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Kedves Olvasó!

Bizonyára nem telt el észrevétlenül Önök számá
ra sem ez az egy év. Ugyanis egy éve újult meg
külsejében és tartalmában is a pilisszentkereszti
Hírforrás. Kialakítottuk a rovatokat, megújítot
tuk a szerkesztés elveit, igyekeztünk sokszínűvé
és sokrétűvé tenni a cikkeket. Állandó szerzőink
segítik munkánkat és sokan, sokféléről írnak ne
künk, magunkról. Ebben az évben pedig létrehoz
tunk egy szerkesztőbizottságot, amely felügyeli
a megjelenő írások színvonalát. A szerkesztőbi
zottság tagjai: Becságh András, Dr. Göttl Márta,
Kecskésné Hoffner Klára, Miklós-Kovács János, Papp Viktor.
Továbbra is kérjük és várjuk véleményeiket,
hozzászólásaikat, téma-, és riportötleteiket, beszá
molóikat a faluban és a környéken történtekről.
Szerkesztőség

V

alamikor réges-régen az ifjú király,
édesapja halála után a trón átvételére készült. Tanácsadói intésére
még a koronázás előtt meg akarta találni
azt a lányt, akit feleségül vesz, és aki mint
királyné mellette állhat majd az ország élén.
Mivel nagyon félt attól, hogyan találhat a
feladatra alkalmas ifjú hölgyet, megkérte
az öreg kancellárját, hogy adjon tanácsot,
milyen szempont szerint válasszon. A bölcs
férfi tanácsa alapján másnap összehívta a
birodalomban élő összes hajadont, és a következőt hirdette ki: „Mindenkinek, aki szeretne a feleségem lenni, adok egy magocskát,
és az lesz a királyné, aki hat hónap múlva a
legszebb virágot hozza majd ide elém.” Igen

szá m

Mint minden évben, most is azért vagyunk együtt március idusán,
hogy a magyar történelem egyik legkülönlegesebb és legmegrendítőbb eseményére,
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetére emlékezzünk.

S

orsfordító, történelmi, nemzeti sors
kérdéseket előhozó és megoldani
igyekvő, felemelő, kollektív emlékezetünkben
megőrzésre méltó: ilyen és hasonló jelzőkkel
emlegetjük azokat a napokat. A bennük részt
vevő, nagyrészt ifjakat pedig hősöknek, for
radalmároknak, történelmi alakoknak nevez
zük. Tanulva az előbb felidézett kis történet
ből a mai napon leginkább őseink és nemzeti
nagyjaink példájából a becsület, a kitartás, a
szorgalom, a csendes és őszinte tenni akarás
művészetét szeretnénk elsajátítani.
Mi, akik magyar földön élünk, ugyanis
hajlamosak vagyunk arra, hogy saját életün
ket, történelmünket leértékeljük, lekicsinyel
jük, csupán a külsődlegesen látható eredmé
nyekre koncentrálva, mert ezt halljuk,
mert ezt sulykolják belénk. 1848
örökségéből is sokszor látjuk meg
ezért a negatívumot: végső soron
megint elbuktunk valamit, rövid
időn keresztül valamit felvillan
tottunk a világnak, de aztán, utó
lag látva szinte sors- és szükség
szerűen vesztettünk és a felemel
kedés lehetősége csak részben nyílt
meg előttünk. Ugyanígy látjuk 56-ot
is: mi tenni akartunk, igyekeztünk meg
mutatni a világnak az igazságunkat, és lám

megint legyőztek bennünket, ki
akarták belőlünk írtani a sza
badság vágyát, pár napig nem
zetünk megindult a boldogulás
útján, aztán, mint sokadszor ismét
belénk fojtották idegen hatalmak
és hadseregek a saját hangunkat,
mellyel bemutatkoztunk a világ
nak. Ma már igen sokan vannak,
akik a rendszerváltozás világát, közel
múltunk legutóbbi szabadságkísérletét is
így látják. Tettünk ismét egy ma már egyre
gyengébbnek mutatkozó próbálkozást arra,
hogy népünk jövőjét és gyermekeink sorsát
és jobblétét a magunk kezébe vegyük. Tettük
ezt nagy adag naivitással, be nem igazolódott
hamis várakozással, a hirtelen felemel
kedés és gazdagodás hiú ábrándjával,
de tele lelkesedéssel, ön-kereséssel
és őszinte reménységgel. És ma,
húsz év után mi maradt meg eb
ből? Egy recsegve, ropogva mű
ködő demokrácia, felfoghatatlan
mértéket mutató államadósság,
reményvesztettség, helyüket nem
találó emberek, korrupció és a napnap után lelepleződő hazugság-áradat.
Ellopott múlt, ellopott jövő, és a becste
lenség helyi jeleként ünnepről-ünnepre tu ➺

elcsodálkoztak a leányok a próbán, de máris
siettek haza, hogy övék legyen majd a legcsodálatosabb növény. Köztük volt a palota
egy ifjú szolgálóleánya is, aki titkon szerelmes volt az új királyba, de nem is reménykedhetett abban, hogy valaha is az övé lehet.
Bár a lány nem igazán értett a növényekhez,
mégis igyekezett a legjobb minőségű földbe
tenni a kis magocskát, szeretettel locsolta,
és esténként még dúdolgatott is neki valamilyen ősi ének dallamára. Azonban napról
napra egyre ijedtebben figyelte, hogy a cserép üres, még egy kis száracska sem mutatkozik benne. Mikor aztán a határidő lejárt,
a szegény leány a teljesen üres cseréppel a
kezében, teljes bizonytalanságban indult el a

palotába, hiszen magja egyáltalán nem indult növekedésnek. Elszörnyedve látta, hogy
a többi vetélytársa gyönyörű szép virágokkal
érkezett a király színe elé. A trónörökös belépett a terembe és a szinte tapintható csendben és feszültségben minden egyes lányt és
cserepet alaposan megnézett. Majd a legnagyobb meglepetésre kézen fogta a virág nélkül zavartan álldogáló fiatal szolgálóleányt
és kihirdette: „Ez a lány lesz a királyné, Őt
veszem feleségül. Ugyanis Ő volt az egyetlen,
aki azt a virágot nevelte fel, mely méltóvá tette, hogy a király felesége legyen: a becsület
virágát. Minden virágmag, amit nektek adtam csupán festett fadarab volt, amiből soha
semmi nem hajthatott ki.”
n
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➺ catnyi ellopott nemzeti zászló oszlopaink
ról. És az eredmények az áldozathoz képest
ismét úgy látjuk igen szerények.
Ha a történetbeli lány is ilyen gondolatok
kal indult volna el a király palotája felé, talán
már egy hónapja a szemétbe dobja a cserepet,
talán fél útról visszafordul, talán nem lép be
a trónterembe és soha nem találkozik azzal a
királlyal, aki csak őrá várt. Az ünnepeknek
az a gondolata, hogy emeljük fel a fejünket és
szívünket arról szól: ha megőrizzük a becsü
letünket, tiszta szándékunkat és ehhez hozzá
adjuk a szorgalmunkat és a látszólag csekély
eredményt hozó tetteinket, abból mindig van
új kezdet és új csoda és új reménység szület
het meg. Az elhúzódó hideg, a lassacskán ér
kező tavasz ellenére is, ezt a kis sugarat kell,
hogy ébressze bennünk ez a mai ünnep is.
Mert a magyar történelem mindig visszatérő
tanúsága az, hogy a megkezdett, de elbukott
vagy elbukni látszó útkeresésünk hosszú tá
von magot hajt a nemzet fiainak és lányainak
a lelkében és ebből folyamatosan születik és
formálódik a jövő Magyarországa. 1848 tava
szán talán sokan, 1849 őszén már kevesebben
hittek abban, hogy 160 évvel később is létezik
majd az ország, melyért harcoltak, de a hét
köznapok és az ünnepek váltakozásai lassan,
de egyre biztosabban meghozták gyümölcsü
ket. Nincs tehát nekünk sem okunk arra, hogy
kétkedjünk a jövőnk felől, ha innen hazatér
ve a holnapi munkanapon leszünk néhány
millióan, akik a becsület hiányától fuldokló
közélet világában is merjük a becsület-virá
gainkat letenni a nemzet közös asztalára. Ha
leszünk néhány millióan akik Petőfi gondo
latait vallják:
Nem várok én dicsőséget s díjat
munkáimért…
Kötelességet ingyen tenni kell, s kötelesség
munkálni a honért;
És a dicsőség? Isten hírivel tovább mehet,
Nem kell nekem kacér leány, midőn
ölelhetem hű feleségemet.
Miért zárjátok el az utamat? Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én használni s
nem ragyogni akarok.

Ha leszünk néhány millióan, akkor volt
tegnapunk, de lesz holnapunk is, voltak hőse
ink, lesznek bátor harcosaink, volt 1848/49ünk, lesz szép 2010-es esztendőnk! Ezekkel
a gondolatokkal és Petőfi csodálatosan igaz
soraival kívánok a falu minden lakójának a
jelenünk megélésére is ható emlékezést:
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére:
Esküszünk,
Esküszünk,
hogy rabok tovább Nem leszünk!

Így legyen, legyen így, és kérjük ehhez
magunkra, falunkra és nemzetünkre Isten
áldását!
 · IV. é vfolyam, 2010. ápr ili s

Hírek az ülésteremből
(A Polgármesteri Hivatal közleménye)

