohasem térhettek vissza csanepi szavalatát követően felolládjukhoz, szeretteikhez.
vasták a hősi halottak nevét és a
történelmi egyházak képviselői
Egyesületünk első ízben 1924megáldották az emlékművet. Az
ben határozott úgy, hogy hősi
emlékművön Pilisszentkereszt
halált halt tagtársaink emlékét
Község Önkormányzata nevémegörökíti és nevüket a doboben Peller Márton polgármester
gókői menedékházunk falára elhelyezte el a megemlékezés kohelyezendő emléktáblára véseti.
szorúját.
Ennek megvalósítása elé akkoriban azonban egyrészről az anyagi
Az alábbiakban kerül ismertetésre Nagy Péternek a Magyar Turiseszközök előteremtése gördített akadályt, másfelől hősi halottaink
ta Egyesület tagjának ünnepi beszéde.
pontos névjegyzéke sem állt rendelkezésre.
Az emléktábla elkészülte így hosszú évekig halasztást szenveTisztelt Megemlékezők!
dett, mígnem 1930-ban az Egyesület választmánya elhatározta,
hogy a Dobogókőn önálló, művészi szempontból is impozáns emKözeledve az első világháború lezárásának 100 éves évfordulójáléket állít hőseinknek. A tervek közül Krisztián Sándor szobrászhoz, a háború hőseinek emlékére gyűltünk ma össze.
művész tagtársunkét fogadta el és ajánlotta kivitelre.
1918. november 3. a Padovai fegyverszünet, mely rögzítette az
A Dobogókő 700 méteres tetején emelt monumentális, magyaOsztrák-Magyar Monarchia fegyverletételét. 1918. november 11. –
ros emlékmű, amely a Dunakanyar térségének legnagyobb ilyen
franciaországi Compiègne mellett az antanthatalmak és a Német
alkotása, méltó kifejezője hazaszeretetünknek és az Egyesület hősi
Birodalom képviselői aláírták az I. világháború lezárását jelentő
halottai iránti kegyeletünknek. Felavatására borús, esős időben,
végső fegyverszüneti megállapodást.
1931. május 10-én került sor, többszáz fős közönség jelenlétében.
1914 és ’18 között 10 millió katona esett el és további 20 millióAz ünnepség díszvendége József főherceg volt, aki tábornagyi
an sebesültek meg. Bár a hadviselő nemzetek katonai vezetői meg
díszegyenruhában mondott magával ragadó, szívből jövő beszédet
voltak győződve, hogy gyors offenzívával legyőzhetik ellenfeleiket,
turistahőseink emlékére, ami után leleplezte az emlékművet.
a háború végül négyévnyi véres küzdelembe torkollott. A hadszín„Magyar katonák — mondotta a főherceg többek között —, ti
téren a hagyományos katonai stratégiák a modern fegyverekkel,
a földkerekség legkiválóbb vitézei voltatok! Hazaszeretetetek, hűaz automatizált gyilkolással találták szembe magukat. Lángszórók,
ségetek az égig lángolt! Láttalak titeket odakünn a világháború
harcigáz, géppuskák, harckocsik, repülőgépek. A frontokon kialatüzes poklában, lelkesen, dalolva a halálba menni. Láttalak titeket
kult patthelyzetet azonban a fegyverek önmagukban nem tudták
minden harctéren és koronatanúja vagyok annak, hogy ott, ahol baj
feloldani. A katonai vezetőket a hatalmas véráldozat sem tántorívolt, ahol balsors és veszély fenyegetett, ott minden parancsnok
totta el – egyszerűen még több embert rendeltek a frontvonalakra.
magyar katonát kért!”
A magyar haderőt sem kímélték. Katonáink a központi hatalEzt követően a történelmi egyházak megáldották az emlékműmak oldalán a Balkán-, az Olasz-, a Román- és a Keleti fronton is
vet, majd dr. Cholnoky Jenő a Magyar Turista Egyesület akkori
harcoltak. Helyt álltak a Kárpátok útvesztőiben, az erdélyi hegyek
elnöke elhelyezte a kegyelet koszorúját, örökérvényű beszédében
szorosaiban, Wolhynia mocsarai között vagy Doberdó rettentő
ecsetelte azt a tudatos hazaszeretetet, amely a magyar hegységek
poklában. Hivatalos adatok ugyan nincsenek, de az első világháfeltárása, a honismeret gyakorlása közben születik és szilárdul meg
borúban elesett magyar katonák száma 660 ezer főre tehető. A seegyre jobban minden turista szívében.
besültek és a hadifogolyként elhurcoltak száma meghaladja a 700700 ezer főt. Megdöbbentő számok!
A Magyar Turista Egyesületet második világháborút követően,
1946-ban feloszlatták, 22 menedékházát, köztük a dobogókőit is
A Magyar Turista Egyesület taglétszáma 1914-re csaknem két és
elvették. A viharokkal dacoló kettős kereszt Dobogókő tetején
félezer főre gyarapodott és országos jelentőségű szervezetté vált.
másfél évtizeden keresztül állt. „Sziklaalapjának réseiből új, életA béke éveiben számos budapesti és vidéki csoportja és osztálya
erős rügyek nőttek” mígnem az II. világháború utáni rend urai
alakult. Az I. világháború azonban az egyesület működését is vis�4 · XII. é v folya m , 201 8. no ve m b er
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parancsot nem adtak a kereszt ledöntésére (törött darabjai az emlékmű mögött fekszenek). Az MTE 1989. évi újjáalakulása után az
egyesület új koronát és keresztet készíttetett a régi helyére, és a bal
oldalára a második világháborúban elesett MTE turisták emlékére
kőtábla került.
Az 1924-ben megszületett gondolat, hogy hősi halált halt tagtársaink neveit az utókor számára kőtáblára véssük fel, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával mára valósult
meg. Az első világháborúban hősi halált halt turisták felkutatása
nem volt egyszerű feladat. Elsősorban a korabeli turista újságokban, évkönyvekben, folyóiratokban kellett keresgélni. Az MTE hősi halottainak száma különböző források szerint 50 és 68 fő között

lehetet. A felhasznált forrásokban kisebb névelírásokat is találtunk,
s ilyenkor dönteni kellett, hogy vajon valóban csak névelírásról,
vagy két hasonló nevű emberről van-e szó. Többéves kutatómunka
után mára név szerint 58 olyan tagtársunkról tudunk, akik életüket
a Nagy Háború valamely frontján áldozták hazánkért. Az ő nevük
áll a mai nap felavatásra kerülő emléktáblán…
Tisztelet a hősöknek!
A méltó megemlékezést a szózat közös eléneklése, díszsortűz,
majd az „Il silenzio” zárta.
Peller Márton

Megemlékezés az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról
A település hagyományaihoz híven
október 22-én, az ünnep előestéjén
emlékeztünk meg az 1956-os hősökről

A

z Emlékparkban az ünnepélyes megemlékezés kezdeteként a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia Fúvószenekara előadásában hallgathattunk indulókat, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Ezt követően Peller Márton polgármester úr – az ünnepi beszéde részeként – felkérte dr. Varjú László urat, hogy ossza meg az egybegyűltekkel az 56-os eseményekkel
kapcsolatos személyes emlékeit és tapasztalatait.
A visszaemlékezést követően az ünnepség a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak műsorával folytatódott, majd a Psszt! Pilisi Színjátszók Társulatának előadása következett. Az
emlékparkban 13 pilisszentkereszti szervezet helyezte el a megemlékezés
virágait. A koszorúzás alatt a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Fúvószenekara zenélt, majd az ünnepség a Szózattal fejeződött be, melyet a
fúvósok kisértek.
Fotó: Nyitrai
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Jeles évfordulóink

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék.”
A 2017 elején indított „Jeles évfordulóink” sorozat keretében most a nemzeti szecesszió kiemelkedő alkotójára, a tragikus
sorsú Komor Marcellre emlékezünk, és két jubiláló, kiemelkedő technikatörténeti jelentőségű alkotást mutatunk be.

