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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
Az Alaptörvény alapjogként határozza meg a választójogot, mely
szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett
tartózkodási helyén gyakorolhatja, amennyiben azt a választás
kitűzését legalább 30 nappal megelőzően bejelentette és a választás napján még érvényes. Erre vonatkozó kérelmét benyújthatja online és papír alapon.
A választójogot korlátozzák az ún. természetes kizáró okok, így
nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy
polgármesterjelöltre, illetve legfeljebb hat egyéni képviselőjelöltre lehet.
A szavazás 2019. október 13-án (vasárnap) reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig tart.
A Nemzeti Választási Bizottság - jogszabályi kötelezettségének
eleget téve - a helyi önkormányzati választásokkal azonos napra,
2019. október 13-ára, vasárnapra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati általános választásokat. Így Pilisszentkereszten a regisztrált nemzetiségi választópolgárok a lakóhelyükhöz tartozó szavazókörben adhatják le szavazatukat a nemzetiségi választásokra is.
Kérem, hogy a nemzetiségi szavazóként regisztráló választópolgárok figyelmesen olvassák el a nemzetiségi választásokon
történő szavazásról szóló tájékoztatót is.
A nem megyei jogú városban élők megyei önkormányzati képviselőket is választanak az október 13-ai önkormányzati választáson, az
úgynevezett megyei listán. A megyei közgyűlési választáson a megye egy nagy választókerületet alkot, ahol a választópolgárok listára
adhatják le a szavazatukat. Érvényesen szavazni csak egy listára
lehet. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján a megyei közgyűlés tagjainak számát
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. A megyei közgyűlés tagjainak száma 2019. évben 44 fő.

A korábbiakhoz hasonlóan a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Ezúton is felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy
a szükséges okmányokat szíveskedjenek magukkal vinni a
szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell
utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket érvényes okmánnyal.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapokat és azok átvételét aláírással igazolja.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két
tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. A választópolgár a
szavazólapokat borítékba helyezheti és az urnába dobja.
Szavazás mozgóurnával:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy
fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság)
nem vehető igénybe.
A mozgóurna igénylésének szabályai
• ONLINE igénylés
  – 
ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4.
napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  – 
ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig
nyújtható be.
• SZEMÉLYESEN történő igénylés
  – 
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00
óráig nyújtható be.
• POSTÁN történő igénylés
  – 
A szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00
óráig kell megérkeznie.
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• írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  – 
a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00
óráig a helyi választási irodához vagy
  – 
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  – 
a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00
óráig a helyi választási irodához vagy
  – 
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00
óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, hanem bejelentett tartózkodási
címére, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.
Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell
egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező
esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. Fontos szabály, hogy mozgóurna a lakóhely vagy 2019. június 26-ot megelőzően létesített tartózkodási hely szerinti szavazókörben lévő
címre kérhető csak.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi
Önt lakóhelyén vagy az Ön tartózkodási helyén, annak érdekében,
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos
módon”, azaz személyesen nem szavazhat.
Baranyák Szilvia
jegyző, HVI vezetője

Közzététel a nyilvántartásba
vett jelöltekről

Közzététel a nyilvántartásba vett
nemzetiségi jelöltekről
Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda az alábbiakban tájékoztatja Önöket
a 2019. október 13-ra kitűzött a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választására nyilvántartásba vett jelöltekről.
A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én sorsolta
a német és a szlovák képviselőjelöltek
szavazólapon lévő sorrendjét az alábbiak szerint.

Német képviselőjelöltek:
Jelölt neve:

Jelölő szervezet:

Szabó Gábor

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

Ujvári Tibor

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

Rusznyák János
Gábor

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

Peller Györgyné

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

Kis Lászlóné

Észak-Magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület

Szlovák képviselőjelöltek:
Jelölt neve:

Jelölő szervezet:

Fuhl Imre

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Demjén Márta

Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központja

Nagy Mariann

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Szova Istvánné

Identita Szlovák Egyesület - Pilisi
Szlovákok Egyesülete és Regionális
Kulturális Központja

Fekete Gáborné

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Galda Béla Pál

Identita Szlovák Egyesület

független jelölt

Papucsek
Katalin Ida

Pilisi Szlovákok Egyesülete
és Regionális Kulturális Központja

független jelölt

Csanádi Józsefné

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Pilisszentkeresztért Kulturális
Egyesület

Glück Róza

Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központja

Barta Ildikó

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Szabó István

Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központja

Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda az alábbiakban tájékoztatja Önöket
a 2019. október 13-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselő
és polgármester választáson nyilvántartásba vett jelöltekről.
A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én sorsolta ki
a képviselőjelöltek szavazólapon lévő sorrendjét.

Polgármester jelölt:
Jelölt neve:

Jelölő szervezet:

Peller Márton

független jelölt

Képviselő jelöltek szavazólapon lévő sorrendje:
Jelölt neve:

Jelölő szervezet:

Jánszki István

független jelölt

Mikusik Gábor
Szimándl Ádám

Zsarnóciné Pap Anna
Galda Levente
Mikusik Róbert
Kocsis Borbála
Vártás László

független jelölt

független jelölt
független jelölt
független jelölt

Pilisszentkereszt, 2019. szeptember 9.

Pilisszentkereszt, 2019. szeptember 9.