1/2010. – január 26-i
rendkívüli képviselőtestületi ülés
Az ülésen a képviselők közül heten, Lendvai
József, Becságh András, Galó László, Jánszki
István, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics
László, és Rusznyák János jelentek meg.
Önkormányzatunk 62 972 497 forintos
támogatást nyert a „Faluközpont fejlesztés,
közösségi tér kialakítása Pilisszentkereszten” című, KMOP-5.2.1/A jelű pályázatra,
80%-os támogatás mellett, azaz 20% önrészszel.
A pályázat önerejéről nyilatkoztunk,
hogy amennyiben elnyerjük a támogatást,
úgy a teljes megvalósítási költségnek ezt a
20%-át költségvetésünkben a fejlesztési hi
telkeret terhére biztosítjuk.
Az elnyert támogatás lehívásához szüksé
ges nyilatkozatok megadására, továbbá a tá
mogatási szerződés aláírására a polgármester
megkapta a felhatalmazást a testülettől.
2/2010. – január 28-i ülés
Az ülésen a képviselők közül nyolcan, Lend
vai József, Becságh András, Peller Mónika,
Galó László, Jánszki István, Kecskésné
Hoffner Klára, Kvintovics László és Rusz
nyák János jelentek meg.
Az érvényes, de eredménytelen ügy
vezetői pályáztatás után, még a 2009. de
cemberi ülésen a testület 2010. január 15-re
módosította a pályázat beadásának határ
idejét és 2010. január 31-ig megbízta az ad
digi ügyvezetőt a Kft. vezetésével. Az első
kiírásra pályázóknak lehetőségük volt pá
lyázatuk érvényben tartására, ezzel éltek is.
A meghosszabbított határidőre egy újabb
pályázat érkezett. Mivel egyik pályázó
sem kapott elegendő szavazatot, úgy dön
tött a testület, hogy ismét Miklós-Kovács
Jánost, az eddigi ügyvezetőt bízza meg a
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetői
teendőinek ellátásával 2010. február 1-jétől
2010. május 31-ig.
A testület döntött továbbá arról, hogy

készüljön el egy új pályázati kiírás a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazga
tói pályázatra.
A Kistérségi Tanács legutóbbi, 2009.
decemberi ülésén a szociális ellátás terüle
tén módosította DPÖTKT Társulási Meg
állapodását. A módosítást az egyes képvi
selőtestületeknek is jóvá kell hagyniuk. A
képviselő-testület a Társulási Megállapo
dást a módosításokkal egységes szerkezet
be foglalt szöveggel elfogadta.
A Társadalmi Megújulás Operatív
Programok (TÁMOP) keretében megje
lent az „A közművelődés a nem formális
és informális tanulás szolgálatában” cí
mű pályázati felhívás. Az árajánlatot adó
Williamson & Klark pályázatíró és szakta
nácsadó céggel történt konzultáció alapján
a pályázat keretében lehetőség nyílik a he
lyi identitást erősítő, a helyi nemzeti etnikai
és kisebbségi hagyományok megőrzésére
szolgáló általános iskolai délutáni foglal
kozások, szakkörök, valamint a Közössé
gi Házban jelenleg működő programok és
nyári táborok teljes körű támogatására. A
testület döntése alapján Önkormányzatunk
elindul ezen a pályázaton.
A dobogókői vállalkozók kezdemé
nyezésére a képviselő-testület felkérte az
Ügyrendi Bizottságot, hogy a jegyzővel
együttműködve vizsgálja felül a közterület
használatáról szóló 8/1995. (VI. 27.) önkor
mányzati rendeletet a dobogókői mozgóáru
sításra vonatkozó szabályok tekintetében.
3/2010. – február 11-i ülés
Az ülésen a képviselők közül mind a tízen,
Lendvai József, Becságh András, Galda Le
vente, Peller Mónika, Galó László, Jánszki
István, Kecskésné Hoffner Klára, és Rusz
nyák János, Kvintovics László és Záluszki
Ildikó megjelentek.
A „Pilisszentkereszt, Mester utca felújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljá
rás megindításáról már korábban döntött a
képviselő-testület .

Március 15-ei ünnepség Nagyölveden

C

Felvidéki testvérközségünk, Nagyölved Önkormányzatának meghívására
falunk több polgára is részt vett a március 15-i ünnepségen.

seri Zita polgármester asszony ünnepi
beszéde után Pilisszentkereszt nevében
Lendvai József polgármester és Becságh And
rás alpolgármester helyezték el az emlékezés
koszorúját a gyönyörűen faragott kopjafákkal
díszített emlékparkban.
A koszorúzást követő ünnepségen ünnepi
beszédet mondott Szigeti László az MKP par
lamenti képviselője és szót kapott a Szentke
reszti Polgári Kör Egyesület elnöke, Dr. Hor

váth Sándor is. Széchenyit idézve hangsúlyoz
ta az anyanyelvi oktatás fontosságát és nem
zetmegtartó erejét, majd bejelentette, hogy az
egyesület tagjai és szimpatizánsai csatlakozva
a Rákóczi Szövetség országos felhívásához,
pénzadománnyal szeretnék támogatni a he
lyi magyar iskola első osztályába beiratkozó
gyerekeket. Az adományt a Rákóczi Szövet
ség helyi szervezetének vezetője, Antala Éva
református lelkész vette át.
(a szerk.)
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A közbeszerzési eljárás 2009. december
7-én megjelent ajánlattételi felhívással el
indult.
Ajánlattevők voltak: HE-DO Kft., Magyar
Aszfalt Kft., BOLA 95 Kft.
A képviselő-testület ezen az ülésén az el
járást érvényesnek és eredményesnek nyil
vánította.
A nyertes ajánlattevő neve: BOLA 95 Kft.
A képviselő-testület a továbbiakban az
alábbiakról döntött:
n 2010-ben is igénybe kívánja venni a
mozgókönyvtári szolgáltatás támogatásá
ra a Pest-megyei Könyvtár és a DPÖTKT
közreműködését.
n A belső ellenőrzési feladatok elvégzé
sét 2010-ben is a DPÖTKT útján kívánja
ellátni.
n Elfogadta a feladat-ellátási megállapo
dást.
n A „Belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten” elnevezésű pályázat, vala
mint a „Faluközpont fejlesztés, közösségi
tér kialakítása Pilisszentkereszten” című
pályázat támogatási szerződéseihez szük
séges tulajdonosi hozzájárulások feltétele
ként, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központtal bérleti szerződést köt a polgár
mester a pályázatok által érintett állami
tulajdonú ingatlanoknak a beruházásokhoz
szükséges részére.
n A képviselő-testület kinyilvánította
azon szándékát, hogy szerződéses úton
rendezi a „Belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten” elnevezésű pályázat elő
írásainak megfelelően a pilisszentkereszti
156 hrsz.-ú Tavasz utca, az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező önkormány
zati út folytatásaként kialakításra kerülő
útrész tulajdoni viszonyait, valamint a
Kossuth utca pályázati kiépítésének tulaj
doni viszonyait. Ennek érdekében megbíz
ta a polgármestert az érintett ingatlanokra
vonatkozó tulajdonjog átruházási és telek
alakítási szerződések megkötésével és alá
írásával.
n A szavazatszámláló bizottságokba az
alábbi pilisszentkereszti lakosok lettek
megválasztva:
I. sz. szavazókör:
Tagok:
– Balla Szilvia Pilisszentkereszt, Fő út 67.
– Baranyák Lajosné Pilisszentkereszt, Pe
tőfi Sándor u. 16.
– Szmetana Mihályné (Haskó Katalin) Pi
lisszentkereszt, Dobogókői u. 7.
– Stoflitz Emília Pilisszentkereszt, Forrás
u. 77.
– Pócs Gábor Pilisszentkereszt, Ady Endre
u. 10.
Póttagok:
– Tarnóczy György Pilisszentkereszt, Ady
Endre u. 16.
– Kovács Dóra Pilisszentkereszt, Szabad
ság u. 26.

II. sz. szavazókör:
Tagok:
– Sipos Kálmánné Pilisszentkereszt, Ta
vasz u. 39.
– Uhrin Gábor Pilisszentkereszt, Pomázi
út 39/A.
– Guba Imre Pilisszentkereszt, Malom u. 34.
póttagok:
– Kormosné Karmó Katalin Pilisszentke
reszt, Kossuth L u. 39/A.
– Liptai Zsolt Pilisszentkereszt, Tavasz u. 56.
n Továbbá a testület megbízta a Közössé
gi Ház igazgatóját a települési ünnepeink
megrendezésének előkészítésével.
4/2010. – február 25-i
rendkívüli képviselőtestületi ülés
Az ülésen a képviselők közül heten, Lend
vai József, Becságh András, Galó László,
Jánszki István, Kecskésné Hoffner Klára,
Kvintovics László és Rusznyák János jelen
tek meg.
n A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.
által készített Rendezési Terv jóváhagyan
dó munkarészének, a hatósági vélemények
alapján szükséges változtatásait elfogadta a
testület, és megbízta a polgármestert, hogy
az önkormányzat nevében az egyeztető
tárgyalásokon a jóváhagyott véleményeket
képviselje.
n A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Fel
ügyelő bizottsági tagjai 2010. január 1-jétől
2011. február 15-ig terjedően lettek megvá
lasztva:
- Dr. Göttl Márta
- Dr. Graf Zoltánné
- Pap Krisztián
n A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Alapí
tó Okiratát elfogadta a testület.
n Felkérte a képviselő-testület a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és
Felügyelő Bizottságát, hogy 2010. március
12-ig terjesszenek javaslatot a képviselőtestület elé a könyvvizsgáló személyére. A
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Közhasznú
szerződése is elfogadásra került.
n A Pilisszentkereszti Általános Iskola ál
tal a MNEKK-hez benyújtandó „Anyanyelvi, és népismereti gyermek- és ifjúsági táborok” című pályázatát a testület támogatja.
5/2010. – március 8-i
rendkívüli ülés
Az ülésen a képviselők közül nyolcan, Len
dvai József, Becságh András, Galó László,
Jánszki István, Kecskésné Hoffner Klára,
Kvintovics László, Peller Mónika és Rusz
nyák János jelentek meg.
n Úgy döntött a testület, hogy amennyi
ben a Településrendezési Tervvel kapcsola
tos 2010.03.09-ei 9.§.(4) bekezdés szerinti
egyeztető tárgyaláson az önkormányzatot
képviselő polgármester az állami főépítészi
irodával nem tud megállapodni az ÜÜ öve

zetben elhelyezhető rendeltetési egységek
funkciójának bővítéséről, akkor az ÜÜ1-es
besorolást KÜ besorolásra javítja a jóváha
gyandó egyeztetési anyagban szereplő pa
raméterekkel.
n A polgármester felhatalmazást kapott,
hogy a beérkezett árajánlatok alapján kös
sön szerződést a PERFECTUS Kft.-vel
a „Belterületi utak felújítása Pilisszentkereszten” és a „Faluközpont fejlesztés,
közösségi tér kialakítása Pilisszentkereszten” pályázatok közbeszerzési eljárásainak
lefolytatására, és megbízást kapott a közbe
szerzések minél előbbi elindítására, a leg
kedvezőbb ajánlattévő kiválasztására, és a
szerződések aláírására.
n A képviselő-testület támogatja a
DPÖTKT elképzeléseit a Dunakanyari
Nyári Játékok ez évi megvalósítására és
támogatja pályázat benyújtását a Nemzeti
Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Prog
ramok Szakmai Kollégiuma idei kiírására,
úgy dönt, hogy megrendezi a Pilisi Klast
rom Fesztivált, mellyel csatlakozik a Du
nakanyari Játékok idei rendezvényeihez,
valamint biztosítja a pályázatban a pilis
szentkereszti programokra eső önrészt,
rendezvénye költségvetésének 40%-át, ma
ximum 1 000 000 Ft-ot.
6/2010. – március 19-i
rendkívüli ülés
Az ülésen a képviselők közül hatan, Len
dvai József, Becságh András, Jánszki Ist
ván, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics
László, és Rusznyák János jelentek meg.
n A februári ülésen megválasztott szava
zatszámláló bizottsági tagok közül egy fő
visszamondta a jelentkezését, így az ő he
lyére Szikszai Pált választották meg a kép
viselők az I. szavazókörbe.
összeállította: Sipos Enikő

Tisztelt lakosok!

Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen
környezetben élünk ma, és milyen környe
zetet örökölnek tőlünk az utódaink, ezért
2010. április 22-én, csütörtökön
9–14 óra között

a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
közösen,

szemétgyűjtési akciót
szervez az Önkormányzat.

Kérünk minden civil szervezetet, faluszé
pítő közösséget, iskolánk felsőtagozatos
tanulóit, egyéni jelentkezőt, hogy csatla
kozzanak hozzánk ezen a napon, segítse
nek a környezetünk szebbé tételében. A
szemétgyűjtéshez szükséges szemétgyűjtő
zsákokat, védőkesztyűket és láthatósági
mellényeket biztosítunk.
Polgármesteri Hivatal

IV. é vfolyam, 2010. ápr ili s

·



Pilisszentkereszti Hírforrás

Találkozás Pilisszentkereszten Dr. Gróf Bethlen Istvánnal,
a Magyar Páneurópa Unió elnökével
Vendégünk Orbán Vilmosnak, a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat elnökének meghívására látogatott el Pilisszentkeresztre, a Közösségi Házba. Az alábbiakban az előadás illetve a Kevély TV munkatársa, Major Teréz által készített interjú lényegét foglaljuk össze.
n Dr. Gróf Bethlen István 1989-ig külföldön élt, akkor Antall József hívására
tért haza, aki felkérte nemzetközi gazdasági- és pénzügyi tanácsadójának.
– Én azt hittem, hogy ez nagyszerű lesz.
Havonta hazajövök kétszer-háromszor,
jobbnál jobb tanácsokat fogok adni, a ku
tya sem fog törődni velük, úgyhogy reme
kül megleszünk. De aztán 1990. január
7-én Antall bemutatott az elnökségnek és
ők akkor tudták, hogy köztük nincs sen
ki, aki valamikor részt vehetett volna egy
demokratikus választási kampányban, én
viszont soha nem főfoglalkozásban, de
azért a politikával is foglalkoztam és így
fölkértek,hogy vezessem az MDF kam
pányát. Én elvállaltam, de csak Lezsák
Sándorral együtt. Így aztán itt ragadtam,
országgyűlési képviselőnek is felkértek és
nem havonta jöttem kétszer-háromszor ta
nácsokat adni, hanem 4 évig arra sem volt
lehetőségem, hogy a müncheni és philadel
phiai otthonaimat föladjam, úgyhogy a szó
szoros értelmében kofferből éltem. Viszont
a nagyszerű tanácsaimból valóban majd
nem semmit nem fogadtak meg.
n Azt mondják, hogy a gazdaságpolitikánk akkor siklott ki, amikor nem fektettünk kellő figyelmet a mezőgazdaságra,
ezáltal a privatizációt sem jól hajtottuk
végre.
– Nagyon helyesen mondja, de nem csak
a mezőgazdaság, hanem az egész vidékfej
lesztés, sőt az egész magyar gazdaság- és
pénzügypolitika félre siklott. 1990-ben én
voltam a designált, azaz a kijelölt pénz
ügyminiszter. Jól ismertem külföldről a
Worldbank, a Világbank és az IMF, a Nem
zetközi Valutaalap illetékeseit, és persze
tudtam, hogy az ő követeléseik teljesíthe
tetlenek Magyarország számára, így a ma
gyar gazdaságot nem lehet talpra állítani.
Javasoltam, hogy tárgyaljuk újra a feltéte
leket Magyarország javára. Hozzáteszem,
amilyen rossz volt Magyarország helyzete
1990-ben, még mindig összehasonlíthatat
lanul jobb volt, mint ma. Ma teljes mérték
ben –ilyen keményen kell fogalmaznom-,
a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap
gyarmatává lettünk. Ők határozzák meg,
hogy Magyarországon mi történjék. Én ezt
nem akartam megengedni 90’-ben. Mivel
Antall József nem rendelkezvén külföldi
tapasztalatokkal, túlságosan félt e szerve
zetek hatalmától és a „nyugat” véleményé
től, azt kérte, hogy hagyjunk mindent úgy,
ahogy az elmúlt években volt. Így nem let
tem pénzügyminiszter. Valójában a privati
záció már 1987-ban megkezdődött, mikor
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az akkori kommunista rendszer elkezdte az
úgynevezett spontán privatizációt, amely
nek a következményeit a mai napig nyög
jük. Olyan emberek kezébe került a magyar
nemzeti vagyon, akiknek egyrészt sem
mi közük nem volt hozzá, másrészt nem
volt szakértelmük, mert ezek pártkatonák
voltak, akiket a bankokhoz, nagyvállala
tokhoz helyeztek. Ezek az emberek, mint
tegnapi kommunisták, azt hitték, hogy ma
már Moszkva Washingtonban van, vagy
Brüsszelben és szemrebbenés nélkül a Vi
lágbank, a Nemzetközi Valutaalap legroszszabb követeléseit is azonnal elfogadták,
sőt még szorgalmi feladatokat is végre
hajtottak. Nyugati megítélésüknek mindez
igen jót tett és vagyoni helyzetüknek is.
n A Páneurópa Unió a legrégebbi szervezet, amely kontinensünk egyesüléséért
küzd. 1923-ban Richard CoudenhoveKalergi gróf alapította, aki azt mondta az
első világháború után, mely szerinte valójában egy európai polgárháború volt, ha
nem sikerül Európát demokratikus államok önkéntes szerveződése alapján egyesíteni, akkor jön egy második, az elsőnél
még sokkal pusztítóbb európai polgárháború, aminek a következménye az lesz,
hogy Európa el fogja veszíteni történelmi
jelentőségét.
– Igen. Mi azért küzdünk, hogy Európa az
európai eszmék alapján egyesüljön, tehát ne
egy amerikai típusú, másodrendű lerakat
legyen, hanem a világpolitikában és a vi
lággazdaságban is teljesen önálló szerepet
töltsön be. Én úgy lettem tagja a Páneurópa
Uniónak, hogy 20 éves koromban meghall
gattam Habsburg Ottó egy előadását, aki
akkor a Páneurópa Unió alelnöke volt, és
ott jöttem rá, hogy a számomra legfonto
sabb három kérdésre
l a tizenötmilliós magyar kultúrnemzet
megtartása és megerősítése,
l a csodálatos magyar kultúra és nyelv
megtartása,
l és az 1100 éves – valójában sokkal ré
gebbi, vérzivataros – történelmünk alapve
tő kérdése, hogy élhet nemzetünk bizton
ságban Európa közepén – az Európai Unió
tud választ adni. Jó politikával – ezért küzd
a Páneurópa Unió – mindhárom kérdésben
eredményeket tudnánk elérni, lényegesen
javítani lehetne a 15 milliós kultúrnem
zet helyzetén, erősíteni tudnánk a magyar
nyelv, és kultúra elismertségét, mint az
európai kultúra egyik fontos építőkövét. A
biztonság hála Istennek már most szavatol
va van, mert a tízmilliós Magyarországot
bárki, bármikor megtámadhatná, de az 520

milliós Európai Uniót nem. Európa erőssé
ge a sokszínűsége. Európa egysége a sokré
tűségben mutatkozhat csak meg!
Említettem Amerikát. Mit is akartak
ezek az emberek? Nagyon gyorsan megta
nulni angolul, bárhonnan jöttek, nem is an
golul, hanem amerikaiul, és jó amerikai ál
lampolgárok lenni. Nekünk, akik ezeregy
száz éve itt élünk Európában, nem kell egy
újabb nyelvet megtanulnunk, nekünk nem
kell egy újabb állampolgárságot fölvenni.
Visszatérve a Páneurópa Unióra , mint a
legerősebb európai szervezet mindig arról
beszélt, hogy az európai egység kizárólago
san a sokrétűségében jelenhet meg. Megint
visszatérek a kultúrára -milyen szegény az
amerikai kultúra az európaihoz képest!
Nem lepődöm meg az Európai Unió el
lenes megnyilvánulásokon. Ám szerintem
ez nem az Unió hibája, hanem a mienk.
Két tárgyaláson is aktív szereplő voltam,
az úgynevezett déli bővítésnél, Spanyolor
szág, Portugália, Görögország és az úgy
nevezett semleges térség Ausztria, Svédor
szág, Finnország esetében is.
Az a tizenöt ország mindegyike, ame
lyik előttünk belépett az Unióba óriási
nyereségként könyveli el az Európai Uni
ós belépést. A velünk belépő kilenc ország
szintén.
Magyarországnak sikerült elérnie azt
az egyedülálló teljesítményt, hogy mint
szegény ország, nettó befizetők vagyunk
az Európai Unióba. Miért is? Mert nem va
gyunk képesek hozzájutni azokhoz a pén
zekhez, amelyeket le lehetne hívni az Euró
pai Unióból, a megszerzett pénzeket pedig
rossz célokra használjuk föl. Nem a hosszú
távú, a magyar gazdaságot, Magyarorszá
got fellendítő dolgokra. Ráadásul a pénzek
kézen-közön eltűnnek, jó néhány összeget
azért nem kaptunk meg, mert Brüsszel is
rájött, hogy Magyarországon még a statisz
tikákat is meghamisítják, lásd a legutolsó
ezzel kapcsolatos bírósági ítéletet. Tehát az,
hogy a magyar állampolgárok az Európai
Unióból csak rosszat látnak az nem az Eu
rópai Unió vétke, bűne, hibája, hanem egy
rossz kormányzati politika következménye,
amely ellentétben az előzőleg belépett ti
zenöt országgal, vagy a velünk belépett
kilenccel, nem tudja mindazon előnyöket
megkapni, amit az Európai Unió nyújt, a
magyar állampolgárok, Magyarország ja
vára.
n Ebből az adósságspirálból, amibe került hazánk, Ön szerint van-e kiút?
– Akármilyen nehéz volt ’90-ben a hely
zetünk, még akkor is jobb volt, mint ma.
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Valóban a Nemzetközi Valutaalap és a Vi
lágbank gyarmata vagyunk, úgyis kezelnek
minket. Itt csak azt lehet tenni, amit én ’90ben kértem Antall Józseftől, de amit nem
sikerült elérnem: teljesen újra kell a felté
teleket tárgyalni a Világbankkal és a Va
lutaalappal, meg kell nekik mondani, hogy
ugyan lehet azt csinálni, amit ők akarnak,
de így tönkreteszik Magyarországot. Vajon
ez jó lenne nekik?
Inkább adjanak nekünk levegőt, hogy
magunkhoz térjünk, hogy hosszabb távon
kelljen fizetni azt az őrületes adósságterhet,
amit nyolc év alatt a kormányzat a magyar
lakosság vállaira tett, hosszabb ideig és