150 éve született
Komor Marcell építész
Százötven évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Komor Marcell, a
magyar szecesszió kiemelkedő alkotója.
Komor Marcell vallásos zsidó családba
született. Édesapját még Kohn Salamonnak hívták, hazafias indíttatásból változtatta a nevét Komorra. A család hét
gyermeke közül a legkisebb fiú, a nemzeti érzelmű Marcell vitte a legtöbbre. A
reáliskola után az akkorra már komoly
rangot kivívott Műegyetem építész karán
szerzett oklevelet, majd elhelyezkedett
Czigler Győző irodájában. Később dolgozott Hauszmann Alajosnál és Francsek
Imrénél, de pályáján a legnagyobb fordulatot az jelentette, amikor
1895-ben Lechner Ödön mellé kerülhetett, és teljesen magáévá
tette Lechner elveit és törekvéseit a nemzeti stílust illetően. Rendszeresen publikált szakmai lapokban, írásai széles műveltségről és
világlátottságról tanúskodnak.
1897-ben közös irodát nyitott Jakab Dezsővel, amely 1918ig működött. Életének ez volt a legsikeresebb korszaka, társával
együtt több pályázatot nyertek, és terveiket nagyrészt meg is valósították. Terveztek lakóépületeket, középületeket (pl. Szentesen
a Petőfi Szállót és Vigadót, Szabadkán zsinagógát és a városházát,
Marosvásárhelyen a városházát, Kecskeméten az Iparos otthont,
Nagyváradon a Fekete Sas Szállót, stb.) A középületeken túlmenően számos magán bérházat is alkottak. Az Országos Társadalombiztosítási Intézet Fiumei úti épületét 1912-ben kezdték tervezni,
de a végső, 1930-as kiépítésben már Sós Aladár is részt vett. 1930
után Komor építészete a modernista irányzatok felé fordul.
Munkássága nagymértékben gazdagította a magyar kultúrát.
Alkotásai közül sokat ma is megcsodálhatunk, sok megsemmisült
vagy megsérült. (Az 1945 utáni gondolkodás feleslegesnek tartotta az épületek díszeit, a szecesszió stílusjegyeit, a díszeket, a tornyocskákat eltávolították. Ezt a fajta gondolkodást jól példázza a
közelünkben álló Orosdy kastély „átalakítása”. Érdemes összevetni
a korabeli kastély képét a jelenlegi állapottal.)
A Komor család Keleti Károly utcai házát 1944 nyarán csillagos
házzá nyilvánították. Komor Marcell a házban maradt. November
Közigazgatási Palota,
Marosvásárhely
fotó: Oswald Engelhardt

6 · XII. é v folya m , 201 8. no ve m b er

Ifjúsági (Iparos) Otthon,
Kecskemét
fotó: Cséplő Gábor

közepén elindult, hogy a Falk Miksa utcában lakó nővérét meglátogassa. A nyilasok elfogták, gyalog hajtották el Nyugat felé. A mai
Ausztria területén, Sopronkeresztúrnál halt meg. Lakóháza falán
emléktábla emlékeztet:
„Itt lakott a nemzeti építészeti irányzat jelentős képviselője
Komor Marcell műépítész (1869–1944)
1944-ben a fasizmus áldozata lett.
Sírja idegen földön ismeretlen és jeltelen.
Ezt az emléket a kegyelet és a szeretet emléke állította.”

Hotel Palace (Bp. VIII. Rákóczi út 43. Fotó: R. Jenő)
Nagyvárad Fekete Sas Palota
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125 éve indult útjára
Bánki-Csonka motor világsikere
és Puskás Tivadar telefonhírmondója
A zseniális mérnök-tudós, Bánki Donát és a kiemelkedő képességű gépész-feltaláló Csonka János az alapötlet megszületését követően mintegy kétéves kísérletezéssel tudta megoldani a korabeli
robbanómotorok legnagyobb problémáját,
és fejlesztették ki a folyékony üzemanyag
tökéletes égését biztosító karburátort. 125
évvel ezelőtt, 1893. február 11-én nyújtották be „Újítások petróleum motorokon”
c. szabadalmukat, melynek része volt a
karburátor is. Elvét az alábbi módon írták
le: „Gépünknél
a táplálás petróBánki Donát
leum-szivat t y ú
nélkül történik,
amennyiben az egy-egy hengertöltéshez
való petróleum mennyiségét a gépbe szívott levegő magával ragadja.”
Azzal kapcsolatban, hogy ki volt az
1950-es évekig egyeduralkodó karburátor első megalkotója, nem egységesek a
Csonka János
vélemények. A német Wilhelm Maybach
fél évvel Bánkiék után Franciaországban szabadalmaztatta a maga porlasztóját, de arra hivatkozva, hogy ő a porlasztót önállóan,

míg Bánki és Csonka egy komplett motor
részeként szabadalmaztatta, külföldön sokáig Maybachot tekintették a feltalálónak.
A legújabb technikatörténeti kutatások
szerint Edward Butler brit feltaláló már
1887-ben szabadalmaztatta megoldását.
Az inspiratornak nevezett szerkezetet
bonyolultsága miatt a gyakorlatban nem
lehetett jól hasznosítani, míg a BánkiPuskás Tivadar
Csonka-féle porlasztó éppen egyszerűsége miatt terjedt el a világban.
Ugyancsak 125 évvel ezelőtt, 1893. február 15-én kezdte meg
működését Puskás Tivadar zseniális találmánya, a telefonhírmondó, mégpedig a következő szavakkal: „Üdvözöljük Budapest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokatlan módon, amely páratlan az egész
világon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a Telefonhírmondó
az egész világon győzedelmes útjára indul.”
A telefonhírmondó célja a lehető leggyorsabb hírszolgáltatás
volt, olyan módon, hogy az egyetlen mikrofonba olvasott hír a
város több különböző pontján egyidejűleg legyen hallható. Ennek
megvalósítása csak addig nem ismert technikai megoldásokkal
vált lehetségessé. Kezdetben csak híreket olvastak be, de a szolgáltatás később nyelvleckékkel, zenével, opera- és színházi közvetítésekkel is bővült. A telefonhírmondó népszerűségét jól érzékelteti a
hallgatók számának alakulása. Az első évben 500 előfizető volt, két
év múlva ennek tízszerese.
Puskás Tivadar találmánya óriási jelentőségű, ez volt az eddig
ismert első elektronikus hír- és műsorszolgáltató közeg a világon, a
rádió és internet ősének tekinthetjük.
Horváth Sándor

Gyászbeszéd helyett

Búcsú Czémán Imrénétől,
Hajni nénitől
Október 30-án kísértük utolsó földi útjára, a zsúfolásig
megtelt pilisszentkereszti temetőben Czémán Imrénét,
mindannyiunk kedves Hajni nénijét.
Hajni néni kezdő tanárként, Pilisszentkereszten kezdte meg pályafutását.
Szigorú, emberséges, jó tanár volt, akit szerettek a tanítványai. Korrekt és következetes, jó humorú társasági ember volt, aki kellemes kisugárzásával vidámságot, jó hangulatot hozott minden társaságba.
Nem felejtjük el, hogy köztünk élt, és sok alapvető ismeret elsajátításán túl, a
család, a haza tiszteletére és szeretetére tanító pedagógusa volt Pilisszentkereszt
sok-sok gyermekének.
Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógusi tapasztalat
és emberi szeretet húzódott – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.
Hajni néni életében a magánélet és a közösségért való cselekvés mindig elválaszthatatlanul összefonódott.
Kedves Hajni! A bánatot, melyet váratlan távozásod mindannyiunkban okozott,
enyhítse a tudat, hogy nem éltél hiába. Nemcsak barátaid, tanítványaid érzik így,
hanem gyermekeid, unokáid is, akik az életed folytatását jelentik.
Gyászbeszéd helyett, búcsúzóul ide idézném Kis Kálmán: Tanítónk című versét.