Baranyák Szilvia
Helyi Választási Iroda Vezetője

Baranyák Szilvia
Helyi Választási Iroda Vezetője

2 · Választási különszám 2019. október

Pilisszentkereszti Hírforrás

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK
A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOKRÓL
A nemzetiségi önkormányzati választások napja 2019. október 13.
napja. A szavazás napját a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki
július 30-án.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon
választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár,
amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).
A választópolgárok szeptember 27-én 16.00 óráig vetethették
fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem vetette fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi
képviselők választásán.
Arról, hogy valaki szerepel-e a nemzetiségi névjegyzéken, a
választások előtt a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást (Pilisszentkereszt, Fő út 12.). Kérjük, hogy az érdeklődők személyesen
legyenek szívesek megjelenni az Irodában.
Pilisszentkereszten az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek 5 képviselőjelöltje indul a
német nemzetiségi képviselők választásán. Érvényesen szavazni
legfeljebb annyi jelöltre lehet, amennyi képviselő a településen választható. Pilisszentkereszten érvényesen szavazni 3 német nemzetiségi képviselőjelöltre lehet, tehát a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 főből áll majd.
Pilisszentkereszten három szlovák nemzetiségi jelölő szervezet
(Identita Szlovák Egyesület, Magyarországi Szlovákok Szövetsége,
Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja) 11
képviselőjelöltje indul a szlovák nemzetiségi képviselők választásán. Érvényesen szavazni legfeljebb annyi jelöltre lehet, amennyi
képviselő a településen választható. Pilisszentkereszten érvénye-

sen szavazni 5 szlovák nemzetiségi képviselőjelöltre lehet, tehát a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 főből
áll majd.
A települési, a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok október 13-án.
A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson
érvényesen egy listára lehet szavazni.
A korábbi gyakorlattal ellentétben az általános választáson
nincs külön nemzetiségi szavazókör: ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a települési, területi, illetve országos
nemzetiségi önkormányzatokra is, ahol a polgármester jelöltre
és a képviselőjelöltekre.
A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki a kinyomtatott
nemzetiségi névjegyzéken szerepel, és a szavazólapok átvételekor
alá is írja a nemzetiségi névjegyzéket.
Kérjük, hogy a nemzetiségi névjegyzéken szerepelő választópolgárok figyeljenek a szavazás során arra, hogy a nemzetiségi,
zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba kell helyezniük, amelyen fel van tüntetve az adott nemzetiség neve. A zöld
borítékot mindenképpen le kell zárni, mert a lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok
érvénytelenek!
A zöld szavazólapokat tartalmazó lezárt zöld borítékot az
urnába kell bedobni a többi szavazólappal együtt. Kérjük, hogy
kérdés esetén keressék a Helyi Választási Irodát (+36-26-547-500;
+36-30-749-4199), vagy a szavazás napján kérjenek segítséget a
szavazatszámláló bizottság tagjaitól.
Baranyák Szilvia
jegyző, HVI vezető

Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság tagjairól
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2019. (VIII.14.) önkormányzati határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.
§-a értelmében megválasztotta a Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.
A Helyi Választási Bizottság a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásától a következő általános választásra megválasztott választási
bizottság alakuló üléséig működik.

A Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 14-én tartotta alakuló ülését.
Tagok:
Mustosné Bolyky Zsuzsanna – elnök
Spiegelhalter Anna – elnökhelyettes
Martinák Mária – tag
Pilisszentkereszti Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Telefonszám: 26/547-500; e-mail: jegyzo@pilisszentkereszt.hu

Tisztelt Pilisszenkereszti lakosok!
A kiadvány további oldalain kérem tekintsék meg
a polgármester-jelölt interjúját, továbbá a helyi képviselőjelöltek,
valamint a német és szlovák nemzetiségi önkormányzatok
egyéni képviselőjelöltjeinek rövid bemutatkozóját.
Választási különszám 2019. október · 3