jobb körülmények között, ( pl. alacsonyabb
kamatokkal). Nem kell minden nemzetközi
befektetőnek éppen Magyarországon meg
gazdagodnia!
Ez volt a fő kritikám kilencvenben, ez a
főkritikám ma is. Tessék megnézni a nyu
gat-európai kamatszinteket! Tessék meg
nézni a magyar kamatszinteket! A kettő
különbségéből akkora, de akkora hasznot
húznak a külföldi befektetők, aminek sem
mi, de semmi értelme nincs, ha csak nem
akarják az országot valóban tönkretenni.
Ha pedig tönkreteszik az országot, akkor
nem tudunk visszafizetni semmit. De van
kiút! Nagyon nehéz lesz, körülbelül 10 évig

fog tartani, amíg a magyar gazdaságot
egyensúlyba tudjuk hozni. De ez nem azt
jelenti, hogy 10 évig megmarad ez a hihe
tetlenül rossz életszínvonal. Lehet közben
is eredményeket elérni. Rengeteg új mun
kahelyet kell teremteni, a vidék helyzetét,
a települések helyzetét javítani szükséges,
nem elnyomni a kis- és közepes települé
seket. Tehát, igenis lehet már közben is
eredményeket elérni. De a teljes gazdasági,
pénzügyi konszolidáció, a gazdaság korri
gálása legalább 10 év.
Köszönjük a beszélgetést!
lejegyezte: Miklós-Kovács János

E

gy évvel ezelőtt 2009. március
elején egy hétvégén a hirtelen
megkezdődött hóolvadás és a
hosszas esőzés vészesen megduzzasztotta
a Dera patak vizét. A Pálos-köztől lefelé
levő patakszakaszon a meder melletti in
gatlanokat veszélyeztette a mintegy 50 m
hosszban összegyűlt kb. 60 m3-nyi faág
és hordalék, amit a kirendelt forgókana
las rakodógép emelt ki a patakmederből.
Ugyanígy a Dera patak több helyen ki
áradt a fentebbi szakaszokon és a Pataksor
utcán végighömpölygő árhullám mintegy
300 m hosszban elmosta az elmúlt évben
a „mart” aszfalttal feljavított útburkolat
túlnyomó részét. A kármentésben, kár
enyhítésben a csoportvezető mellett 2 fő
közhasznú munkás, valamint az árvíz
által érintett ingatlantulajdonosok segít
ségével - a focipálya mellett - az út átvá
gásával sikerült az árhullámot a patakme
derbe visszaterelni. A védekezési költség
481 500 Ft-ba került.
A káreseményt követő bejelentésünkre
a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazga
tóság és a Közép-magyarországi Regioná
lis Fejlesztési Tanács képviselői helyszíni
szemlét tartottak, jegyzőkönyvben rögzí
tették az áradás okozta károkat. A szük
séges dokumentáció benyújtásával állami
támogatást kértünk a Tanács „vis maior”
keretéből a helyreállítási munkákhoz. A tá

Dera patak áradása – 2009.
Pataksor rendbetétele
mogatás megadásának feltétele volt függet
len műszaki szakértő közreműködése, aki
a műszaki szakvéleményében a patak felé
egyoldali esésű 4 m széles „mart” aszfalt
burkolat - szélén 1-1 m széles földpadkával
– kialakítását és az út patak felőli oldalán
profilozott vízelvezető árok elkészítését ír
ta elő.
Augusztus hónap végén 2 392 410 Ft ál
lami támogatást nyertünk el a helyreállítási
munkákhoz, amihez a képviselő-testület
1 514 690 Ft önrész felhasználásáról hatá
rozott.
Az építési munkák 2009. október hó
napban kezdődtek és november elején feje

ződtek be. Az elkészült kisforgalmú és kis
teherbírású útburkolat védelmére 3,5 tonna
súlykorlátozást vezettünk be.
A kemény téli időszak után az idei hó
olvadás során jól vizsgázott a helyreállított
út, mindössze a Klastrom-forrásból eredő
állandó vízfolyás, valamint a focipálya
felől lejövő és a hóolvadásból származó
vizek okoztak az út felső végénél – a Klast
rom kertbe vezető út sarkánál – kimosást
az útfelületből. Ezt a fenti vizek általi kár
okozást a vizek út alatti csőátereszen ke
resztül a patakmederbe vezetésével el lehet
hárítani.
Sármási Péter
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A pilisi Szentkút búcsúja!

„Púty Pilisszkej Leskovej Sztugyenki”
2004. július 4-én
Szép, kedves, vallási, testi-lelki felüdülést jelentő ünnep, egyházi búcsú volt a Pilisszentkereszti Mária kegyhelyen: 2004. július
4-én. Több egyházi, önkormányzati és magán szervező munkájával tán ezer lelket számláló ünnepi gyülekezet is összejött: Sarlós
Boldogasszony napján a szépen felújított kegyhelynél a Pilis-hegység egyik közismerten legbővizűbb forrásánál.

J

elen sorok írója, mind szülőfalujának,
mind pedig a Pilis hegynek egyik sze
relmese. A történetek, hagyományok
ismerője és egyben gyűjtője több történetet
jegyzett le és olvasott el az apai nagybácsi
tól: Gaján József kántortól. Az egykor élt
kántortanító a pá1osok tisztelőjeként úgy
tudta eredetileg a francia Lurdi (Lourdes.
1858.) Szűzanya: XIX. századi megjelené
se után alakult ki a kegyhely tisztelete. A
franciaországi jelenés egy molnár leányá
hoz fűződik. A történet szerint a faluban
működő pálos atyák által működtetett ma
1omba vándor molnár legények hozták a
hírt a csodáról. Ennek hatására épült a mai
– Mogyorós-patak, helyi néven Leszkóvjárek forrásánál egy piciny kápolna.

Boldogult Hoffner Glückné nagyanyám
elbeszélése szerint kis barlang formája volt
a kápolnának. Csodákról nem nagyon hal
lottam, az viszont igen elterjedt dolog volt,
hogy a környék hegyoldala délkeleti fekvé
sű, így gyümölcs és szőlő területek voltak
rajta. A munkában megfáradt embereknek
szüksége volt a jó ivóvízre. A Mogyorósforrás, mai néven Szentkút, bővelkedett
remek ivóvízben. A Gaján család legendári
uma és tárgyi emlékei szerint a Lurdi csoda
utáni időben Gaján Mihály dédapám, aki
a felvidékről, Poprádról vetődött ide ván
dor mesterlegényként azonnal felismerte
a kegyhely vizének kiváló tulajdonságait.
Saját szikvízüzemében bebetonozott 5x5
méteres pincében e célra egy felvidéki
üveggyárban speciális üveget gyártatott,
melyből nagy kegyelettel őrzök néhányat,
ezekben kevés szénsavval dúsítva a vizet,
élvezetes üdítő italt készített. Ezen tevé
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kenység az I. Világháború utáni időkig mű
ködött. Ezt a forrásvizet krachellis üvegnek
nevezett, gumigyűrűs üveggolyó zárta le. A
vállalkozás csődbe jutott, de ez egy másik
történet.
A kegyhely köznapi tisztelete, látogatása
igen népszerű volt. Az erdőn-mezőn dolgo
zó helybéliek családiasan, köznapi ruhá
ban látogatták. Amíg a templomlátogatás
bizonyos ünnepi megjelenést indokolt, a
Szentkút hétköznap is, munkaközben is
látogatható volt, mintegy a munkanap ré
szeként. A jelenlegi díszes környezet előtt
a szerényebb anyagiakkal bírók szívesen
ápolták, erejükhöz, tehetségükhöz mérten.
Ismert egy olyan fénykép melyen Martinák
Ferenc, – helyben csak Francko bácsinak
nevezett napszámos
– ünnepélyes eskü
vel vállalta a kegy
hely ápolását, ön
kéntes gondozását.
A repatriálás idején
1946-ban- kitelepült
Szlovákiába. Ezután
sokáig egy gyermek
telen iparos házaspár
– Richter József és
neje- kezelték igen
nagy odafigyeléssel,
áldozatos munká
val. A forrás és a
kellemes környezet
mindig jó alkalom volt a baráti találkozók
ra. Természetszerető értelmiségiek gyakran
éltek a lehetőséggel a környéken járva.
Ehhez a szép
ünnepséghez ha
sonló tömeget csak
kis gyerekként lát
tam: 1946 nyarán,
akkor is a környék
falvaiból német-,
szlovákajkú hívők
egy-egy
keresz
talja: Pilisszántó,
Piliscsév, Kesztölc,
Pilisszentlélek. Pi
liscsév, Kesztölc,
Pilisvörösvár, Pilis
szentlászló, Pomáz,
Csobánka
falusi
népe, továbbá Óbu
da és Józsefváros