Emléked örökké szívünkben él,
nyugodj békében Hajni!

Betűket adott nékünk s számokat,
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk.
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk!
És olvastunk és olvastunk sokat.
Adott, adott ő szép mámorokat.
Büszkén éreztük: lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,
s a legfőbb kincsünk lett a gondolat.
A katedrán állt ő, és csak adott.
Hogy is feledhetnénk a mosolyát?
Tőlünk gyakran csak csínytevést kapott,
bolondokháza lármás iskolát.
Előtte most horgasztott fővel állunk,
zavartan nézve néhány szál virágunk.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata nevében:
Peller Márton
Baranyák Szilvia
polgármester
jegyző
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XII. Pilisi Klast
A

XII. Pilis Klastrom Fesztivált 2018. augusztus 10-11-én új helyszínen, a Pilisi Szlovákok Központja mellett a Búcsútéren szerveztük
meg, a fesztivál mindkét napján „telt házzal”.
n A két napos fesztivál számos folklór, színházi és zenei programot kínált
az ide látogatóknak. Augusztus 10-én, Peller Márton polgármester úr ünnepélyes megnyitóját a Díszpolgári címek és a Pilisszentkeresztért – Pre
Mlynky díjak átadása követte.”
Az idei évben polgármesteri javaslatra két személy bővítette településünk díszpolgári névsorát.
Díszpolgári címet kapott Urbanics László a pilisszentkereszti néphagyományok gyűjtéséért, színpadra állításáért, koreográfusi munkájáért, valamint évtizedeken át tartó táncpedagógusi munkájáért. Több
pilisszentkereszti generáció köszönheti Laci bácsinak a tánctudását és táncszeretetét.
Díszpolgári címet kapott továbbá Urbanics Lászlóné, aki az előzőekben
említettekben hűségesen és tevékenyen segítette férje, Laci bácsi munkáját.
Számtalan kisgyermek Edit nénijeként nevelte tánctudásra és táncszeretetre
településünk gyerekeit.
Pilisszentkeresztért – Pre Mlynky kitüntetést kaptak a településünk
azon asszonyai, akik pénteki napokon önzetlenül és fáradtságot nem ismerve ajánlják munkájukat a templomunk tisztaságáért. Nekik köszönhetően
minden héten tiszta és rendezett helyen imádkozhatnak a hívők templomunkban. A 7 fős társaság szorgalma, kitartása és önzetlensége példaértékű
minden pilisszentkereszti lakos számára. Ezenkívül aktívan részt vesznek a
település ünnepségein, rendezvényein, ha kérik őket, sütnek, főznek, ezzel
is gazdagítva a települési programokat. A kitüntetettek: Chiló Ferencné,
Czink Józsefné, Dubiczki Mátyásné, Galda Jánosné, Mikusik Béláné,
Mikusik Kálmánné és Szabó Mihályné.
A díjak átadását követően a Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata „Rejtő
Jenő Estjét” tekinthette meg a nagy számú közönség, melynek keretében 4
egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózatot adtak elő amatőr színészeink. A dara-

Köszönet illeti a fesztivál
n Art Tech Kft. n Kovács Béla Európa Parlamenti képviselő n ICO Zrt.
n Liegl Transport Kft. n Irka Kópia Kft. n Varázskő Kft. n Büntetésvégrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
n Pilisszántó Község Önkormányzata n Magyarországi Szlovákok
Kulturális Intézete (Pilisi Szlovákok Központja) n Pilisi Parkerdő Zrt.
n Alpin Pau Bau Kft. n Pápai Team, Hamschlager Trade Zrt.
n Maci Hús Kft. n Manikol Kft. n Mi Családunk Bt. n Sz – Frutta Bt.
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t rom Fesztivál
bokat a Társulat vezetője Pap Katalin színművész rendezte. Ezután utcabál
következett, melyen a Klausz zenekar játszott.
Augusztus 11-én, 11 órától indult a Főző-Piknik, melyen 4 csapat vett
részt (a Havrán csapat, az Óvoda csapata, a Szentkereszti Polgári Kör csapata és a Danó csapat). A program 13 órától a Triola Gyerekvilág játszóháza ügyességi játékaival és kézműves foglalkozásokkal várta a kicsiket és
a nagyobbakat. Lengyel Szabolcs, Micsi most először szervezett I. Paraszt
Olimpiát Pilisszentkereszten nagy sikerrel. Az olimpia a népi játékokra, falusi szokásokra épülő vetélkedő, mely a szántóvetők munkájának elemeiből
tevődik össze, például farönkhasogatás, asszonytolás talicskán, gumicsizma-hajigálás, tojásdobálás, zsákbafutás, terményválogató (bab, kukorica,
lencse). Az olimpián négy csoport indult, köztük szentkeresztiek is.
A délutáni gyerekprogram 17 órakor a MiaManó Manóföldén c. gyerekelőadással folytatódott a MiaManó Színház előadásában. 18 órakor kezdődött a települési folklór műsor, melyen fellépett a Pilisszentkereszti Pávakör,
a Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja és a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület. Az esti program fél 8 órakor a Mediterrán gitár
duó produkciójával indult, fellépett Szűcs Antal Gábor és Horváth János.
A kiváló gitárzenét a Netz Produkció előadása követte Lengyel Szabolcs
Micsivel, Nikivel és barátaikkal. Ezután következett a fesztivál sztárvendég
együttese, a Gipsy Kings Experiance koncert. Az estét az Alapzaj Zenekar
fellépése zárta.
A fesztivál teljes költségvetése 2.663.190 Ft volt, melyből 2.293.190 Ft önkormányzati forrás és 370.000 Ft támogatás.
A fesztivál szervezője a közönségnek az elmúlt évekhez hasonlóan most
is ingyenes belépési lehetőséget biztosított és ismételten megvalósította kitűzött célját, hogy színvonalas, sokszínű programokkal igényes szórakozási, lehetőséget nyújtson az új helyszínen, a Búcsú téren.
fotók: Major Frigyes és Nyitrai Zsuzsa

támogatóit, önkéntes segítőit:
n Visegrádi Ásványvíz Kft. n Csobánkai Zöldségbolt n Szlusznyik Péter
n Mikusik Gábor n Mikusik Róbert n Pap Zoltán n Chiló Ferencné
n Czink Józsefné n Mikusik Béláné n Mikusik Kálmánné n Galda
Jánosné n Piláth István n Cserni István és családja
Továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a Képviselő testület tagjai,
valamint a közmunkások.
Köszönjük!
XII. é v folya m, 2018. no ve m b er · 9

Pilisszentkereszti Hírforrás

A

Idősek napja településünkön

Pilisi Szlovákok Központjában idén október 7-én, vasárnap
ünnepeltük hetven évesnél idősebb lakosainkat.
A kedves ünnepség délután 4 órakor kezdődőtt. Örömünkre
szolgált, hogy nagyon sokan eljöttek, a terem teljesen megtelt. A
program a Szlovák Nemzetiségi Óvoda gyerekműsorával kezdődött, akik gyerektánccal kedveskedtek a vendégeknek. Az óvodásokat a Pávakör fellépése követte, akik szlovák és magyar dalokat
énekeltek. Majd Peller Márton polgármester úr köszöntőjével és
Szalay Zoltán Atya elhunytakról tartott megemlékezésével folytatódott.
Ezután a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói szavaltak és

énekeltek, ezt követően a Közösségi Ház Néptánccsoportja lépett a
színpadra, majd ismét polgármester úr következett, aki köszöntötte
a település legidősebb lakóit Szova Istvánnét és Peschák Pétert és
a házaspárokat, akik 50 évvel ezelőtt kötöttek házasságot és fogadalmukat máig megtartották. Az évfordulós házastársak: Czikora
Mária Magdolna és Papucsek József, Cserni Gizella Mária és
Pintér András, Vlcsek Katalin és Jánszki István.
A köszöntés után dr. Király Katalin színes előadása és vetítése
idézte fel a régi időket, majd tánccsoportunk vidám tánca zárta a
hivatalos programot. A vacsora alatt és után Tari Ákos harmonikajátéka színesítette az estét.