Pilisszentkereszti Hírforrás

A folytonosság biztosítottnak látszik!
Érdekes, eddig példa nélküli helyzet állt elő
az idei önkormányzati választások során Pilisszentkereszten, hiszen a rendszerváltás óta
eltelt majd harminc évben nem zajlott le úgy
helyhatósági voksolás, hogy ne lett volna legalább két polgármesterjelölt. Peller Márton
első polgármesteri ciklusa végén kihívó nélkül indul újra a tisztségért. Már önmagában
ez a tény is árulkodó lehet arra nézve, hogyan
is teljesített a település, s annak vezetése az
elmúlt öt évben. Ha a polgármestert kérdezzük, ő kétségkívül sikeres
időszakként tekint vissza erre a fél évtizedre. Az alábbi interjúban
természetesen meg is indokolta számunkra, hogy miért látja így.
n Minek köszönhető ön szerint, a kihívó nélküli helyzet?
– Erre sokféle válaszom lenne. Az első úgy szól, hogy nem mindig
hálás feladat polgármesternek lenni… De ezen túllépve a másik válasz mindenképpen az, hogy kissé megcsömörlöttek a politikától az
emberek. Ennek viszont talán ellentmond az, hogy a hozzánk nagyságrendileg hasonló méretű Kesztölcön vagy Visegrádon is hét polgármesterjelölt és több mint húsz képviselőjelölt indul, s akkor még csak
a közvetlen környezetünkben néztem szét. Ha pedig a szerénységemet
kissé félreteszem, akkor azt mondom, hogy az elmúlt öt évben becsületesen és jól dolgoztunk. A helyes válasz pedig valahol ezek között
keresendő…
n S
 okan gondolhatják a választópolgárok közül ilyen szituációban
azt, hogy nem is érdemes elmenni szavazni…
– Kérdezik is tőlem, hogy mennyire fontos így a választás… Csak azt
tudom mondani minden alkalommal, hogy a polgármester személyén
kívül roppant fontos a testület összetételének meghatározása, s nemzetiségi településként a Szlovák és Német Nemzetiségi Önkormányzat
tagjainak kijelölése. Természetesen a második kérdés ilyenkor az szokott lenni, hogy polgármesterként mely jelöltekkel dolgoznék szívesen.
Őszintén mondhatom, hogy mind a nyolc választásokon induló képviselőjelöltet ismerem és alkalmasnak tartom a közös munkára. Külön
öröm számomra, hogy más és más generációt képviselnek a jelöltek,
s megvan az esély arra, hogy a következő ciklusban a szebbik nem is
képviseltesse magát a testületben. Ezen felül fontos megjegyezni, hogy
a leköszönő testület tagjai közül jómagam és négy képviselőtársam újra indulunk, így a folytonosság is biztosítottnak látszik.
n K
 icsit kanyarodjunk vissza az elmúlt öt évre, s ha röviden is, de
próbáljuk meg értékelni első polgármesteri ciklusát!
– Úgy érzem, hogy a lehetőségeinket jól kihasználtuk. Saját, szűkösnek nevezhető forrásainkat sikerült kiegészítenünk pályázati ös�szegekkel. Ha számadást kell készítenem, akkor azt kell mondanom,
olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek polgármesteri tisztségem
kezdetekor még csak vágyaimban szerepeltek, ám mára valóssággá
váltak. Büszkén állhatok ezért a választók elé. Sőt, úgy vélem, kölcsönösen büszkék lehetünk arra a fejlődésre, melyen településünk az elmúlt öt évben keresztülment. Itt kell megemlítenem a teljesség igénye
nélkül a legfontosabb beruházásokat, úgy mint az óvoda, az iskola és a
Közösségi Ház energetikai korszerűsítését, vagy éppen az óvodai tetőés főzőkonyha felújítását, a játszótér korszerűsítését. A Közösségi Ház
belső felújítása jelenleg is zajlik, és az új,
kétcsoportos bölcsőde építése hamarosan
elkezdődhet.
Maradva a közintézményeinknél, úgy vélem, az a szülő, aki öt
A polgármester a
Béke utca felújítási
munkálatai közben
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évvel ezelőtt járt utoljára az óvodában, meglepődve tapasztalná a változásokat, gondolok itt a fent említett nagyobb beruházásokan kívül arra,
hogy lecserélésre kerültek a bútorok, a kiságyak, s majdnem minden terem felújításra került. Ha az eggyel nagyobb korosztályt nézzük, akkor
nem szabad elfelednem azt, hogy első polgármesteri látogatásom során
a pedagógusok még arra panaszkodtak, hogy nem tudják a gyerekeket
az ablak felőli padsorba ültetni, mert akkora a huzat. Költségvetésünket
ismerve ez a probléma akkor megoldhatatlannak tűnt, ám egy év elteltével ezt is sikerült orvosolnunk. Mint ahogy a sportpálya felújítása is
megtörtént az iskola udvarán. Az iskolával kapcsolatosan megjegyzendő, hogy bár nem a mi fenntartásunkban van az épület, ám mivel a mi
gyermekeink járnak ide, így természetes számunkra, hogy akár erőn
felül is támogatjuk az intézményt. De a fejlesztések sorába tartozik a
jégkárt követően a Dobogókői üdülőterület helyi fenntartású közútjainak felújítási munkálatai a vis maior pályázat segítségével. S, ha már az
útfelújításoknál tartunk, az állandó fenntartási feladatok – kátyúzás és
javítások - mellett ebben a ciklusban került sor a Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos utcák teljeskörű rekonstrukciójára, az Erdősor utca helyreállítására, valamint a Béke utca aszfaltozása is befejeződött a napokban.
n O
 lyan fejlesztések mindezek, amelyekről percekkel ezelőtt azt
mondta: polgármesteri tisztsége kezdetekor még csak a vágyaiban szerepeltek… Mégis minek köszönhető a megvalósulásuk?
– Az elvégzett munkában hiszek. Értem ezalatt, hogy az elképzeléstől
el kell jutni az előkészítésig, majd a megvalósításig. Mindeközben nyitottnak, kompromisszumkésznek kell lenni és a falu érdekeit kellően
képviselni és érvényesíteni.
n A
 fejlesztések roppant fontos dolgok, azonban az önkormányzat
és a polgármester feladatához szervesen tartozik a közösségépítés, illetőleg a szociális háló erősítése. Ezen a téren milyen eredményekről számolhat be?
– Településünk erősségének tartom a sokszínű civil, egyházi, kulturális és sportéletet. Rengeteg csoport és egyesület tevékenykedik a
faluban. Igyekszünk az igényeiknek megfelelő támogatást nyújtani a
működésükhöz. Több közösségi rendezvényünkhöz teremtettük meg
pályázati forrás, és saját erő biztosításával az anyagi hátteret. A hagyományok tisztelete és ápolása mellett olyan új közösségi rendezvényeket
honosítottunk meg, mint például a falusi disznóvágás, vagy élesztettünk újjá, mint a május elsejei zenés ébresztő. A szociális területre
fordított összegek megsokszorozódtak az elmúlt időszakban. A hivatal
munkatársai a szociális bizottsággal karöltve folyamatosan vizsgálják
a felmerülő igényeket, s ennek alapján készítik elő azokat a javaslatokat, melyek alapján a testület meghozhatja a lakosság igényeinek megfelelő döntéseket.
n T
 réfásan kérdezhetném, hogy megválasztása esetén milyen terveket dédelget a következő öt évre?
– Mivel a folytatásnak igen nagy a valószínűsége, így természetesen
rendelkezem tervekkel. Büszke vagyok arra, hogy van mit folytatni,
vannak már elbírált és folyamatban levő pályázataink. A folyamatban
lévő pályázataink közül a teljesség igénye nélkül kiemelnék néhányat,
úgymint az óvodai főzőkonyha eszközbeszerzése, a Cserfa utca felújítása, a Fő út és a Szabadság utca csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója,
a polgármesteri hivatal belső átalakítása, közterületi eszközfejlesztés,
belterületi utak felújítása és a 2020. évben megrendezésre kerülő közösségi rendezvények. Természetesen folyamatosan keressük az újabb és
újabb lehetőségeket, hogy pályázati forrásból hogyan tudnánk lakókörnyezetünket komfortosabbá tenni. Lassan az lesz a legnagyobb kihívás,
hogy az ezekhez szükséges önrészt biztosítsuk. Természetesen, ahogy
az elmúlt öt évben, úgy a következő ciklusban is azért fogok dolgozni,
hogy Pilisszentkereszt fejlődése töretlen maradjon. Egymagam azonban kevés lennék ehhez a munkához, így továbbra is számítok a képviselőtestület, a hivatal és a teljes lakosság segítségére, amelyért már így
is köszönettel tartozom, hiszen az elmúlt öt év polgármesteri munkája
során ezt a segítséget mindvégig magam mögött érezhettem.
H.A.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Egyéni képviselőjelöltek
Galda Levente (37)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületében második ciklusomat töltöm,
s e rám bízott feladatra immáron kilencedik
esztendeje igyekszem a település jó hírnevét
határainkon innen és túl egyaránt öregbítő közéleti tevékenységemmel, valamint szerteágazó kulturális munkámmal méltóképpen – az
Önök belém vetett bizalmához lojálisan – rászolgálni, községünk,
Pilisszentkereszt-Dobogókő valamennyi T. Lakója érdekeit egységesen képviselve. A Szlovák Köztársaság Kül- és Európai Ügyek
Minisztériuma Szlovák Nagykövetségének budapesti Szlovák Intézete munkatársaként, egyúttal az idén éppen 10 éves, a nemzetiségi
közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által adományozott díjban, a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae”
állami kitüntetésben részesült Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület alapító elnökeként településünk nemzetiségi közösségének javát nemzetközi szinten is szolgálom, érdekeit képviselve a falu egészében betöltött meghatározó szerepe szerint. A Szociális Bizottság
tagjaként, valamint a helyi közművelődésért, kommunikációért és
nemzetiségekért egyaránt felelős tanácsnokként igyekeztem munkámat mindig lelkiismeretesen, előzetes ígéreteimhez híven elvégezni, s a képviselői eskümhöz hűen – legjobb tudásom szerint –,
az együtt gondolkodás és kölcsönös tisztelet értékeit szemem előtt
tartva ellátni. Településünk azonban számos újabb kihívás elé néz és
jelentős fejlesztések előtt áll, így mindezen feladatok felelősségteljes
realizálásában megtisztelő volna számomra, ha bizalmukat ismételten elnyerve folytathatnám képviselői tevékenységemet községünk
szolgálatában a jövőben is.