Pilist szerető, testi-lelki felüdülést kereső
közönsége volt jelen. A korabeli írások sze
rint a jelenlegi forrásfelújításhoz hasonlóan
több mint ezer lélek jött össze. Ide sajnos
nagyon beszüremkedett a politika, ami ki
csit kesernyéssé tette a testi-lelki felüdülést.
Ekkor járt ugyanis a Pilisi hegyek szlovák
falvaiban egy Alexander Horák nevű feren
ces atya, aki igen jó, kétnyelvű, -de főleg
szlovákul beszélő- hitszónok, akiről ké
sőbb kiderült, csupán mellékes feladata a
Budapesten működő Szt. Adalbert társulat
vallási irodalmának terjesztése. Fő munká
ja – amit kiválóan látott el – a szlovákság
rábeszélése a magyar haza, a szülőföld el
hagyására, az úgynevezett repatriálásra.
Itt a Pilisi Szentkút nagy búcsúján kezdett
nyíltan politizálni és kiderült róla – a hely
béli hívők nagy megrökönyödésére –, sza
vai mögött leplezetlen politika van. Ezen
időben már kezdett ismertté válni, hogy az
akkori Csehszlovákia erőszakkal telepíti ki
a felvidékről a magyar és német lakosságot.
A kizsuppoltak helyére -akiknek vagyonát,
ingatlanait konfiskálták- helyből toborzott
szlovák népességet, kívántak telepíteni.
Ilyen légkörben hangzott el szinte utoljára
a Pilis ünnepi dala: Száll a madár ágról ág
ra… kezdetű testet, lelket gyönyörködtető
ének, népének formában. Gaján József kán
tor Úr azt vallotta, akkor vesz igazán részt a
vallásos ember az Isten tiszteletén, ha közö
sen imádkozik, énekel a szertartást vezető
lelkésszel, kántorral. Az 1950-es évek egy
házüldözésének idején igen ritkán hangzott
fel a Pilis ünnepi dala. A Szentkút látogatói
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főleg idős asszonyok voltak. Mátyás Kál
mán plébános Úr kedvelt, jó lelki atya volt
-valószínű akaratán kívül- bekerült a Bé
kepap mozgalomba, és nagyon diszkréten
kérte kántorát – akivel jó volt a kapcsolata
–, ha lehet ezt az irredenta hangulatú éne
ket ne nagyon, énekeljék. A Pilisi Szentkút
hangulatához kétségen kívül hozzátartozott
a többnyelvűség. A kitelepítés előtt kedves
hangulat volt egy-egy német-sváb keresz
talja Mária éneke, szlovák helybeli és kör
nyékbeli előénekes nénik, elnyújtott kedves
szláv éneke, imája.
Most sajnos szegényebbek lettünk: egyik
színt az ostoba, helyenként gonosz politika
elüldözte, a másik, ahogy mondani szokták
csendben, elmaradt. Szegényebb, színte
lenebb lett a Pilis: népviseletben, ének- és
beszédkultúrában.. Ma, amikor ezek a hely
ben termett kincsek, mutogatható értékek
lehetnének már csak az őszülő halántékú
helytörténészek, visszaemlékezők, írásai
ban fénykép és diafelvételeikről gyönyör
ködhetünk a soha vissza nem hozható múlt
ban. A múlton való kesergés után öröm a
mának a kegyhely forrásának felújítása. A
bő életet adó víz két csövön folyik elősegít
ve a nagyobb látogatottság idején a kulturált
felfrissülést.
Ackermann Kálmán plébános úr szent
beszédében megköszönte a környék falva
iból és városaiból érkezett zarándokoknak
a megjelenést, emelve ezáltal a kegyhely és
a Szűzanya tiszteletét, magasztosságát. A
beszéd a Pilis-hegység ugyancsak sokszínű
kultúrájú népességére utalt, II. János-Pál
pápa közismert nyitottságára a más vallások
és kultúrák felé. A szentbeszéd kiemelte a
Pravoszláv -nevezetesen Bartolomej pát
riárka- és egyháza felé történő közeledést.
Fontos a Szűzanya felénk áradó szeretete és
ennek viszonzása! Ezt a szép, mának szóló
gondolatot a csobogó kegyhely forrása tette
még ünnepélyesebbé. Bízvást, hogy az itt a
jelenben és a jövőben elhangzó imák oda
fönt meghallgatásra találnak. Az ünnepi Is
tentisztelet népénekét Kelemen János kántor
vezette, aki ősi helyi szokás szerint átvette a
zarándokcsoport feszületét, megtisztelve az
érkezőket a helyi hívek nevében, amikor a
kegyhely felé vezető dűlő úton vitte egy ide
ig, jelezve a helyes irányt. Gyerekkoromban
arra is emlékszem a zarándokok feszületét
idős nénik megcsókolták jelezve, szívben,
lélekben ők is a zarándokokhoz tartoznak,
de koruk, megromlott egészségük miatt
nem tehetik. Köszönet a munkát szervező
helyi polgári és egyházi közösségeknek,
kétkézi munkásoknak, csákánnyal, műsza
ki készséggel tüsténkedőknek. Ha majd
egyszer megírják a falu krónikáját, név sze
rint is meg kell említeni azokat, akik önfel
áldozásból a szülőhely és a környék iránti
szeretettől vezérelve, hozzájárultak a kegy
hely szépítéséhez a sok-sok mezei virággal.
Köszönet a kegyhelyet díszítő, fáradtságot

nem ismerő asszonyoknak,
leányoknak és azoknak is,
akik a nehéz napi munka
után, – csak erre az alka
lomra – ünnepi virágpom
pába öltöztették a Szűza
nya imameghallgatásának
helyszínét.
„Pán Boh nebeszki
vám zaplac”.
A jó Isten fizesse
megfáradozásukat!
Álljon itt egy kedves helyi
nyelvű szellemes, szlovák
mondat:
„Do toto ukradne ruka mu odpadne.”
Szabad fordításban, aki ezt ellopja, szárad
jon le a keze! Itt csak a kezdetleges lécke
rítésen elhelyezett ivó eszközökre értendő!
Jó lenne, ha a Pilisi Szűzanya nevében el
hangzott intelem a mai nagypolitika bűnö

seire, a közösségi tulajdon megdézsmálóira
is vonatkozna! Ha nem is szó szerint, – mert
ez nem keresztényi óhaj –, de legalább mér
sékelje a mohóságot mellyel az ínséget, a
szükséget szenvedők elől a javakat eloroz
zák pénzsóvár kezükkel.
Gaján Vilmos

HELYTÖRTÉNET
Szent helyek, csodatevő források
Sokan teszik fel a kérdést: valóban szent hely-e a Duna kanyarulatában meghúzódó Pilis? A hegy szent volta mellett érvelők megemlítik az Árpád-kori kolostorok és
monostorok alapítását, Boldog Özséb remetéit s az általa itt alapított pálos rendet
vagy az egyházmegye nagy püspökére, Prohászka Ottokárra utalnak, akinek pilisi
látogatásai élénken megmaradtak a szentkeresztiek emlékezetében.

A

hely szentségét bizonyítják azok
a források, csodás erejű vizet
fakasztó kutak is, amelyek gyó
gyító erejükkel elevenen emlékeztetnek az
isteni jelenlétre, arra, aki magát az „élő vi
zek forrásának” (Jer 17,13) mondja.
A néprajzi kutatások szerint a fakultusz
már egy szentkép fára szögelése esetén is
tetten érhető. A forráskultusznak lényege
sen nehezebb a keresztény hitben való el
helyezése.
Az antik világban a szent források helyi
istenségek védelme alatt álltak. Az idők fo
lyamán a források (tehát az adott hely) gyó
gyító ereje azonban – általában a víz javára
– háttérbe szorult.
Mózes példája nyomán a szentek for
rásokat fakasztottak, vagy a víz magától
fakadt fel olyan helyen, ahol egy szent
mártírhalált halt, vagy ahol megjelent Szűz
Mária. Az ilyen helyekre csodavárással
özönlik a hívők serege. Nem a víz orvosilag
bizonyítható gyógyhatása számít ilyenkor,
hanem gyógyító ereje, amely a nyomorúsá
gában segítséget kérő ember imája nyomán
testi és lelki javulást eredményezhet. Tehát
a csodaforrások vize a közvetítő, az erőt
átadó anyag!
A pilisi forrásokat – német szakrális
néprajzi összehasonlító kutatások alapján
– elhelyezkedésük, kiépítettségük szerint a
következőképpen csoportosíthatjuk:

1. Olyan források, amelyek a zarándokká
polna közelében fakadnak. Felettük gyak
ran kisebb-nagyobb építményt emelnek
(például Csobánka).
2. Források, amelyeket kultikus jellegük
hangsúlyozása végett az illető templommal,
kápolnával, oltárral egybeépítettek, vagy a
kultuszobjektummal érintkezésbe hoztak.
Jellemzően a földből fakadó víz fölé került
a szakrális építmény. Tehát a forrás a kegy
hely építészeti részévé válik (például Pilis
szentkereszt).
3. Olyan források, amelyek szorosabb vagy
távolabbi értelemben a fakultusszal állnak
összefüggésben (például Dömös).
4. Ha a szentnek tartott hely közelében he
lyezkedik el, de közvetlenül nem kapcsoló
dik hozzá (például Pilisszentkereszt-Dobo
gókő, Mária-kápolna).
5. Környezete kiépítetlen, csak helyi jelen
tősége van (például Pilisszentlászló).
A megvizsgált területen hat forrást ta
láltam, amelyek közvetlenül vagy környe
zetükben szakrális helynek számítanak: a
csobánkai Szentkút, a pilisszentkereszti
Szentkút, a szentendrei Sztárá voda, vala
mint a dömösi Szentfa-kápolna és forrása,
a siketnémák dobogókői Mária-kegyhelye
alatt fakadó forrás és a pilisszentlászlói
Sztudienka forrás.
Soós Sándor néprajzkutató
(Forrás: „Új Ember, katolikus hetilap” 2006.01.12.)
IV. é vfolyam, 2010. ápr ili s
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KÖZLEMÉNY

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
pályázati úton nyert támogatást a Mester
utca burkolatának felújítására. Az útfel
újítás kivitelezését – közbeszerzési eljárás
során – a BOLA 95 Építőipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (2000 Szentendre,
Rózsa u. 14.) nyerte el. Az új aszfaltburko
latú út kivitelezése a március 29-i munkate
rület átadása után kezdődik. Az új aszfalt
burkolat elkészülte után az önkormányzat,
– a pályázati kiírás szerint – 5 évig nem
engedélyezhet burkolatbontást!
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosokat,
hogy akinek nincs meg az úttest alatti
közműhálózathoz (gáz-, víz-, szennyvíz-)
való csatlakozása az ingatlanjára, az most
még – legkésőbb április 17-ig – elintézheti!
Kérem, hogy az érintett lakosok az idő rö
vidsége miatt a szükséges, illetve a később
szükségessé váló bekötéseket a fenti határ
időig szíveskedjenek elintézni!
A BOLA 95 Kft. vállal
víz- és csatornabekötést!
A Kft elérhetősége:
Tel.: 06-26/302-586, fax: 06-26/500-587
A burkolatfelújítás ideje alatt (április-május) a Mester utcában forgalomkorlátozásra kell számítani! Kérjük mindenki türelmét a munkák befejezéséig!
Polgármesteri Hivatal

Tűzgyújtási tilalom Budapesten
és Pest megyében!

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
2010. március 29-i hatállyal tűzgyújtási tilalomat rendelt el Budapesten és Pest megyében.
A visszavonásig érvényes tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
Bővebben: http://www.parkerdo.hu

Pályázati  Felhívás

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
ajánlattételi felhívást tesz közzé a
DOBOGÓKŐI KÖZPARKOLÓK
üzemeltetésére.
Az ajánlattételi határidő:
2010. május 14. 14.00 óra

Benyújtásának helye:
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal,
illetve postai úton történő kézbesítés.
Az AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
– ingyenesen – átvehető a polgármesteri
hivatalban, illetve letölthető
a www.pilisszentkereszt.hu/
polgarmesterihivatal/aktualis/
hirdetmenyek menüpont alatt.
Pilisszentkereszt, 2010. április 6.
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Olvasói levél – Nekrológ
Pintér Rozika (Glück Ferencné) temetése Pilisszentkereszten 2010. febr. 22.