Fotók: Nyitrai Zsuzsa

Ezúton is köszönjük az Idősek Napja programjának
megszervezéshez nyújtott segítséget!
Köszönjük az Óvoda dolgozóinak a vacsora elkészítését és a
segítségét, a Hilda Cukrászdának a finom süteményeket, a Fémes Patika Bt. Margit Gyógyszertár felajánlását és a Mi családunk Bt. – Gőgös Ernőné felajánlását.
Köszönjük az Országos Szlovák Önkormányzatnak, hogy a helyiséget a rendelkezésünkre bocsájtotta.
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Hírek a Közösségi Házból
n 2018. október 2-tól folytatjuk a „Népi kézműves foglalkozások
gyerekeknek a Közösségi házban” c. gyerekprogramot, melyen két
hetente keddenként természetes anyagokból kézműves tárgyakat
készíthetnek a gyerekek.
Első alkalommal szíves fonalakból alkottak, ezt követte az őszi

n 2018. október 2-án könyvtárunkkal részt vettünk az Országos Könyvtári Napokon. A rendezvénynek „Családok
a középpontban” Interaktív beszélgetés és családi játékok
Gévai Csilla meseíró, illusztrátorral címet adtuk. A beszélgetésre gyerekeket és felnőtteket egyaránt vártunk.
Gévai Csilla bevezetésként beszélt az életétől, ezután bemutatta az általa írt és illusztrált könyveket. Egy-két könyvéből részleteket mesélt, ezzel felkeltve a gyerekek érdeklődését a könyvei iránt. Az elmondott történetek után a gyerekeknek lehetősége volt lerajzolni, ami az elhangzottakból a
legjobban tetszett nekik. A rendezvény végén az írónő névre
szólóan dedikálta a gyerekek rajzait és készítettünk egy vidám, közös fotót.
Az összefoglalót készítette: Nyitrai Zsuzsa

barkácsoló színes falevelekkel, majd rémséges halloweeni tárgyak
készítése papírból. A novemberi foglalkozásokat gyertyamártással
kezdjük és Adventi koszorú készítéssel folytatjuk, a koszorúkat a
résztvevők által mártott gyertyák díszítik majd. Decemberben varázslatos selyempapír képeket készítünk.

Népi kézmûves foglalkozások
gyerekeknek
gyenes

In
ozások
foglalk edden
2. k
minden 8 óra
16 és 1
között

a Közösségi Házban

Október 2.
Gombolyító - fonalakból alkotunk

1.

Október 16.
Ôszi barkácsoló

2.

Október 30.
Rémséges Halloween

3.

4.
5.
6.

November 13.
Gyertyamártás

November 27.
Adventi koszorú készítés
December 11.
Varázslatos selyempapír képek
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Psszt! a Nemzeti Színházban

Hatalmas lehetőséget kapott színjátszó csoportunk

A

2019 januárjában a Nemzeti Színházban
mutathatjuk meg magunkat

z idei Klastrom Fesztiválon bemutatott Rejtő előadásunkra
Nyitrai Zsuzsa a Közösségi Ház igazgatónője meghívta az NMI
(Nemzeti Művelődési Intézet) munkatársát, Pető Lillát, akinek nagyon tetszett az előadásunk, és bevették társulatunkat a Pajtaszínházi Programba, ami amatőr társulatokat karol fel. Workshopokat
tartanak a színházcsinálásról, mint díszlettervezés, dramaturgia,
segítséget nyújtanak ez előadások létrehozásához. Mivel előadásunk színvonala megragadta a fantáziájukat, felkérték a társulatot,
hogy az idén immár negyedszer megrendezésre kerülő Pajtaszínházi Szemlén, a Nemzeti Színházban mi is lépjünk fel, 18 másik
amatőr társulat mellett, akik az ország minden részéből érkeznek.
A Pajtaszínházi fesztivál a Nemzeti Művelődési Intézet, a Teátrumi
Társaság és a Nemzeti Színház összefogásának égisze alatt működik. Kijelöltek számunkra egy mentort, Haik Viktória színművész
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személyében, aki mindenben a segítségünkre van az előadás színrevitelében.
Új előadást kell kiállítanunk, amivel benevezhettünk. Választásom egy cseh színdarabra esett, Miloslav Stehlik: A bizalom vonala című drámájára. Október elején el is kezdtük a próbákat a Közösségi Házban. Műfajában ez kicsit eltér attól, amit eddig bemutattunk, nem komédia, de mint mindenben megtalálható a humor,
a drámai történések mellett. Egy lelkisegély-szolgálat műszakját
tárja elénk, ahol a betelefonálók történetein keresztül ismerhetjük
meg sorsukat, és kirajzolódik előttünk a segélyhívóban dolgozó
doktornő élete is. Izgalmas, érzelmileg hullámzó, helyenként igen
vicces történet, amelyben színészeim megmutathatják tehetségüket, művészi vénájukat.
Óriási lehetőség ez számunkra, végtelenül büszke vagyok a
Csapatomra! Kevesen mondhatják el magukról nemcsak az amatőr
színházi vonalból, hanem a profik közül is, hogy a Nemzeti Színház világot jelentő deszkáin mutathatják meg magukat. A Szemle
2019. január 26-27-én lesz, pontos időpontot később tudok közölni,
amikor megtörténnek a csoportbeosztások. Eddigi információink
szerint nézőként bárki eljöhet, aki kíváncsi ránk, de tervezünk egy
előbemutatót január elején, itt Pilisszentkereszten is.
Pap Katalin

Pilisszentkereszti Hírforrás

Óvodai hírek

A

hűvös idő beköszöntével a nyárnak is hamar vége lett, de
az ősz sok jóval várta gyermekeinket. Kipihenten, frissen
vágtunk bele az új nevelési évbe.
A nyári szünetben a játszóteret füvesítettük, hogy a fű megerősödjön a gyermekek érkezéséig.
Óvodánk épülete ismét megújult. A bejáratnál új lépcső lett kialakítva, amelyre új járólap is került. Az udvar felőli csoportszoba
is szinte teljesen megújult. Szülői segítséggel és az önkormányzat
támogatásával új vakolatot, friss festést és egy környékbeli vállalkozó nagylelkű felajánlásának hála, teljesen új falburkolatot kapott
a régi lambéria helyett. Nagyon köszönjük mindenkinek a munkát,
a támogatást és a felajánlásokat. A Katica csoport esztétikus, friss
csoportszobája méltó példája óvodánk azon törekvésének, hogy
összefogással, együttműködéssel, a gyermekek érdekében meg lehet mozgatni a hegyeket is.
A konyha is kapott egy új üstöt a konyhás nénik nagy örömére.
Szeptember első két hete a be-ill. visszaszoktatással telt, majd
az ősz örömeivel, a szürettel, a betakarítási munkák megismerésével folytatódott. A kis Katicák és a még kisebb Sünik, valamint a
középsős Nyuszik a szomszéd kertben szüretelték a friss rétesalmát, a nagyok szőlőt és almát szedtek az egyik csoporttársuk kertjében. Köszönjük a lehetőséget!
Idén is nagy élvezettel szüreteltek az oviban is, a néphagyományokat felelevenítve szemezték, csömöszölték, préselték a szőlőt,
itták a friss mustot.
A bejárati dekoráció, a faliújságok, a csoportszobák az őszt köszöntik a gyermekek alkotásaival. Minden nap friss almát, gyü-

mölcsöt esznek, sőt, nagy sikere van a karalábénak, répának is! A
nagycsoportosok almás pitét készítettek, lelkesen gyúrtak, reszeltek. Rendkívül finom volt!
Október első vasárnapján ünnepelte településünk az időseket,
nagycsoportosaink kedves műsorral lepték meg őket. Ismét nagy
sikerük volt a népviseletbe öltözött apróságainknak.
Mire cikkünk megjelenik, túl leszünk a Szüreti Bálon, amelyet
idén immár második alkalommal rendeztünk meg. Az esemény
részleteiről, az őszi programok zárásáról a következő alkalommal
számolunk be. Addig is használják ki a szép időt, töltsék tartalmasan a kellemes őszi napokat!
Szemán Rózsa
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
Szlovák tábor 2018