Jánszki István
Pilisszentkereszti születésű és lakosú vagyok.
Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, majd Esztergomban és Budapesten
tanultam tovább. Híradástechnikai műszerészként dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Nős
vagyok, két gyermekem van. 1998 óta több cikluson keresztül képviselem a falunk lakóinak
érdekeit. A legutóbbi ciklusban a pénzügyi bizottság tagjaként vettem részt a testületi munkában. Az elkövetkező időben legfontosabb
feladatomnak az idősebb generáció érdekeinek képviseletét érzem.
Köszönöm mindazoknak, akik ismét megtisztelnek bizalmukkal.
Igyekszem méltón támogatni falunk nemzetiségi és kulturális örökségét és továbbra is a lakosság érdekeit szolgálni.

Kocsis Borbála
Tisztelt Választópolgárok!
A nevem Kocsis Borbála, 44 éves, két kiskorú
leánygyermek büszke, boldog édesanyja vagyok.
1996-ban szereztem óvodapedagógusi diplomát Esztergomban a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán, majd 2008-ban az
ELTE-n fejlesztőpedagógusként szakvizsgáztam.
Rendszeresen részt veszek a helyi rendezvényeken és munkámmal,
szeretném még aktívabban segíteni őket.
Megválasztásom esetén, minden erőmmel, arra fogok törekedni,
hogy a lakosság érdekeit képviselve a falu fejlődését figyelembe véve
egy élhető, természeti kincsekben bővelkedő gyönyörű falu fejlődését segítsem.
Hiszem, hogy pozitív hozzáállással a polgárok meghallgatásával Pilisszentkereszt, még többre képes. 
Köszönettel: Kocsis Borbála

Mikusik Gábor

Tisztelt Pilisszentkeresztiek!
Mikusik Gábornak hívnak, Budapesten születtem
1962-ben. Születésem óta Pilisszentkereszten lakom. Ismerem a falu adottságait, az idősek és a fiatalok nehézségeit. Az Önök bizalma révén először,
mint képviselő, utána, mint alpolgármester megismertem a falu lehetőségeit és azon dolgoztam, hogy
ezek a lehetőségek megvalósíthatók, minél szerte ágazóbbak és nagyobbak legyenek. A község elindult egy szépülő és épülő úton, amiben szeretnék továbbra is aktívan részt venni. Köszönöm az eddigi és a leendő
bizalmukat. 
Tisztelettel Mikusik Gábor alpolgármester

Mikusik Róbert
1971-ben születtem Szentendrén, Pilisszentkereszten élek. Ide jártam óvodába és itt végeztem el az
általános iskolát is. Középiskolai tanulmányaimat
a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari iskolában végeztem, azóta is a szakmámban dolgozom. Két
kiskorú gyermekem a helyi óvodába jár. Feleségem
is pilisszentkereszti születésű és itt is dolgozik. Az
elmúlt öt évben képviselőként, a szociális bizottság tagjaként végeztem a
tevékenységemet és úgy érzem ezen a területen sikerült komoly eredményeket elérni. A helyi rendezvények lebonyolításában és a korosztályom
képviseletében továbbra is aktív szerepet kívánok vállalni.

Szimándl Ádám
Székesfehérváron születtem, ott is érettségiztem
majd tanulmányaimat Szociális munkásként a Pécsi Tudományegyetemen folytattam.
Feleségem révén 22 évvel ezelőtt kerültem Pilisszentkeresztre. Az Ő családjának és rajtuk keresztül az itt élőknek köszönhetően szinte az első pillanattól kezdve szoros elköteleződést érzek a település iránt. Iskoláink
befejezése, majd némi külföldi tartózkodás után 2007.-ben telepedtünk
le véglegesen. Két kisgyermekem van mindketten a Pilisszentkereszti
Általános iskolában tanulnak. Közel 10 éve dolgozom a gyermekvédelemben így leginkább a szociális ágazat áll közel hozzám. Nem szeretnék hangzatos kampányszövegeket írni, de annyit megígérhetek, hogy
megválasztásom esetén legnagyobb igyekezettel azon leszek, hogy a településünket érintő minden olyan fejlesztést, döntést támogassak, ami a
falu arculatának megtartását, gyarapodását, haladását szolgálja.