A

z idei tél már az utolsó szo
rításában jár, de még
mindig szinte térdig
érő hóban a szokásosnál is többen
jöttünk össze a pilisszentkereszti
temetőbe, – nekem csak Ovodáska
Pintérová Rozka –, sokak kedves
óvónénijének temetésén.
Magam, aki nem érzem magam illeté
kesnek a szép és szívet, lelket kívánó élet
pálya méltatatására, csupán néhány gon
dolatot engedjenek meg ezen igazi élethős,
– alig hatvan éven túli –, életének egy-egy
mozaikjának felelevenítésére!
Géza öcsémmel az elemi iskola megfe
lelő osztályában eminens tanulók voltak,
innen az iskolás kapcsolat. Budapest Köz
gazdasági Technikum, ennek elvégzése
után óvónői képesítés…
A hatvanas évek közepén még nem volt
késő estig buszjárat Pomázról, ennek elle
nére igényes szórakozás céljából elmentek
Sp.-Muchár-Rozikával színházba. Sokszor
gyalog jöttek haza. Egy alkalommal kis
kétszemélyes motorkerékpárommal hár
man jöttünk haza.
Igazi mély érzésű jóbarát volt. Amikor
elköltözve a faluból csak hosszú évek múl
va jött családomhoz a gólya, neki már két
lánykája volt.
Megtudta, hogy nálunk is született egy
kislány – 1984-ben –, széles, Rá jellemző
mosollyal egy kedves karácsonyi díszt for
máló angyalkát adott nekem. Ez egy pezs
gős dugó nagyságú papír formácska. Máig
a könyvespolcom legbecsesebb dekoráció
ja. Nagyszívű ember volt a szó életigenlő
értelmében.
Visszaidézem, amikor Budakalászról nap

közben fel-felruccantam gépko
csival, jött az óvodás gyerekek
kel, mint egy kedves „tyúkanyó”,
mosolyogva terelte társaival a
kicsiket. Mindig váltottunk fut
tában egy-két kedves gondolatot.
Betegségéről – mivel az
utóbbi időben nem találkoztunk
– Jutka asszonylányától értesültem, akivel a
polgármesteri hivatalban többször összeta
lálkoztunk. Nem mulasztottam el jókíván
ságot, biztatást küldeni. De egyre aggasz
tóbbak voltak a hírek.
Emberfeletti lehetett a szenvedés, amit
Ő maga és családja elszenvedett, amikor
előbb az egyik, majd a másik lábát levág
ták. A jó Isten túl sok terhet rakott Rá, ami
kor még a veseproblémák is elérték.
Temetésén Ackermann Kálmán plé
bános Úr búcsúztatta. A gyászolók mély
együttérzéssel hallgatták a lelki atya mél
tatását: a pedagógus, az óvónő szép hivatá
sát, a gyerek- és emberszerető munkáját.
Kedves figyelmesség volt a pávakör
részéről – a Szlovákiából származó, Pilis
szántón régebb óta el-el hangzó – „Z Pánem bohem„ kezdetű szlovák dal elének
lése, amelyik egy kicsit pótolta a Pilisi
temetői hagyomány: „Malá császka zeme”
kezdetű ének megrendítő, helyi, örökbecsű
hangulatát. Büszkék voltunk rá! Így csak a
Pilisen köszönnek el az elhunyttól.
Nyugodj békében Rozika! Kedves moso
lyodat megőrizzük, az egykori óvodások még
felnőtt korukban is szeretettel fognak meleg
szívű, kedves óvónénijükre emlékezni.
„Z Bohom Rozka odpocsivaj v pokoji !„
Gaján Vilmos

Országgyűlési képviselő-választás 2010 – rövid tájékoztató
Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártya
formátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt
is magával kell vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló
között lakóhelyet változtat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra” elnevezésű nyomtatványt. Javasoljuk, hogy az Értesítőt
a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Mit kell még tudni a szavazásról?
n Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet.
n Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló
bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepe-

csételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék
aláírásával kell igazolnia.
n A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
n Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a
borítékba helyezve az urnába kell dobni.
n Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a
szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal
kicseréli.

Mit kell tudni a szavazás helyéről?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában
akadályozva van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján
– szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.
további információk: www.valasztas.hu

Helyi Választási Iroda

Pilisszentkereszti Hírforrás

A tűzoltóság hírei

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató
ságtól átvettük a 2007-es nagyértékű technikai
pályázat következő felszerelését, a 3,6 millió
forint értékű nagynyomású vízköddel oltó be
rendezést, amelyet a Roverba fogunk beépíteni.
03. 20. Pilisszántón 1000 m2-en nádas égett.
A pilisszentkereszti és a pilisszántó őrsök a
tüzet eloltották.
03. 22. Pomázon a Béke utca végé a kistónál
mintegy 100 hektáros területen foltokban
nádas égett. Az oltást nehezítette a váltako

S

zivek József 1943. április 21-én szü
letett Pilisszántón. Tanári oklevelét
(szlovák – történelem – orosz szak)
1965-ben szerezte Szegeden, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán. Pedagógus pályafutá
sát Kisszálláson kezdte. Dolgozott a Perbáli
Általános Iskolában, a Budapesti Szlovák
Gimnáziumban, majd 1974-től Pilisszántón
az Általános Iskolában, ahol igazgatóhe
lyettes volt. 1976. június 16-tól Pilisszent
kereszten a Klubkönyvtár igazgatójaként
dolgozott.
Itt szervezte meg a Pilis Tánccsoportot.
A Pávakör vezetését 1978-ban Jánszki Lász
ló halálakor vette át, az ő közreműködésével
sikerült megnyerni Alföldy Borus Istvánt, a
Magyar Rádió szerkesztőjét a Pávakör mű
vészeti vezetőjének.
1984. augusztus 16-ától iskolánk pedagó
gusa lett (előtte több éven keresztül óraadó
ként tanította az orosz nyelvet).
Oktató-nevelő munkáját magas színvo
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Egyéb

03. 01. Pilisszentkereszten a Kakashegynél egy
Suzuki személygépkocsi az úton megcsú
szott, az útmelletti bozótosba az oldalára
dőlt. Az elsőnek érkező pilisszentkereszti raj
a gépkocsivezetőt kiemelte a gépkocsiból,
aki sérülés nélkül úszta meg a balesetet.

Káreset

A 2007-ben benyújtott nagyértékű technikai pá
lyázatunk eredményeként átvettünk 25 db beve
tési felügyeleti műszert (TAMAGOCSI), amely
a légzőkészülékben dolgozó tűzoltók sérülésére,
mozgásképtelenségére figyelmeztetnek. Az át
vett eszközök értéke 2 millió forint.

zó irányú szél. A tüzet a pomázi rajok, va
lamint a pilisszántói, pilisszentkereszti és a
budakalászi őrs oltották el.
03. 22. Este Pilisszántón két foltban 200nm-en
nádas avar égett. A pilisszántói és a pilis
szentkereszti őrs eloltotta.
03. 25. Pilisszántón a horgásztűznél 50nm-en
száraz fű égett. A tüzet a pilisszentkereszti
és a pilisszántó rajok oltották el.
03. 25. Pomázon a Szentendrei út mellett 3nmen száraz fű égett.
03. 26. Pilisszántón 50 m2-en nádas égett. A pi
lisszentkereszti és a pilisszántó őrsök a tüzet
eloltották.
03. 26. Este Pilisszántón két foltban 100nm-en
nádas avar égett. A pilisszántói és a pilis
szentkereszti őrs eloltotta.
03. 27 Pilisszántón két foltban 2 hektáros terü
leten nádas avar égett. A pilisszántói és a pi
lisszentkereszti őrs eloltotta. A pilisszántói
őrs gépkocsija meghibásodott.
03. 28. Pilisszántón 1 hektáron nádas égett. A
pilisszentkereszti őrs a tüzet eloltotta.
Tűzeset

01. 19. Pilisszentkereszten egy betegszállító
mentőautó a havas úton elakadt. A Pilisszán
tói őrs drótkötél segítségével kiszabadította
és a forgalmi akadályt megszüntette.
01. 30. Csobánkán a Szellő utcában az önkor
mányzat hótoló munkagépe a havas úton
megcsúszott és kerítésnek ütközött. A kiér
kező raj kézi csörlő segítségével a munkagé
pet visszahúzta az úttestre. A mentésben a
Pilisszentkereszti Őrs is részt vett.
02. 03. Hajnalban Pilisszentkereszt és Dobogókő
között egy személygépkocsi a havas úton meg
csúszott és az árokba hajtott. Személyi sérülés
nem történt. A raj a gépkocsit kivontatta.

1
1

Forrás: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóságának heti online jelentései

Szivek József
nalon látta el. Példamutató volt
az az igényes, lelkiismeretes
tevékenység, amit a szlovák
nyelv oktatásáért, a szlovák
hagyományok őrzéséért, gyűj
téséért, ápolásáért végzett. Ez a
tevékenysége túlnőtt településün
kön, öregbíti iskolánk és a falunk
hírnevét külföldön is. Iskolánk 1975től szervez szlovák nyelvű olvasótábo
rokat. Ezeknek aktív résztvevője volt itthon
és Szlovákiában. Szakmai és nyelvi tovább
képzése, önképzése érdekében rendszeresen
részt vett a hazai és külföldi tanfolyamokon.
1995 óta az iskola szlovák munkaközösségét
vezette.
Az Etnikum Kiadó megbízásából szlovák
olvasókönyveket írt.
Haláláig aktív tagja volt a Pilisszentke
reszti Szlovákok Szervezetének, a Magyar

Kertbarátok,
növénykedvelők!
Mindennapi életünket, közérzetünket
nagyban befolyásolja szűkebb-tágabb
környezetünk. Tegyük széppé, gondozottá
udvarunkat, utcánkat!
Egy kínai mondás szerint: „aki egy napig
boldog akar lenni, az vágjon le egy disznót,
aki egy évig boldog akar lenni, az házasodjon meg, aki pedig egész életében boldog
akar lenni, az legyen kertész!”
Mindannyian nem lehetünk kertészek, de
mindannyian lehetünk boldogok, ha kertész
kedünk, ha széppé varázsoljuk környezetün
ket. Ehhez keresünk társakat, olyanokat, akik
szabad idejükben szívesen tesznek-vesznek
kertjükben, szívesen odaadják túlszaporodott
növényeiket másoknak, nyitottak az új ötle
tekre és gondolatokra, szívesen megosztják
másokkal tapasztalataikat és szorgalmuk,
tenni akarásuk nem ér véget a kertkapunál!
Hogy egymásra találjunk,
a Kertbarát Kör alakuló ülésére hívunk
2010. április 10-én 17 órára
a Közösségi Házba.
Jön a tavasz, indul a kertszezon!
Berényi Ildikó és dr. Göttl Márta