I

dén is egy nagyszerű táborozáson vettünk részt június 16-tól
hét napon keresztül a „Vár alatti családi panzióban” Lietaván.
A panzió néhányunk számára már jól ismert volt, idén is nagyon
jól éreztük magunkat itt, ebben a szép otthonos panzióban. Az
ételek különösen finomak voltak, nagyon sokunknak a gőzgombóc (parené buchty) volt a kedvence. A tábor rengeteg változatos
programmal szolgált. Vasárnap egy közeli tanyán jártunk, ahol a
sok háziállat mellett különleges ezüstrókákat láthattunk, és lovagolhattunk. Délután a panzió medencéjében élveztük a napsütést.
Este az udvaron közösségi játékokat játszottunk és szalonnát sütöttünk. Hétfőn reggel Terchovára utaztunk, ahol kipróbálhattunk
egy kicsit félelmetes, de annál izgalmasabb kalandpályát. A délutáni fürdőzés, focizás és kidobós után mindenki készíthetett egy
pixeles kulcstartót. Kedden reggel korán elindultunk a Tátrába. Két
órát utaztunk a busszal, majd megérkeztünk Tatrapolisba, ahol nagyon sok izgalmas játék, tükörlabirintus, kisvonat, dodzsem, vízi
kilövő, ugrálóvár és egy óriás trambulin várt minket. Délután barlangba mentünk, ahol mindenki kapott egy fejlámpát. A barlang-

ban egyszer mindenki lekapcsolhatta a lámpáját és nagyon sötét
volt. Vacsora után az udvaron voltunk, lehetett labdázni, hintázni
és társasjátékot játszani. Másnap egy kicsit tovább aludhattunk, a
reggeli után egy meglepetésprogram várt minket. Nagy izgalommal vártuk, hogy vajon mit fogunk ezen a napon csinálni. Nagyon
örültünk, mikor megtudtuk, hogy Aqua parkba megyünk. Az Aqua
parkban voltak csúszdák is. A meglepetés ezzel nem ért véget, mert
este egy csillagvizsgálóba mentünk, és közelről láthattuk a Holdat,
a Vénuszt és a Jupitert. Csütörtökön a Kongo Centrumban jártunk,
ahol igazán sok játék volt, még Nintendóval is lehetett játszani.
Délután a medencében fürödtünk, vacsora után pedig sor került a
tábor királyának és királynőjének megválasztására. Ezt követően
egy vicces totót töltöttünk ki a tábor eseményeiről, és nagyon vidám játékokat találtak ki a tanár nénik. A vetélkedő után kaptunk
jutalmakat és az éjszakai filmvetítés következett. Végül elérkezett
az utolsó reggel, amit nem vártunk, mert a táborban annyira jól
éreztük magunkat, hogy szívesen maradtunk volna még néhány
napot. A tábornak köszönhetően megismerhettük Szlovákia híres
városait, ételeit, és gyakorolhattunk a szlovák kifejezéseket.
Köszönjük szépen ezt a szuper szlovák tábort, ezeket a jó programokat! 
Táborozók

A NEMZ-TAB-EPER-18-0150 azonosítószámú szlovák táborunkat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
és a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány támogatta
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Erdei iskola Szlovákiában

Škola v prírode na Slovensku

Szeptember 16 és 23 között – egy sikeres pályázatnak köszönhetően
– lehetőségünk volt egy csodálatos hetet eltölteni a szlovákiai erdei
iskolában, ahová iskolánkból mi hetedikesek utaztunk, az osztályfőnökükkel Papucsek Márti nénivel.
Hétfőn az erdei iskola vezetője
Egyedné Baránek Ruzsenka a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke köszöntött bennünket, és megnyitotta az erdei iskola 3. turnusát. Elmondta
nekünk, hogy ennek a programnak az
a célja, hogy fejlődjön szlovák nyelvtudásunk, és megismerjük Szlovákia kultúráját és szépségeit. Az erdei iskolába
rajtunk kívül, még Szerbiából (Silbaš)
és Magyarországról (Csabacsűd, Lucfalva, Dabas, Budapest) érkeztek gyerekek.
Reggeli után őt napon keresztül napi öt-öt tanítási óránk volt, melyeket
szlovákiai tanárok tartottak. Minden
nap volt néptáncóránk is.
A tanítási órák után különböző
sportversenyek és közösségi játékok
vártak minket, kipróbálhatták az íjászatot, célba lőhettek, leereszkedhettek a kötélpályán, kipróbálhatták a falmászást és trambulinon ugrálhattak.
A vacsora előtt házi feladatot írtunk,
majd vacsora után folytatódtak a közösségi programok a klubszobában.
Volt filmvetítés, csapatjátékok, „Poniklec – Csillag születik”, szlovák popslágerek karaokéja.
A csütörtöki nap rendhagyó volt, mert a tanítás helyett kirándulni mentünk a Magas Tátrába, libegővel utaztunk a Sziklás tóhoz (Skalnaté pleso), lefelé pedig gyalog csodálhattuk meg ezt a
gyönyörű tájat.
A „Poniklec – Csillag születik” versenyen, ahol a verset tánccal
ötvöztük, megnyertük az első díjat.
Rengeteg élménnyel, új ismerettel és új barátságokkal tértünk
haza.
A hetedik osztály és Márti néni

Od 16-ho do 23-ho septembra 2018 - vaďaka úspesnému súbehu sme mali možnosť ísť do Školy v prírode na Slovensko, kde z našej
školy sme odcestovali my siedmaci s triednou učiteľkou Martou
Papucsekovou.
17-ho septembra, v pondelok pani
vedúca tábora Ruženka Egyedová-Baráneková, predsedníčka Zväzu
Slovákov v Maďarsku nás privítala
a slávnostne otvorila 3. turnus školy v
prírode. Povedala nám, že cieľom tohto programu je, aby sme sa zdokonalovali zo slovenského jazyka a aby sme
spoznali kultúru a krásy Slovenska. Do
školy v prírode okrem nás prišli deti
zo Srbska (Silbaš) a z Maďarska (Čabačúd, Lucína, Dabaš, Budapešť).
Po raňajkách sme mali päť dní denne päť - päť vyučovacích hodín, ktoré
nám prednášali skúsení učitelia. Na
každej hodine temou bola láska. Každý deň sme mali aj ľudový tanec.
Po hodinách na nás čakali zaujímavé programy, športové súťaže, spoločenské hry, mohli sme si vyskúšať
luky, vzduchonu, „trojgate”, lanovú
dráhu, lezeckú stenu a trampolínu.
Tieto programy pre nás pripravili milé
animátorky Maťak a Dominika. Každý deň pred večerou písali sme domáce úlohy. Po večery sa pokračovali
rôzné aktivity v klubovni, bolo premietanie filmu Láska na vlásku,
skupinové hry, „Poniklec má Talent”, karaoke slovenských populárnych piesní.
Vo štvrtok nebolo vyučovanie, lebo sme išli na výlet do Vysokých Tatier. Cestovali sme lanovkou k Skalnatému plesu, a pešo
sme prišli dole. Mali sme z toho krásny zážitok.
Na súťaže „Poniklec má talent”, kďe sme spojili báseň s tancom,
vyhrali sme prvú cenu.
Domov sme sa vrátili bohatími zážitkami, novými vedomosťami a novými priateľstvami.
Siedma trieda a teta Marti

Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány – Köszönet a támogatásokért!
2018. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásakor a 2017. rendelkező évben felajánlott szja 1%-os összege: 326 946 Ft,
2016. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásakor 434 794 Ft összeg érkezett az alapítvány számlájára, 146 támogatótól.
Ezúton is köszönjük szíves támogatásukat!
Iskolánk tanulói a jövőben is számítanak az Önök támogatására!
Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat hírei
Gyermektábor a szlovák paradicsomban

Detský tábor v Slovenskom raji

A Szlovák paradicsom magas hegyei, a hideg tó tiszta vize, csicsergő madarak, gyönyörű napsütés és kedves emberek vártak bennünket a szlovákiai Mlynky községben , amikor augusztusban megérkeztünk a gyerekekkel a NITA nevet viselő táborba. A szervezők
finom, házi ebéddel fogadtak bennünket, amely mellett a gyerekek
már több új szlovák szót sajátíthattak el.
Bár érkezéskor gyerekeink kissé ijedtek voltak, amikor a szobák
elosztásánál szlovákiai gyerekek közé osztottuk be őket, de a szlovák gyerekek olyan barátságosan fogadták mieinket, hogy nagyon
gyorsan megbarátkoztak egymással.
Az sem aratott osztatlan sikert, hogy a mobil telefonokat le kellett adni, és naponta csak egy órára kapták meg őket, mert kezdetben elképzelni sem tudták, hogy fognak telefon nélkül létezni, de
hamar megszokták ezt is.
A tábornak szigorú napirendje és hihetetlenül gazdag programja
volt. Minden nap reggeli tornával kezdődött. A napi programokat
fiatal, tehetséges animátorok szervezték, akik minden napra kitaláltak valami érdekes játékot vagy vetélkedőt. Nagyon felkészültek
voltak, és nemcsak a változatos programmal törődtek, hanem a nagy
melegben nagy hangsúlyt fektettek a gyerekek egészségére is. A tábor folyamán gyerekeink fürödtek a tábor medencéjében és a közeli
tóban, kiránduláson vettek részt, különböző sport és szellemi vetélkedőkön versenyeztek, lehetőségük volt megsimogatni néhány tátrai
sast és baglyot, szellemekkel küzdöttek az éjszakai játékban és játszottak a lézer teremben Svitben, nagy sikerrel léptek fel a tehetségkutató műsorban és felejthetetlen pillanatokat élhettek át a poprádi
AquaCity-ben. Egy élmény volt számunkra látni, milyen aktivitással kapcsolódtak be az egyes játékokba, milyen örömmel az arcukon
próbálták megoldani az előttük lévő feladatokat, hogyan futottak,
ugráltak, dobálták a labdákat, és megmutatták, hogy minden nyelvi
nehézség ellenére, képesek leküzdeni az előttük álló akadályokat.
Gyerekeink a NITA táborban gyönyörű pillanatokat éltek át,
és felejthetetlen élményekkel tértek haza, a tábor legnagyobb
eredménye mégis nem csak az volt, hogy szókincsük gazdagodott néhány új szlovák kifejezéssel, hanem hogy elkezdték érezni,
milyen jó lenne, ha egy kicsit jobban tudnának kommunikálni a
szlovákiai gyerekekkel, és saját maguk kezdeményezték, egy szlovák nyelvtanfolyam indítását, hogy egy év múlva, ha ismét táborba
mennek Mlynky-be, már tudjanak szlovákul beszélgetni a szlovákiai gyerekekkel.

Vysoké vrchy Slovenského raja, čistá voda studeného jazera, štebotavé vtáky, krásny slnečný deň a milí ľudia nás čakali v dedinke
Mlynky, keď v auguste sme prišli do detského tábora NITA. Organizátori nás privítali s chutným, domácim obedom, pri ktorom sa
deti naučili prvé nové slovenské výrazy.
Naše deti boli síce trocha vyplašené, keď boli rozdelené do izieb
medzi slovenské deti, ale ony ich prijali tak priateľsky, že veľmi
rýchlo sa s nimi skamarátili a prijali ich medzi seba. Zľakli sa aj
toho, že mobilné telefóny museli odovzdať a dostali ich každý deň
len na hodinu, lebo na začiatku ani predstaviť si nevedeli, ako vôbec môžu existovať bez telefónu, ale potom si už zvykli na to.
Tábor mal prísny režim dňa a neuveriteľne bohatý program.
Každý deň sa začal s ranným cvičením. Program organizovali mladí talentovaní animátori, ktorí na každý deň vymysleli pre deti nejakú zaujímavú hru alebo súťaž. Boli pripravení a starali sa nielen o
pestrý program, ale aj o zdravie detí, ktoré sa mohli kúpať v bazéne
tábora, ako aj v blízkom jazere, zúčastnili sa výletov, súťažili v
rôznych športových a vedomostných hrách, mali možnosť pohladkať živé tatranské orly a sovy, bojovali s duchmi v nočnej hre a
laserovými zbrojmi vo Svite, úspešne vystupovali na večierku talentov a strávili pekné chvíle v AquaCity v Poprade. Bolo zážitkom
vidieť, ako aktívne sa zapojili do jednotlivých hier, akou radosťou
a s úsmevom na tvári sa snažili riešiť úlohy, ako behali, skákali,
hádzali a ukázali, že deti z našich pilíšskych Mlynkov napriek jazykovým ťažkostiam sú schopné prekonať všetky prekážky.
Deti v tábore NITA prežili krásne chvíle a vrátili sa domov s
peknými zážitkami, ale najväčším úspechom tohto tábora bolo nielen to, že sa naučili veľa nových slovenských výrazov, ale že začali
cítiť, ako dobre by bolo, keby vedeli lepšie komunikovať so slovenskými deťmi, a ony samé iniciovali kurz slovenského jazyka, aby o
rok, keď sa vrátia do tábora, už sa vedeli rozprávať so slovenskými
deťmi po slovensky.

A tábort támogatták: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata,
Határon Túli Szlovákok Hivatala és az Országos Szlovák Önkormányzat

Tábor podporovali: Samospráva obce Mlynky (Pilisszentkereszt),
Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátna slovenská samospráva
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EU-s pályázat

n A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat a szlovákiai Helpa község önkormányzatával közösen Erasmus+ program keretében egy hetes,
ingyenes, V4-es táborozási lehetőséget nyert 15 gyermek részére Szlovákiában. A lehetőséget felkínáltuk az általános iskolánk részére. Nagy
bánatunkra az iskola nem kívánt élni a lehetőséggel, ezért az ingyenes táborozást átadtuk a Szarvasi Szlovák Általános Iskolának. A szarvasi
gyerekek részt vettek a táborban, ahol nagyon jól érezték magukat, és nagyon hálásak voltak az átadott táborozási lehetőségért.