Vártás László
Üdvözlök Mindenkit! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Én Vártás László vagyok.
Tanulmányaim alatt valamint azt befejezve 8 éven
keresztül szolgáltam a hazát a Budapest – Rendőr
Főkapitányság állományában. Leszerelésem után
vállalkozás alapításába kezdtem. Cégem fő profilja
a vállalkozásépítés, valamint az otthonteremtés. Feleségemmel és leánygyermekemmel ötödik éve lakunk Pilisszentkereszten, mely egyben feleségem szülőfaluja. Fontosnak tartom a megújulást.
Célom, hogy olyan közösségi életet tudjunk kialakítani, amelyben minden
korosztály megtalálja a számítását. Közös érdekünk, hogy megragadjunk
minden olyan lehetőséget mellyel a falu és ez által a közösség maximális
támogatását tudjuk elősegíteni. Legyen az akár egy pályázat vagy egy
olyan lehetőség, melyet önmagunkra tudunk fordítani. Hiszen mindenki
szeretne egy fokkal komfortosabban élni. Véleményem szerint a képviselő testületnek a „Több szem többet lát” elv alapján kellene működnie,
hogy a lakosság érdekeit a legmegfelelőbb módon tudja képviselni.
Én a „Keresem a lehetőséget, keresem a megoldást!” Gondolkodást képviselem. 
Tisztelettel: Vártás László
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Zsarnóciné Pap Anna
1975-ben születtem, Pilisszentkereszt lakója vagyok, férjemmel itt neveljük két gyermekünket.
Ideköt a családom, a barátok, az ismerősök sokasága.
Gazdasági agrármérnökként végeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd pénzügyés vállalkozási diplomát szereztem a Pénzügyi
Számviteli Főiskolán. Közel 20 éve pénzügyi területen dolgozom. 5
éve vagyok a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának

elnöke, mely lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzat feladataiba
jobban bele lássak. Elengedhetetlen, hogy a faluban egy együttműködő, aktív és elfogadó közösség jöjjön létre. Ehhez szükséges a településen működő szervezetek bevonásával egy színes közösségi, kulturális
és sportélet kialakítása minden korosztály számára.
Sokan szeretnek panaszkodni, elégedetlenkedni, de kevesen hajlandóak tenni is azért, hogy a problémák megoldásra kerüljenek. Szeretnék
szoros együttműködést a falu lakói és vezetői között, hogy a legjobb
megoldás ne vesszen el útközben.
Célom, hogy a falu egy rendezett, tiszta település képét mutassa, amire
a turisták is kedvelt úti célként gondolnak.

Német önkormányzati jelöltek
Kis Lászlóné
Tisztelt Választópolgárok!
Kis Lászlóné (Radványi Éva) pilisszentkereszti
születésű lakos vagyok. Örömmel láttam, hogy
néhány ciklussal ezelőtt megalakult a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat is, hiszen falunk
gyökereit évszázadokkal ezelőtt német és szlovák
telepesek alkották. Orbán Vilmos vezette német
nemzetiségi önkormányzat működése során aktívan közreműködött a
helyi civil szervezetekkel, a katolikus egyházzal, a helyi önkormányzattal és annak intézményeivel. Fontosnak tartom, hogy a ciklusok
alatt elért érdemek ne vesszenek kárba, és ne történhessen meg az településünkön, hogy nem alakulhat meg a német önkormányzat. A német
nemzetiség képviselőjeként céljaim között szerepel az eddigi kialakult
tevékenység tovább folytatása – úgymint a helyi közoktatási intézmények támogatása, civil szervezetekkel történő együttműködés során az
eddigi színvonalas programok megrendezése, és talán a legfontosabb
célként Vilmos hagyatékának, a helyi gyermekek nyári táboroztatásának folytatását említhetném. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy településünk nemzetiségi életébe új elemek és tartalmak is megjelenjenek,
szélesíteni szükséges nyitottságunkat és együttműködési készségünket
a magyarországi németek más közösségei felé is. Ehhez kérném bizalmukat, hogy képviselőként támogathassam a településünk nemzetiségi, sokszínű életét konstruktív együttműködésben a helyi önkormányzattal és intézményeivel, az egyházzal, továbbá a civil szervezetek
képviselőivel. Köszönöm.

Peller Györgyné
Gyermekként és fiatalon Ürömön éltem, egy többségében német nemzetiségű településen, 1982-től
pedig családommal Pilisszentkereszten lakom.
Ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak, mint
mindazokat, akik a közösség érdekeivel törődnek.
Elvárásoktól függetlenül képviselném a köz érdekeit, a falu lakói számára minden előnyös kezdeményezést támogatva.
Aki Pilisszentkereszten él tudja, az apró dolgok kijavítása milyen hasznos is tud lenni a mindennapok könnyebbé tételében, bármikor hozhat
az élet olyan helyzetet, hogy a szomszédunk segítségére tudunk lenni.
Szavak helyett, tettekkel tudnám igazán bebizonyítani, hogy mire lennék még képes kis falunk német nemzetiségéért.
Az elmúlt pár évben sokat változott a német önkormányzat tevékenysége, érdekes programokat tudott szervezni hagyományteremtő szándékkal, kulturális töltetekkel. Az önkormányzat most is azt tűzte ki
fő céljául, hogy falunk német nemzetiségét képviselje, hagyományait
megőrizze és hogy a fiatalok is mind inkább bekapcsolódjanak a hagyományok megismerésébe és megőrzésébe. Ezen feladatokat mindig a Pilisszentkereszten élő magyar többséggel, valamint a szlovák
nemzetiséggel összhangban és egyetértésben kívánja megvalósítani.
Úgy gondolom, hogy az idősebbek tapasztalatai, valamint a fiatalok
új ötletei és lendülete együtt nagyban hozzájárulnának falunk további
fejlődéséhez.
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Rusznyák János
Tisztelt Pilisszentkeresztiek! Rusznyák János vagyok. Nagyszüleim közül hárman a német nemzetiségi származásúak voltak, ebből fakadóan, gyermekként már kötődésem volt a nemzetiséghez.
Pilisszentkereszt egy gyöngyszem a Pilisi hegyek
között, ahol sokszínű a nemzetiségi élet, és még
talán feléleszthetőek a régi szép hagyományok.
A Német Önkormányzat alapító tagjai közé tartozom, annak idején
közösen Orbán Vilmossal és sok segítő lakossal hívtuk életre a helyi
német nemzetiségi önkormányzatot. Sok önálló programon túl folyamatos együttműködés volt a helyi önkormányzattal is a közösségi rendezvények szervezésében. Minden évben támogattuk a helyi általános
iskolát német nyelvkönyvekkel, hanganyagokkal, szótárakkal vagy éppen elektronikai eszközökkel. Minden évben német tábort szerveztünk
a helyi gyerekeknek. A helyi civil szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolt
a német önkormányzat, a Szentkereszti Polgári körrel közösen számos
értékes programot rendeztünk.
Szeretném, hogy a hagyományainkat tisztelettel tovább tudjuk örökíteni, mely a településünk javát szolgálja. Fontosnak tartom, hogy a
fiatalok megismerjék településünk történelmi múltját, és különböző
programokkal ezeket az ismereteket közelebb hozzuk hozzájuk.
Kérem a regisztrált polgárokat, szavazzanak a német jelöltekre.
Köszönöm