A Pilis Hotelről…
Dobogókőn a Pilis Hotel bezárása előtt olyan
hírek kerültek a köztudatba, hogy a szállodát el
akarják adni, hosszú távra fillérekért bérbe akar
ják adni stb., de erről valójában konkrét ismerete
senkinek sem volt. Információink szerint a januári
bezárást követően az ORFK (Országos Rendőrfő
kapitányság) folyamatosan egyeztet az MNV Zrt.vel (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő). Szeretnék
visszakapni a szálloda tulajdonjogát és a terveik
szerint májusban újra megnyitnák.
(a szerk.)

országi Szlovákok Szövetségének.
1994-2002-ig a Községi Önkor
mányzat képviselője, a Kulturális
Bizottság vezetője, a helyi Szlo
vák Önkormányzat tagjaként
tevékenykedett.
1994-1998-ig az Országos Szlo
vák Önkormányzat képviselője,
az Oktatási Bizottság tagja volt.
2003-ban megkapta a Magyaror
szági Szlovákokért Kitüntetést.
Nyugdíjba vonulása óta rendszeresen
részt vett iskolánk rendezvényein.
Kitüntetései:
Kiváló munkáért
– 1979
Szocialista kultúra
– 1988
Magyarországi Szlovákokért Kitüntetés – 2003
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola tantestülete
IV. é vfolyam, 2010. ápr ili s
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Ismerős arcok: Papucsekné Glück Márta – iskolaigazgató
n Miért választotta ezt a hivatást?
– Bácsikám, Jánszki László példája indított
el- aki szlovákot tanított- ezen a pályán. A
felesége, Györgyi néni is itt tanított. A nyel
vek szeretete vitt a Szlovák Gimnáziumba.
n Ha jól tudom a főiskola után itt kezdett
tanítani Pilisszentkereszten….
– Ez az első munkahelyem és azóta is itt
dolgozom.
n Vágyott-e máshová, a külvilágban kipróbálni más lehetőségeket, hívták-e másik iskolába?
– Lett volna lehetőségem változtatni, me
hettem volna a fővárosba és Pomázra is. A
gyerekeim miatt itthon maradtam. Egyéb
elfoglaltságaim is vannak, 1989-től vagyok
a Magyarországi Szlovákok Szövetségének
Pest megyei vezetője. Nem csak a falun
belül tevékenykedem, más településekre is
eljárok és feladatokat látok el, ez is meg
adatott. A mostani választásoknál az Or
szágos Szlovák Önkormányzatnak lettem
a tagja, az Oktatási Bizottságban is tag
vagyok. Sok iskolával, intézményvezetővel
van kapcsolatom. Ez nagy segítség a mun
kámban. Ismerek sok jobb helyzetben lévő
iskolát, ahol nagyobb költségvetésből lehet
tanítani, de tudom, hogy mások vannak ne
hezebb helyzetben is.
n Mennyiben teher vagy könnyebbség az
ismerős környezetben, a szülőfaluban tanítani, saját volt tanárai között?
– Amikor idekerültem, büszke voltam,
hogy ott dolgozhatok, ahol nemrég még én
is tanuló voltam. Természetesen minden
lehet átok vagy áldás. Törekszem. Nem
könnyű dolog ott helytállni, ahol annak
idején engem minősítettek, de a volt kollé
gák nagyon segítőkészek voltak. A tantes
tület is elfogadta ezt a helyzetet. Ráadásul
a lányom is idekerült és ő is a kollégám
lett. Neki duplán meg kell felelnie! Máshol
lehet, hogy könnyebb lett volna, de a saját
falujában az ember a szeretteiért sok min
dent megtesz. A jegyzőnek osztályfőnöke,
a polgármesternek osztálytársa voltam, a
gyerekeit tanítottam. Megbízott iskolaigaz
gató rábeszéléssel, felkéréssel lettem.
n Ki volt, aki rábeszélte? A családja vagy
a kollégák?
– A Polgármester Úr és természetesen a
családom is, aki ebben támogatott, mert a
családi háttér fontos! Nekem a szüleim is, a
férjem is rengeteget segítettek a gyerekeim
nevelésében. A mai napig itt az iskolában
is számíthatok a családom segítségére. Az
első év után beadtam az iskolaigazgatói
pályázatot és egy tartózkodás mellett meg
kaptam a megbízatást. Sok munka van,
nagyok az elvárások a fenntartó részéről
is, miközben az anyagi lehetőségek egyre
szűkösebbek. Nagyon nehéz a helyzet és
rengeteg változás van. Legnagyobb felada
10 · IV. é vfolyam, 2010. ápr ili s

Tanulmányok:

1967–1975 Pilisszentkereszti Általános
Iskola
1975–1979 Budapesti Szlovák Gimnázium
1983 – Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
– szlovák-orosz szakos tanár
1996 – Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Társadalomtudományi kar
– német nyelvtanár
2008 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar – közoktatási
vezető, pedagógus szakvizsga

tunk a szülőkkel való kapcsolattartás, az ő
elégedettségük elérése, mert a gyerekeket
csak így tudjuk megtartani illetve az isko
lába vonzani.
n Milyen az iskola és óvoda közötti viszony?
Nagyon jónak mondható. Mióta igazgató
lettem, azóta a nagycsoportosokat meghív
juk az iskolába. Különböző kézműves – és
egyéb foglalkozásokat tartunk, amin a két
jövendő tanító is jelen van – szeptembertől
Papucsek Márta és Galóné Oláh Katalin
lesz az elsős tanító néni. A foglalkozások
ra meghívjuk az óvónőket is, akik nagyon
készségesek és segítőkészek, a gyerekek
nek nagyon fontos a kötődés, és így a gye
rekek nem csak két tanítóval és velem talál
koznak. Ezt az „iskolanyitogatást” együtt
szervezzük az óvodával.
n Milyen arányban kerülnek az óvodából
az iskolába a gyerekek?
Az óvodás szülőket ide hívjuk meg szülői
értekezletre, hogy lássák azt a tantermet,
ahol a gyerekek tanulni fognak, ez éppen
a múlt héten volt. Az elmúlt 2 évről tudok
nyilatkozni, általában két-három tanuló
van, aki nem bennünket választ. Az ideköl
töző családok nagyon érdeklődőek. Tavaly
a 23 nagycsoportos gyerekből 4 maradt az
óvodában, 2 más iskolát választott és jelen
leg 17 elsősünk és 20 másodikosunk van.

Idén 19 fő iskolaérett, ebből van aki nem
állandó lakosa Pilisszentkeresztnek. A be
iratkozottak száma 15 fő.
n A faluba költöző családoknál fontos
szempont, hogy a faluban óvoda és iskola
is van….
– Ezért is adjuk ki az iskolai lapot, amibe
tájékoztatjuk a szülőket az iskolai progra
mokról. Az idén a nagycsoportosokhoz is
és a beköltöző családokhoz is elküldjük ezt
az újságot. Ezzel is szeretnénk felkelteni
az érdeklődést. Minden ötletre nyitottak
vagyunk. Minden évben csinálunk minő
ségi felmérést, hogy mivel elégedetlenek
a szülők. Ők ezt nagyon szépen leírják, mi
feldolgozzuk és az alapján próbálunk to
vábblépni.
n Tudott-e, akart-e változtatni az elődeihez képest?
– Idén bevezettük a projektnapokat az ok
tatásban. Különböző témákat dolgoznak fel
a gyerekek, minden alkalommal értékelik
önmagukat és a másikat. A kooperatív ok
tatásra nagy hangsúlyt fektetünk. 4-5 gye
rek különböző szempontok alapján –nem
képességek alapján- összeválogatva kis
csoportban dolgoz fel egy témát, egy adott
témakörben. Ez új dolog, nem kötelező, de
mi próbálkozunk vele.
Központi csengőrendszert építettünk ki
szülői segítséggel, több alapítványtól újabb
bútorokat sikerült szerezni.
Pályázatokat tavaly több, mint ötmillió
forint értékben nyertünk.
Megváltoztattuk az iskola logóját, meg
változtattuk a tankönyvvásárlás módját,
idejét.
Igazgatói fogadóórát vezettem be, azon
szülők számára, akik csak velem szeretné
nek beszélni.
n Mennyien tanulnak tovább?
– Vannak gyerekeink nagyon jó nevű gim
náziumokban (a Veres Péter Gimnázium
ban, a Reformátusban, a Ferencesben, az
Apáczaiban, a szentendrei Móriczban), de
nem egyforma képességűek a gyerekek,
mások a családi indíttatások. Amire a gye
rek vágyik azt az iskolát meg szokta találni.
Osztálytalálkozókon kapunk visszajelzése
ket arról, ki hogyan áll helyt.
n Milyen nyelveket lehet tanulni?
– Szlovák nyelv heti 4 órában, a másik a
német nyelv, amit tanítunk heti 3 órában.
Nem zárkózunk el a nyelvoktatás kiszéle
sítésétől sem.
n Az nem merült föl, hogy kéttannyelvű vagy szlováknyelvű legyen az iskola?
Mert ez a heti 4 óra …
– 15-20 évvel ezelőtt, voltak kísérletek,
hogy néhány tantárgyat szlovákul oktas
sunk, de – azt be kell vallani- a gyerekek
nem olyan tudással érkeznek otthonról,
amire építeni lehetne.
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n Nem lehetne a szlovák nyelvi órák számát növelni?
– Ezek törvény adta lehetőségek, a helyi
döntéshozó emelheti az óraszámot, de ahhoz
a megfelelő összeget is mellé kell tennie.
n Tudomásom szerint van vagy 5 angol
tanár a faluban és van igény az angol
nyelvre is…
– Szakköri kereteken belül lehetne ön
költségesen angolt tanulni. De ezt csak
tervezem, mert ismerve a családok anyagi
helyzetét, a szülőket még szeretnénk erről
megkérdezni. Meglátjuk. Az is fontos, tud
ja-e az Önkormányzat támogatni.
n Van-e testvériskolájuk, cserediákprogramjuk?
– Testvériskolánk nincs, de tartjuk Blatné
val és Nagyölveddel a kapcsolatot, utóbbi
ban sportnapon vettünk rész, karácsonykor
pedig a nagyölvediek voltak nálunk. Blat
neiekkel vetélkedtük, az erdélyiekkel még
nincs kapcsolatunk.
Szlovák nyári táborokat szervezünk
– pályázat keretén belül évente 40 gyerek
mehet Szlovákiába anyanyelvi környezet
be. A tanév folyamán erdei iskolában tanul
egy-egy osztályunk.
n Úgy tudom, hogy Pomázon tagja az
ottani Szlovák Önkormányzatnak. Miért
nem itthon?
– Én mindig a civil szférát szeretem kép
viselni - szlovák területen belül is- és ki
fejezetten azokat a községeket támogattam,
ahol vannak civil szlovák szervezetek. Po
mázon közeli barátaim laknak és –ott Szlo
vák Önkormányzat működött - szerették
volna, ha még több szlovákul jól beszélő, a
szlovák kultúrát jól ismerő tagjuk lenne, és
így elvállaltam.
n Milyen tanulmányi versenyeken vesznek részt a tanulók?
– Levelezős versenyeken kb. 40-50 tanu
lónk vesz részt. Egy tanulónk jelentkezett
a Zrínyi Ilona matematika versenyre. A
kistérségi és regionális csecsemőgondozó‑,
és egészségügyi versenyekre a napokban
fogunk elmenni, tanulóink lelkesen ké
szülnek a katasztrófavédelmi versenyre,
amelyet évről – évre sikerül megnyernünk.
Nemzetiségi versenyen, népdaléneklési
versenyen országos első volt két negyedikes
gyerekünk. Történelmi vetélkedőn a hato
dikosok bekerültek az országos döntőbe.
A Költészet Napja úgy nem múlik el az
iskolánkban, hogy magyar nyelvű szavaló
versenyt ne tartanánk. Ugyanúgy szlovák
ból is tartunk szavalóversenyt. Szerveztünk
népdalének versenyt, mesemondó versenyt
(ebben a tanévben Benedek Elek tiszteleté
re), jelenleg három tanulónkkal a szlovák
országos tanulmányi versenyre készülünk.
Szívesen vetélkedünk a szomszédos telepü
lések iskoláival pl. Pilisszántóval.
A háziversenyekből csak néhányat so
rolnék fel, ilyen a könyvtárvetélkedő, zenei
vetélkedő.