Határon túli szlovákok napja
A Határon Túli szlovákok Hivatala
minden évben megrendezi a határon túl
élő szlovákok napját. Idén a magyarországi szlovákokat a pilisszentkereszti
Pilíšska rodinka folklór csoport képviselte. A Pozsony Fő terén felállított
színpadon a világ legkülönbözőbb országaiból érkezett folklór csoportok
léptek fel. Szerencsére a nézőket a barátságtalan időjárás sem tántorította el attól, hogy megnézzék a színes műsort. A műsor után az
egész Fő tér egy óriási nemzetközi színpaddá vált, ahol nem csak
szlovákok táncoltak a szlovák népzenére, hanem a világ minden
tájékáról érkezett turisták is.

Deň Slovákov žijúcich v zahraničí
Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí každý rok usporiada Deň zahraničných Slovákov. V tomto roku Slovákov žijúcich v
Maďarsku reprezentovala spevácka skupina Pilíšska rodinka z našej dediny. Na
pódiu Hlavného námestia Bratislavy vystupovali rôzne slovenské tanečné a spevácke skupiny z celého sveta. Našťastie,
divákom neprekážalo ani nepriaznivé počasie v tom, aby prišli na
námestie a pozreli si pestrý program krajanov. Po vystúpení celé
námestie sa zmenilo na velikánsky medzinárodný tanečný parket,
kde spolu tancovali na slovenskú hudbu nielen Slováci, ale aj turisti
z rôznych kútov sveta.

Gulyásfőző verseny Mlynkyben

Varenie gulášu v Slovenskom raji

A Szlovák Paradicsomban fekvő Mlynky községgel
már évekre visszanyúló kapcsolatunk van. A szlovák község lakói rendszeresen vesznek részt rendezvényeinken.
Mi idén a hagyományosan megrendezett gulyásfőző versenyen vettünk részt. A magyar recept alapján készült gulyásnak igen nagy sikere volt. Csapatunk 1. Helyezést ért el, és a rendezvény látogatói
még a bográcsot is tisztára nyalták.

S dedinkou Mlynky v Slovenskom raji Slovenská samospráva v Mlynkoch spolupracuje už dlhé roky. Obyvatelia Mlynkov a Slovensku nás pravidelne navštevujú na našich akciách. V tomto roku sme ich už tradične
navštívili aj my na ich obľúbenej akcii, na súťaži vo
varení gulášu. Guláš podľa maďarskej receptúry aj v
tomto roku mal veľký úspech. Na súťaži sme vyhrali
prvé miesto, pričom návštevníci podujatia náš kotol
vylízali do čista.

Detva-i folklórfesztivál

Folklórne slávnosti v Detve

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat idén két napos kirándulást szervezett az 53. Detva-i folklórfesztiválra. A Detva-i
folklórfesztivál Szlovákia legnagyobb rendezvényei közé tartozik,
melyet évente tízezrek látogatnak meg. A rendezvény történetében
kétszer is felléptek a műsorban a szentkereszti folklórcsoportok.
A hangulat idén is kitűnő volt. A színpadon magas színvonalú előadásokat láthattunk és felejthetetlen pillanatokat élhettünk át.

Slovenská samospráva v Mlynkoch v tomto roku zorganizovala dvojdňový výlet na 53. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
Tieto slávnosti patria medzi najväčšie podujatia na Slovensku, ktoré
navštevujú každý rok desiatky tisíc záujemcov. Počas dejín podujatia
tu už dvakrát vystúpili tanečná skupina a páví krúžok našej dediny.
Nálada bola aj v tomto roku vynikajúca. Na pódiu sme videli vysoko
kvalitné predstavenia a prežili sme nezabudnuteľné chvíle.

Szlovák nyelvtanfolyam

Jazykový kurz slovenčiny

A gyerekek saját kezdeményezésére októberben
szlovák nyelvtanfolyamot indítottunk. A gyerekek
két csoportban, heti két alkalommal tanulják a szlovák nyelvet. A résztvevők egyenlőre nagyon aktívak
és szorgalmasak. Reméljük, hogy lelkesedésük még
sokáig kitart, és a legközelebbi Mlynky-ben megrendezendő szlovák táborban, már élvezni fogják
kitartó munkájuk eredményét.

Z iniciatívy detí, ktoré sa zúčastnili letného tábora
NITA v Slovenskom raji, Slovenská samospráva v
Mlynkoch v októbri odštartovala svoj tradičný kurz
slovenčiny. Deti sa učia vo dvoch skupinách týždenne
dvakrát a sú veľmi aktívne a usilovné. Dúfame, že ich
oduševnenie bude trvať ešte dlho a v nasledujúcom
tábore v našich partnerských Mlynkoch na Slovensku
už budú užívať výsledky svojej vytrvalej práce.

Nosztalgia klub

Nostalgický klub

November 18-án került megrendezésre a
Nosztalgia klub. A Nosztalgia klub célja,
hogy megőrizzük ősrégi szlovák népdalainkat, és a harmonika hangjának kíséretem
mellett sok szép közös pillanatot éljünk
meg. A következő Nosztalgia klub időpontja
november16. 18.30, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

18. októbra sme usporiadali Nostalgický
klub, cieľom ktorého je zachovať naše starodávne slovenské ľudové pesničky a spolu
prežívať pekné chvíle pri sprievode harmoniky. Nasledujúci termín klube je 16. novembra o 18.30, na ktorý čakáme každého
záujemcu.
Az összefoglalót Demjén Márta készítette
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Özönfajok ellen védekeznek a Pilisben
E

rdészek és természetvédők közösen lépnek fel a Pilisi Parkerdő
természetes élőhelyeit veszélyeztető inváziós fajok ellen. Napjainkra az ismertebb fásszárú fajok mellett lágyszárúak is megtelepedtek a védett erdőterület szélein, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt.
Pilismaróti és Visegrádi Erdészetének szakemberei szeptember
elején ezen fajok, vagyis a japánkeserűfű és a selyemkóró visszaszorítására koncentráltak. A legtöbb inváziós faj emberi közreműködéssel, kertekből kivadulva vagy zöld hulladékkal kerül a védett
területre, ezért terjedésük megakadályozásában nagy szerepe van a
lakosságnak és az erdőjáróknak.
Szeptember elején a Visegrádi-hegység több pontján erdészek
és természetvédők dolgoztak közösen a védett erdőkben megjelenő inváziós fajok visszaszorításán. Az utóbbi időben nemcsak
fásszárú (például bálványfa, zöld juhar), hanem újabb lágyszárú
fajok is megjelentek a térségben, veszélyeztetve az őshonos növénytársulásokat. Ilyenek a különböző japánkeserűfű-fajok és a
selyemkóró. Az idegenhonos, Ázsiából vagy Észak-Amerikából
származó növényeknek hazai viszonyok között gyakorlatilag nincs
ellensége, fogyasztója, viszont megfelelőek számukra a termőhelyi
viszonyok, ezért különlegesen hatékony szaporodási képességeiknek köszönhetően hamar eluralkodnak egy-egy területen. Mindkét
faj emberi közreműködéssel került a Kárpát-medencébe, és azon
belül a Dunakanyarba. Sok helyen dísznövényként ültetik őket a
kertekben, ahonnan kivadulnak, számos esetben pedig az erdő szélére szabálytalanul kihordott zöld hulladékba keveredve jutnak a
védett területre.
A japánkeserűfű-fajok rendkívül gyors növekedésre képesek:
egy vegetációs időszak alatt akár 2-4 méteres hajtásokat képeznek.
Nemcsak gyorsan nőnek, hanem hasonló ütemben terjeszkednek
is: sarjadzásra képes gyökereikből az anyanövénytől akár 10-20
méter távolságra nőnek ki az új hajtások, miközben már 1 centiméteres gyökér- vagy szárdarabjaik is képesek új növénykolóniát
létrehozni. Az ember mellett gyakran a patak- és folyóvizek terjesztik, amik messzire szállítják életképes részeit.
Észak-Amerikából származik a selyemkóró, amit már az 1600as években betelepítettek Európába, de a Dunakanyar védett erdei18 · XII. é v folya m , 201 8. no ve m b er