Szabó Gábor
53 éves vagyok Pilisszentkereszti születésű. A
nagyszüleim mindkét ágról egy kivételével német
származásúak voltak, ezért is tartom fontosnak a
német identitás ápolását. A Kiskovácsi Gálfi Béla
kórházban dolgozom közel 30-éve. Házasságba
élek egy gyermekünk van.
Szívügyemnek tartom a szülő falum sorsát, fejlődését, mert egy nagyon szép természeti adottságokkal rendelkező
helyen élünk.
Közös erővel együtt, szentkereszti emberek véleményével közös érdekeivel tudunk csak előre lépni a fejlődés útján.

Ujvári Tibor
Üdvözlöm!
Ujvári Tibor vagyok, 21 éve élek családommal
Pilisszentkereszten. Végzettségem okleveles gépészmérnök. Mind a 3 fiam a pilisvörösvári Német Nemzetiségű Gimnáziumba jár, járt.
Célom a Pilisszentkereszti német nemzetiség
mindennapjainak segítése, ünnepeinek megtartása, hasonlóképpen, mint ahogy Orbán Vilmos tette.
Annak idején, Vilmosnak többször segítettem az önkormányzati üléseken, így betekintést nyertem ennek mivoltába.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Szlovák önkormányzati jelöltek
Barta Ildikó
Pilisszentkereszti szlovák nemzetiségű családból
származom. 1967-ben születtem, és azóta is itt
élek és dolgozom. Szlovák tanítási nyelvű általános iskolába jártam Budapestre, és az érettségi bizonyítványomat is itt szereztem meg. Vonzott a pedagóguspálya, de legfőképpen a kora gyermekkor,
ezért az óvónői pályát választottam. Indíttatásom,
és gyökereim miatt fontosnak éreztem, hogy valamit visszaadjak abból,
amit én magam is kaptam ezért óvodapedagógusi diplomámmal egyidejűleg szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi diplomát is szereztem.
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvodában kezdtem el a pályámat és a mai napig (immár 32 éve) itt dolgozom szlovák nemzetiségi
óvodapedagógusként.
Lényegesnek tartom a szakmai megújulást, amihez nélkülözhetetlen
a folyamatos tanulás. Többek között ezért végeztem el 2018-ban az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a Neveléstudományi MA szakot.
Több óvodai foglalkozásom is megjelent, mint jó gyakorlat bemutatása
a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Kar és a Neteductio
kiadványában. Az Országos Szlovák Önkormányzat megbízásából
többedmagammal részt vettem a szlovák nemzetiségi óvodák oktatási
fejlődésére vonatkozó koncepció kidolgozásában.
Fontosnak tartom a helyi népszokások megőrzését, kultúránk ápolását,
népdalkincsünk átörökítését. Tagja vagyok a Pilisszentkereszti Pávakörnek. Óvodás gyermekcsoportjaimmal rendszeresen részt veszek közösségünk életében (Idősek napja, Falu nap, Gyertya gyújtás, Fánk fesztivál), műsorunkban mindig hangsúlyos szerepet kap a szlovák anyag.
A Magyarországi Szlovákok Szövetségének tagjaként is részt vállalok a szlovák nemzetiség életében, ennek a szervezetnek a jelöltjeként
kérem a pilisszentkereszti szlovák választók támogatását. Nemzetiségünk képviselőjeként konstruktív párbeszéddel és együttműködéssel
támogatni kívánom azon intézményeket, csoportokat, szervezeteket,
akik a helyi szlovákság érdekében aktívan dolgoznak.

Csanádi Józsefné
(Paulenyák Rozália)
1959-ben születtem Pilisszentkereszten, ide jártam óvodába, iskolába, azóta is itt élek. Szüleim
és felmenőim pilisszentkereszti szlovák nemzetiségű lakosok voltak, nyelvüket és szokásaikat
őrizve én is az vagyok. Hagyományőrző szlovák
családban nőttem fel, büszkén vallom nemzetiségemet. Anyanyelvi
szinten beszélem és napi szinten használom a szlovák nyelvet. „Videós
Roziként” dokumentumfilmek készítésével 1987-től aktívan részt vettem a falu életében. Újabban nyugdíjasként telnek napjaim unokáim
és családom körében. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége jelöltjeként azért indulok a helyi szlovák nemzetiségi választásokon, mert
fontosnak tartom szlovákságunk megtartását, elődeink örökségének
ápolását és fennmaradását. Amennyiben a választók megtisztelnek
bizalmukkal, a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat tagjaként is
falum és szlovákságunk érdekeit fogom szolgálni.