n A zeneiskola működik-e most?
– Csak a gitár, sajnos. Jó lenne ha valamit
tudnánk tenni ez ügyben, mert fontos!
n Milyen sportolási lehetőségek vannak,
hiszen pl. a focinak nagy hagyománya
van a faluban?
– Minden osztály számára biztosított a tö
megsport. A néptáncórákon minden tanuló
részt vesz. Heti rendszerességgel működik
a kézilabda és a foci szakkör. Gyakran
szervezünk túrákat, kirándulásokat, kistér
ségi bajnokságokra mindig benevezünk.
n Van-e és milyen az együttműködés az
iskola és a Közösségi Ház között?
– A Közösségi Házzal közös projektet dol
goztunk ki, amellyel a tanrenden kívüli
szakkörök finanszírozását próbáljuk meg
oldani. Ha olyan rendezvény van, ami az
iskolát érinti, azon részt veszünk.
n Hogy történik és milyen arányú a gyerekek részvétele a hittanoktatásban?
– A hittan oktatása az iskola épületen be
lül történik, csatlakozik a tanítási órákhoz,
de nincs tanrendbe iktatva. Hogy mennyi a
részvétel azt a hitoktató tudja megmondani,
mi csak a beiratkozást tudjuk, kb. 90%. En
nek az a gazdasági vonzata, hogy felügyele
tet kell biztosítani a hitoktatás idejére, mivel
nem minden napközis gyerek hittanos.
Itt szeretném megemlíteni, hogy Acker
mann Kálmán plébános atya sok progra
munk lebonyolításában segít bennünket.
n Hogyan töltik a gyerekek a szabadidejüket? „Haverok, buli, fanta…” vagy
másképp?
A családi háttér adott. A szülők nagyon
segítőkészek egyébként az intézményen
belül is. Amelyik szülőnek van munká
ja, az nagyon keveset van otthon és így a
gyerekére nem biztos, hogy tud annyi időt
szánni, amennyit szeretne, amennyire a
gyereknek szüksége van. Sokat beszélge
tünk a diákokkal a szabadidő helyes eltöl
téséről, kollégáim rendszeresen szerveznek

délutáni, esetleg esti programokat, mozi-,
színház-, múzeumlátogatás. Az iskolai
Disco-kat felváltották a diákdélutánok, az
egyik teremben társasjátékozunk, a másik
teremben ügyességi vetélkedők vannak, a
harmadikban ping-pongozásra van lehető
ség. A gyerekek azt a programot választják,
amelyik számukra legkedvesebb.
Hozzánk is eljut a községben zajló unat
kozó fiatalok problémája.
Ebben a tanévben már a videót a délutá
ni foglalkozásokon mellőzzük, csak kifeje
zetten tanításkor használjuk, a tananyaghoz
kötődően, nem pedig szabadidő kitöltésé
re. Rossz idő esetén a gyerekek a játékidőt
kézműveskedéssel, zenehallgatással, mesék
olvasásával, rajzolással, valamint közös já
tékkal töltik el.
n Mit gondol a szántói és a szentkereszti
iskola összevonásának tervéről?
– Ez volt az Ön kérdése a megválasztásom
nál is. Mondtam, hogy nem vagyok össze
vonás párti és ezt el is mondtam minden
képviselőnek, mert úgy gondoltam, ez így
korrekt. Mindent elfogadok, tudomásul ve
szek és azon az úton fogok haladni, amit
a felső körök döntése ró rám. A gazdasági
helyzet szempontjából értem a dolgot, de az
iskolatársulásokat ismerve nem annyira ró
zsás a helyzet, mint amilyennek indult. Sok
kal alacsonyabb most már a társulásoknak
a pénzügyi támogatása, és nyilván a társu
lás nem azért születik, hogy minden iskola
ugyanúgy működjön, csak több pénzt kap
jon, tehát biztos, hogy különböző áldozato
kat kell az intézményeknek hozni. Mindenki
szereti a saját arculatát, saját nevét, mert egy
társulás úgy kezdődik, hogy az iskola neve
megváltozik, elveszti az OM azonosítóját és
egyre bizonytalanabbnak érzi magát. Én pi
lisszentkereszti vagyok.
Köszönöm a beszélgetést!
Becságh András

TŰZOLTÓ BÁL
A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzol
tóság Pilisszentkereszti Őrs 2009. november
21-én Tűzoltó bált rendezett a Közösségi
Házban. A zenét a Mosoly zenekar szolgál
tatta és értékes tombola nyeremények találtak
gazdára.
Támogatók és tombolanyeremények
felajánlói:
A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Pilisszentkereszti Őrs, Pomázi Tűzoltó Egyesület: Védelembolt, Szikra Majorette
Szekció, Filatéliai és Numizmatikai Szekció, Hagyományőrző Szekció.
Walden Hotel Dobogókő, Kislugas Vendéglő és Pizzéria, Hilda Cukrászda, Flórián
Band zenekar, ICO Rt., Lippai Katalin Szilvia AVON tanácsadónő, Ez+Az Gabi bolt,
Hermina Virágüzlet, Falu ABC, Szlovák

Önkormányzat, Jutka Papírbolt Pomáz, Rózsakő Borpince és Étterem Badacsony, Teri
zöldség-gyümölcs boltja Csobánka, Szívek
Péter és még sokan mások.
A bál bevételét a Tűzoltó Őrs működésére
és technikai felszerelések beszerzésére fordít
juk. 2010 márciusában új kézi LED lámpák
kerültek beszerzésre.
A rendezvény fotói Christian Foto támo
gatásával készültek melyek a Pilisszentke
reszti Tűzoltó Őrs honlapján www.tuzolto
sagpsztk.uw.hu megtekinthetők.
Köszönjük a támogatóknak a felajánlásokat
és köszönjük a vendégeknek, akik megtiszteltétek jelenlétükkel a rendezvényünket!
Lippai Gyula Krisztián
Pilisszentkereszti Tűzoltó Őrs parancsnok-h.
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Meghívó
A PILIS Néptáncegyüttes szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját a
2010. április 17-én (szombaton) tartandó,

TAVASZI AKCIÓ!

a „Táncosok Napja”/ „Deň tanečníkov”

Konténeres
hulladékszállítás

elnevezésű nemzetiségi folklórműsorára,
majd az azt követő batyus bálba.
Rendezvényünk helyszíne:
Pilisszentkereszt, Közösségi Ház (volt Tiszti Klub)

A Saubermacher – Bicske Kft. vállal
3-4-5-7 m3 -es konténerben
hulladékszállítást, és -ártalmatlanítást.

Kezdési időpont: 17 óra

1%
Az előadás belépődíjmentes, a bálon való részvétel: 1.500 Ft/fő
Jegyelővétel: Galda Tímeánál, valamint az „Ez + Az”-ban
Helyszíni jegyár: 2.000 Ft

– 3 m3 -es konténer: 19 185 Ft
– 4 m3 -es konténer: 23 450 Ft
– 5 m3 -es konténer: 27 710 Ft
– 7 m3 -es konténer: 36 235 Ft

Megtisztelő jelenlétükre és önzetlen támogatásukra
feltétlenül számítunk!
A támogatásokból és a bálból befolyó bevételt
népviseleteink felújítására kívánjuk fordítani.

Minden lelkes néptánc kedvelőt, ill. hagyománytisztelő érdeklődőt
továbbra is nagy szeretettel hívunk és várunk tagjaink sorába!

Kedvezményes díjaink:

Áraink az áfát tartalmazzák.

Érdeklôdni lehet: 06-22/350–111-es telefonszámon,
illetve a bicske@saubermacher.hu e-mail címen

Tisztelt Olvasóink!

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
az alábbi közhasznú szervezetek valmelyikének működését:

PILISSZENTKERESZTI SOMVIRÁG EGYESÜLET:

1 8 6 9 6 6 4 0 − 1 − 1 3

PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.:

2 1 9 6 2 0 4 2 − 2 − 1 3

DOBOGÓKŐ EGYESÜLET:

1 8 6 8 6 3 1 1 − 1 − 1 3

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület:

1 8 7 0 5 9 7 5 − 1 − 1 3

Dobogókőért Alapítvány:

1 8 6 6 6 7 7 7 − 1 − 1 3

Felhívás

A Dobogókő Egyesület folytatja szemétszedési akcióját 2010. április 10-én
szombaton reggel 9 órától Dobogókőn.
Találkozó a nagyparkolóban. Szívesen fogadjuk a szorgos kezű segítőket! Munka
után bográcsos étellel vendégeljük meg a
résztvevőket.
Dobogókő Egyesület

&VREiQNDLÉOODWRUYRVL5HQGHOĞ
2&VREiQND)Ğ~W
ZZZFVREDQNDYHWKXLQIR#FVREDQNDYHWKX

Orvosaink
dr. Gyetvai Balázs
mobil 06.30.539.6973
dr. Boldizsár Szabolcs mobil 06.30.738.6321
5HQGHOpVLLGĞ
+pWIĞWĞO3pQWHNLJ pVyUiLJ
6]RPEDWRQ 
yUiLJ
9DViUQDS 
]iUYD

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,
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