ben csak az utóbbi években jelent meg. Sikerét részben úgynevezett
allelopatikus hatásának köszönheti: olyan anyagokat termel, amik
a talajba jutva meggátolják a többi növény csírázását. Emellett
magról és sarjadzással is jól szaporodik, ami hozzájárul gyors elterjedéséhez.
Mindkét faj visszaszorításához a mechanikus irtás mellett
vegyszeres kezelés is szükséges. A Pilisi Parkerdő Zrt-nek korábbi
élőhelyvédelmi programjaiból is komoly tapasztalata van az egyedi, úgynevezett injektálásos vegyszeres kezelésben, amit a mostani alkalommal a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is segítettek. Az erdészek és természetvédők közös akciója
során Visegrádon az Apátkúti-völgyben és a Fekete-hegyen, míg
Pilismarót térségében az ún. hoffmanni út mellett vágták vissza
az inváziós növényeket, majd a tövekbe egyenként injektálták az
újbóli kihajtást megakadályozó vegyszert. A selyemkóró esetében
a növény nagy levelein keresztül felszívódó vegyszert használtak.
A szakemberek az idei kezeléseket a japánkeserűfű és a selyemkóró esetében is sikeresnek értékelik, bár e fajok teljes kiirtása
nehezen kivitelezhető, a rövid távú szakmai cél terjedési ütemük
lassítása, az inváziós növények visszaszorítása. Ebben a munkában
a lakosság és az erdőjárók segítségét és odafigyelését is kérik az
erdészek és a természetvédők, hiszen ha a kertekből, vagy az erdőbe illegálisan kihordott zöld hulladékkal folyamatos az özönfajok
utánpótlása, akkor szinte lehetetlen az ellenük való védekezés. A
Visegrádi-hegység őshonos növénytakarójának fennmaradásához
tehát a szakemberek és a helyi lakosság összefogására van szükség.
Pilisi Parkerdő Zrt.
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Fjällräven Polar expedíció Svédországban
Itt támogathatnak
szavazataikkal:
További információkért
keressenek
a Facebook-on!

A történet
Fjällräven egy svédországi cég, amely 1960-ban kezdte működését,
kimondottan túraruházattal és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik. Az első expedíciót 1997-ben rendezték, azóta fejlődött,
bővült és kinőtte magát. Az expedíciót elnevezték Fjällräven Polarnak. Most már a világ minden pontjáról érkeznek résztvevők. Az
expedíción mindösszesen ~20-25 fő vehet részt az egész világról. A
létszám minden évben változik a szabályoknak megfelelően. Ami fontos, hogy nem pénzdíjas sem a részvétel, sem a bejutás.
Az expedíció
A Fjallraven Polar kutyaszános túra Norvégiából, azon belül Signaldalen-ből indul (ÉszakNorvégia). Az úti cél pedig Jukkasjärvi (Svédország). A két település között 300 km-t a táv.
Ezt a távot kutyaszánnal és sátrakban aludva
kell megtenni. A kutyaszánt 6 kutya húzza
és a résztvevő maga irányítja, vezeti. Minden
szán egy hétre elegendő élelmiszert, a sátrat,
ruhákat, szerszámokat visz az út során. A társaság kisebb csoportokra (4-5 fő) van osztva,
minden csoport külön vezetőt kap. Az expedíció minden napja más
és más. Természetesen újabb és újabb helyszínek, újabb feladatok
és kihívások előtt állnak a résztvevők. Ilyenek például a kutyák
ellátása, felkészítése, sátor építése, tábor építése, tűz készítése, és
az élelem elkészítése.
A Fjallraven Polar áprilisban kerül megrendezésre, többek
között az időjárás miatt. Az időjárás még ebben az időszakban
is elérheti a –30 Celsius fokot. Ami ilyen esetekben erős próbára
teszi mind a kutyákat, mind a résztvevőket. Sok alkalommal volt
rá példa, hogy ténylegesen az elemekkel kell küzdeni egy-egy nap
túléléséért!
Ahogy említettem ez az expedíció nem a pénzről szól, ide kimondottan szavazás útján lehet bekerülni. A szavazás általában
minden évben november 15-én kezdődik. A jelentkezők készítenek
egy rövid videót magukról, ezt feltöltik a cég honlapjára és ezzel
elindul a szavazatgyűjtés. A videó stílusa szabadon választott, a
lényege, hogy legyen kreatív, vicces, megnyerő, mutassa be a jelöltet, mondja el a motivációját. A videót megnézők szavazatai fogják
eldönteni, hogy világszerte ki az a huszonpár ember, aki elmehet
erre az expedícióra. A jelentkezők száma közel 2000 fő volt tavaly,
és ~1 millió szavazat érkezett összesen.

Magamról
A versenyről körülbelül 4-5 éve hallottam először. Sokat jártam
Svédországba, ahol többször összefutottam a reklámmal. Ez időben még nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki, másfelé sodort az élet. A tavalyi évben már egész közelről éreztem az expedíció érzését, ugyanis az egyik legjobb osztálytársam elindult a
szavazáson, és megnyerte a részvételt az Egyesült Királyság régióba! Ő Gyergyószegi Ferenc. Itt már tudtam jövőre én
indulok, megnyerem, és ott leszek áprilisban. Szeretem a kihívásokat, a merész dolgokat. Sportos ember
vagyok. Átúsztam 16 évesen a Balatont, majd még
egyszer, körbe tekertem a 200 km-es távot, gyalogoltam 100 km-t a Kinizsi túrán, hegyet mászok, barlangot járok. Aktívan töltöm szabadságaimat. Szeretem
feszegetni a határaimat, azt gondolom, hogy extrém
dolgokra vagyok hivatott, így egyszerre teljesülhet
két álmom. Van két kamasz leányom, akiknek a természet szeretetét adom át, ahogy ezt édesapám tette.
Dobogókőn nevelkedtem, a fák között egyedül tanultam meg síelni. Édesapám erdész volt, így mindent,
ami az erdővel kapcsolatos megtanított. Ezt köszönöm neki!
A családot is gyakran viszem síelni, kirándulni, próbára teszem
őket is. Nemrég az egyik lányommal három nap alatt tettünk meg
50 km-t, nehéz hátizsákokkal a hátunkon.
Médiaszereplés
A médiaszereplés döntő fontosságú, hogy minél többen megismerjenek, minél több szavazatot össze tudjak gyűjteni. A videót
november 15-én lehet feltölteni, és egy hónap áll a versenyzők rendelkezésére, hogy a szavazatok alapján összegyűjtse a megfelelő
szavazatszámot, ami itt a közép-európai régióban kb. 40 ezer szavazatot jelent.
Az elmúlt években szerencsére több magyar érdekeltség is volt
az expedíción, ezért ezt a sikersorozatot szeretném továbbvinni,
folytatni. 2017-ben Szigetvári Eszter nyerte
meg a lehetőséget. 2018-ban már két magyar is
részt vehetett, Zaja Kitty a Közép Európai régióból, és az Angliában élő Gyergyószegi Ferenc
az Egyesült Királyság régió képviseletében.
Pápai Csaba
Pilisszentkereszt
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Pilisszentkereszti Hírforrás

Adventi gyertyagyújtások

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
közös gyertyagyújtásra az Emlékparkba
December 2-án,

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola szervezésében

December 9-én,

A Szlovák Nemzetiségi Óvoda
és a Szentkereszti Polgári Kör közös szervezésében

vasárnap 18.00 órától
vasárnap 18.00 órától

December 16-án,

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
szervezésében

December 23-án,

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata,
Pilisszentkereszti Német Önkormányzat
és a Római Katolikus Plébánia közös szervezésében

vasárnap 18.00 órától
vasárnap 18.00 órától

Szeretettel várunk mindenkit!
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