Demjén Márta
4 cikluson át vezettem a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzatot (PSZÖ). Az eltelt évek alatt
megvalósított programok fő célja az volt, hogy
falunkban amíg csak lehet, megőrizzük és tovább
adjuk a fiatalabb generációnak a szlovák hagyományokat és a szlovák nyelvet. Az eltelt évek
alatt sok sikeres rendezvényünk volt: Fánkfesztivál, Pilis túra, falu a 270 éves születésnapja, szlovák nyelvtanfolyam,
„Szentkereszt szeretlek” vetélkedő, Bodujeme program, a tanévvégi

gyermek kirándulások, nosztalgia klub, boszorkánybál, szlovák-magyar vállalkozói bál, szlovákiai kulturális-, sport- és gyermek rendezvényeken való részvétel, szlovákiai gyermektáborok. A jövőben szeretném folytatni és bővíteni a gyerekek és a fiatalok nyelvi fejlődését
elősegítő programokat, valamint a szentkereszten működő sport- és
kulturális csoportokkal való együttműködés erősítését. Sajnos az utolsó ciklusban a PSZÖ működésével és a rendezvények előkészítésével
és lebonyolításával kapcsolatos teendők elvégzésében nagyrészt nem a
PSZÖ tagjaira, hanem leginkább a barátaimra, a családomra és azokra a szentkeresztiekre számíthattam, akiknek még fontos nemzetiségi
értékek megőrzése. Köszönet nekik érte. Az új ciklusra ezért kértem
fel azokat az embereket, hogy jelöltessék magukat a szlovák önkormányzatba, akik már bizonyítottak, akik már évek óta segítik a PSZÖ
munkáját. Kérem, amennyiben a jövőben is szeretnék támogatni munkámat, szavazzanak a Pilisi Szlovákok Egyesületének 5 jelöltjére.

Fekete Gáborné (Borszéki Márta)
Pilisszentkereszten születtem 1959-ben, itt tanultam, születésem óta itt élek. Egy éve nyugdíjas
vagyok. Az időmet aktívan töltöm, saját vállalkozásomban jelenleg is dolgozom. Végzettségemet
tekintve közgazdász vagyok.
2005-2013 között az Országos Szlovák Önkormányzatnál dolgoztam, így rálátással bírok a magyarországi szlovákok helyzetére. Szlovák nemzetiségi képviselőként
szeretnék azért dolgozni, hogy a pilisszentkereszti ifjúságnak több lehetősége legyen megismerni saját múltját és a jövőben is megtartani a
hagyományait úgy, mint ahogy saját gyermekeim és unokáim is teszik
mindennapjaikban.

Fuhl Imre
Pilisszentkereszten születtem 1961-ben és azóta
is itt élek. A budapesti szlovák gimnáziumban
érettségiztem, majd elvégeztem a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának
újságíró szakát. Évtizedekig a Ľudové noviny,
szlovák hetilap szerkesztőjeként dolgoztam,
2015-től az újság, a Náš kalendár c. évkönyv és
egyéb szlovák kiadványok felelős kiadója, a SlovakUm Közhasznú
Kft. ügyvezető igazgatójaként tevékenykedem. Alapító szerkesztője
voltam a luno.hu internetes portálnak, az oslovma.hu c. portált pedig
jelenleg is üzemeltetem és szerkesztem. Szlovák anyanyelvemen és
magyarul 16 éves korom óta nemcsak újságcikkeim, de verseim és
egyéb írásaim is megjelennek.
Eddig három önálló kétnyelvű verskötetem látott napvilágot. Az aktív érdekképviselet híveként szülőfalum és a hazai szlovákság közéletébe a rendszerváltás idején léptem. Azóta igyekeztem és igyekszem segíteni a pilisszentkereszti szlovákok kulturális életét, 1990
és 1998 között a községi önkormányzat, megalakulása óta pedig a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat tagjaként is. Szakmai és
egyéb tapasztalataimat, valamint kapcsolataimat próbálom szülőfalum javára hasznosítani. Szerkesztője és kiadója voltam a Pilíšan
c. helyi újságnak és egy sor pilisi témájú könyvnek, köztük falunk
monográfiájának is. Pilisi szlovákjaink történéseit fotóriporterként is
dokumentálom. Lokálpatrióta szlovák aktivistaként választott testületünk legfontosabb feladatának az óvoda, iskola, pávakör és mindazok támogatását, segítését tartom, akik a helyi szlovákság érdekében tevékenykednek.
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Galda Béla Pál (68)
Pilisszentkereszt szülöttjeként magam is a falu
tősgyökeres szlovák nemzetiségi közösségének
aktív tagja vagyok. Mindig is különösen fontos
volt számomra a ránk jellemző magyarországi
– mindenekelőtt pilisi – szlovák kettős identitás
megélése. A mindennapokban tevékenyen részt
veszek a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület munkájában. Családom mindhárom generációja tevékenyen részt
vesz a helyi, regionális és országos szlovák értékeink fenntartásában,
továbbadásában, illetőleg ezen páratlan hagyaték utolsó órában való
átmentésében az utókor számára.
Felelősségteljes megtiszteltetés számomra az IDENTITA Szlovák
Egyesület felkérése, miszerint települési szlovák nemzetiségi képviselőként szülőfalumban – amennyiben a tisztelt nemzetiségi névjegyzékben szereplő helyi szlovák Választópolgárok bizalmát elnyerem – a
jövőben hivatalos formában is képviselhetem a megmaradt maroknyi
helyi szlovák közösséget annak fennmaradásáért és azért az egységért
és összefogásért, amely egykoron jellemezte a valaha „legszlovákabb”
magyarországi tót települést hazánkban, Pilisszentkeresztet.
Köszönöm a legitim felhatalmazást és mindazok szavazatát, akik hozzájárulnak ezen tiszta gondolataim, értékközpontú céljaim, egyenes
elveim, valamint a helyi szlovák nemzetiségi közösség valódi igényeit
és kimondott vagy kimondatlan elvárásait feltárni s kielégíteni kívánó
törekvéseim megvalósításához.

Glück Róza
A szlovák nemzetiségi mivoltom számomra nem
egy felvett viselkedési forma, hanem egy tény,
hiszen szlovák családba születtem. Szlovák származásom családom öröksége. Amióta az eszemet
tudom, mindig szlovák szavakat és szlovák dalokat
hallottam magam körül. Így nőttem fel, gyerekkorom óta szlovák táncokat táncolok és szlovák énekeket éneklek, és ez jó érzéssel tölt el. Ezért olyan fontos számomra a
szlovák nyelv és a szlovák kultúra megőrzése, és amikor tenni kellett érte sosem volt kérdés, menjek-e segíteni. Aki az elmúlt években részt vett
a szlovák önkormányzat rendezvényein, láthatta, hogy már évtizedek
óta segítem a munkáját, és ezt a jövőben is szeretném folytatni. Szerencsére a faluban sok olyan ember van, akinek bár nem kötelessége, mégis
sokat tesz Szentkereszt nemzetiségi életéért, azok helyett is, akiknek bár
kötelessége lenne mindent megtenni azért, hogy őseink kulturális örökségét megőrizzük, mégis évek óta nemcsak hogy nem tesz eleget vállalt
kötelezettségeinek, hanem még azt is megpróbálja gátolni, hogy mások
megtegyék azt. Ezért tettem eleget a felkérésnek, és jelöltettem magam
a szlovák önkormányzatba, hogy egy tenni akaró szlovák önkormányzatot tudjunk létrehozni, amelynek nem a funkció a fontos, hanem az,
hogy át tudjuk adni a fiatalabb generációnak őseink nyelvét, kulturális
örökségét és azt az különleges életérzést, amelyet én megéltem és ami
többé tesz bennünket itt Magyarországon – hogy szlovák nemzetiségűnek születtünk.

Nagy Mariann
Nagy Mariann (Fekete Mariann) vagyok, 1979ben születtem, iskolás éveimet Pilisszentkereszten töltöttem. A helyi néphagyományokat aktívan
ápoltam (Szlovák betlehem és Nové leto felélesztése). Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán szereztem diplomát. Jelenleg orvosdiagnosztikai analitikusként
dolgozom a Budai Irgalmasrendi Kórház laboratóriumában. Három
gyermek édesanyjaként fontosnak tartom a szlovák nyelv és kultúra
továbbadását, ezért mindhárman a budapesti szlovák tanítási nyelvű
óvodába és iskolába járnak. Fontosnak tartom, hogy a helyi lakosság
fel merje vállalni és büszke legyen szlovákságára a mindennapokban.
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Papucsek Katalin Ida
A szlovák nyelv szeretetét már gyermekkoromban szívtam magamba. Az általános iskolában
tagja voltam a szlovák énekkarnak és a tánccsoportnak. A szlovák nyelvet ma is beszélem. Mivel
az egész családom szlovák nemzetiségű, mindig
fontos volt számomra szlovákságunk megőrzése.
A szlovák önkormányzat munkáját már évek óta
támogatom, és az elmúlt években nagyon sok rendezvényen tevékenyen is részt vettem a programok előkészítésében és lebonyolításában,
sőt ebbe a tevékenységbe bevontam gyermekeimet is. Ezért is esett jól
a felkérés, hogy csatlakozzak a szlovák önkormányzathoz. Úgy gondolom, hogy Pilisi Szlovákok Egyesületének jelöltjeivel már eddig is jó
munkakapcsolatban voltunk, így együttesen nagyon sokat tehetünk a
falu nemzetiségi hagyományainak megőrzéséért. A választásokra való
előkészületek során nagyon sok jó közös gondolat merült fel, amelyek
megvalósítása mindenképpen a falu előnyére válhat. Amennyiben
megválasztanak a szlovák önkormányzat tagjává, minden erőmmel
azon leszek, hogy a falu nemzetiségi hagyományait a lehető legtovább
meg tudjuk őrizni, hogy ezzel még színesebbé tegyük falunk életét.

Szabó István
A szlovák népdalok és népzene szeretetét már
gyerekkoromban szívtam magamba édesapámtól,
aki a falu ismert harmonikása volt. Már akkor
eldöntöttem, hogy egyszer a nyomdokaiba lépek,
ezért tanultam meg harmonikázni. Számomra nagyon fontos, hogy Pilisszentkereszten ne haljanak
ki azok a régi népszokások, amelyek szebbé és
érdekesebbé teszik a falu életét. Ezt a tevékenységemet már évekkel
ezelőtt elkezdtem (Simon és Juda, zenés ébresztő, falunap), és amikor
felkérést kaptam, hogy a szlovák önkormányzat keretei között folytassam ezt a tevékenységemet, örömmel tettem eleget a felkérésnek. Úgy
gondolom, hogy szervezett keretek között még többet tehetek szlovák
hagyományaink megőrzéséért és új nemzetiségi hagyományok kialakításáért.

Szova Istvánné
Pilisszentkereszten születtem, szlovák családba.
A családomban mindig szlovákul beszéltünk.
Ezért is volt számomra mindig nagyon fontos a
szlovák nyelv. Amikor csak tehettem, részt is
vettem a szlovák rendezvényeken és hosszú évek
óta anyagilag is támogatok minden szentkereszti
szlovák és egyéb rendezvényt. Amióta pedig tagja lettem a szlovák önkormányzatnak tevékenyen is részt tudok venni
azokban a programokban, amelyek a szlovák nemzetiség fennmaradását segítik. Már két ciklusban dolgoztam a szlovák önkormányzat
tagjaként, és úgy gondolom, hogy hasznos tagja voltam az önkormányzatnak, ezért ezt a munkámat a jövőben is szeretném folytatni. Ebben
erősített meg a felkérés is, hogy folytassam a munkámat a szlovák
önkormányzatban. Amennyiben a falu megválaszt, minden erőmmel
azon leszek, hogy a szlovák önkormányzat rendezvényei a továbbiakban is sikeresek legyenek, és a fiatalok megismerjék és megszeressék
elődeink kultúráját és nyelvét.

