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Ölbey Irén: Falusi iskola
Annyi szegénység s árvaság van
Falun a csöppnyi iskolában.
A pádimentum súrolatlan
És vézna gyermek ül a padban.

Valahol Európában

Lapozgatja elvásott könyvét
S szívében sokszor titkolt könny ég.
Kopott a pad, olcsó az irka,
Sovány a kéz, mely teleírja.

Piszkos a fal, nem fűt a kályha
S tán ott kinn zúgón szitálva
Sírja az őszi könnyező ég
Hideglelős, fázós esőjét:

A terem a sok ázott csizma
Szagát balgán magába issza.

Annyi szegénység s árvaság van
Falun a csöppnyi iskolában.

Sok-sok gyermek éhes és rongyos,
Sok-sok gyermek keresztet hordoz.
Ennek horpadt a melle, Otthon
Pólyás hugát hurcolja folyton.

Az nem lát otthon szentet, szépet,
Amannak apja sokszor részeg.

Sokszor részeg, sokszor goromba,
Gyermekét sokszor elpáholja.
Mégis, mégis, ha mesét mondok,
minden gyermek hálás és boldog.

Olyankor a sápadt kis orcák
Haván kigyúl a szent mennyország.

Mint a kék estén a fülledt kantinban,
kigyúl a fényes, tiszta villany.
Olyankor talán láthatatlan
Isten, te jársz közöttünk halkan.

Te jársz közöttünk lopva, lágyan,
lábujjhegyen, ezüst ruhában
s glóriádat szívünkbe hinted
s jó kezeddel megáldasz minket.

V I. é vfolyam, 2012. szeptember · 
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Hírek az ülésteremből
8/2012. május 21.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület a KSZK honlapján történt hibás megjelenés javítása miatt a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt
pályázatához tartozó határidőket módosította.
A pályázat meghirdetésének határideje 2012.
május 25.-ére, beadásának határideje 2012.
június 29.-ére, elbírálásának határideje 2012.
július 15.-ére módosult. A megbízás 2012. július 16-tól 2017. július 15-ig tart.
9/2012. július 11.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen
volt és napirendje tárgyalása során a következő határozatokat hozta:
– Elfogadta a 2012. évi költségvetés II. számú módosítását, mely belső átcsoportosításokat és előirányzatok általi módosító tételeket
tartalmazott. A polgármester tájékoztatást
adott a költségvetés 2012. június 30-ai hatályú normatívákkal történt módosításáról, melyet a rendelet 5. §. (7) bekezdése értelmében
saját hatáskörben rendelt el.
– A testület zárt ülésen bírálta el a Közösségi
Ház és Könyvtár igazgatói állására beadott
pályázatokat és egyhangú döntéssel Berényi
Ildikót bízta meg az intézmény vezetésével
2012. július 16-tól 2017. július 15-ig.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Berényi Ildikó illetményét a
Kjt. alapján állapítsa meg.
A vezetői pótlék mértékét 200 százalékban
határozta meg. A pályázat előzménye az,
hogy az idei évben Berényi Ildikó 5 éves
intézményvezetői megbízatása lejárt. Az álláshelyre 4 pályázó nyújtotta be a pályázati
anyagát, melyeket július 6-án a képviselő-testület által felállított szakértői bizottság megvizsgált. A szakértői véleményben a szakértő
megállapította, hogy a benyújtott 4 pályázat
közül 3 érvénytelen volt. A bizottság javasolta
az érvényes pályázat elfogadását.
– Szintén zárt ülésen döntött a Díszpolgári cím és a Pre Mlynky emlékérem adományozásáról. A beérkezett egyetlen javaslatot
előzőleg az 5 tagú előkészítő bizottság megvizsgálta és a rendeletben foglaltaknak megfelelőnek találta. Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy 2012-ben Díszpolgári címet adományoz Kemény Ferenc
2098 Pilisszentkereszt, Napsugár u. 27. szám
alatti lakosnak, Pilisszentkeresztért – Pre
Mlynky emlékérmet az idei évben nem adományoz. A Díszpolgári cím átadására 2012.
augusztus 18-án, a Pilisi Klastrom Fesztiválon kerül sor.
– A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ké · V I. é vfolyam, 2012. szeptember

résére a képviselő-testület napirendként tárgyalta a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetésére vonatkozó javaslatot, és határozatba
foglalta egyetértését az új szentendrei rendőr-főkapitány, Kovács László alezredes kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatban.
– A képviselő-testülete elbírálta a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázatra beérkezett 4 db pályázatot és a Pénzügyi Bizottság javaslatait is figyelembe véve
döntött a támogatás mértékéről.
n A Pilisszentkereszt Kulturális Egyesület
–„Autentikus, pilisszentkereszti szlovák népdalokat tartalmazó, hagyományőrző népzenei
album kiadása, valamint e CD lemezbemutató koncertje gálaműsorának megrendezése
Pilisszentkereszten: „Pri zelenéj rakit’i…”
– című pályázatban megjelölt célt 250.000.forinttal támogatja.
n A Pilisszentkereszt Kulturális Egyesület
– „Az Országos Szlovák Népzenei Hagyományőrző Folklórfesztivál – A magyarországi szlovák népdalok ünnepnapja” program
megvalósítására irányuló támogatási igényét
nem támogatja.
n A PILE SC I.T.F. Teakwon-do szakosztály
működési támogatás igénylésére beadott pályázatában megjelölt célt 200.000.- forinttal
támogatja.
n A PILE SC Labdarúgó Szakosztály működési támogatás igénylésére beadott pályázatában megjelölt célt 300.000.- forinttal
támogatja.
A támogatásokkal legkésőbb 2012. december
31-ig el kell számolni. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a támogatási
szerződések aláírásával.
– A képviselő testület módosította az önkormányzati rendeletek megalkotásában
való társadalmi részvétel szabályairól szóló
14/2011. (VII.18.) rendeletét. A módosítás értelmében ezentúl nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló, valamint
a kizárólag jogtechnikai, jogszabály-alkotási
követelmények teljesítése miatt szükséges
rendelet-módosításokról szóló rendelet tervezeteket.
– A képviselő-testület döntött a helyi adóról
szóló 20/2010. (XII. 23.) rendelet módosításának társadalmi egyeztetésre bocsátásáról,
egyben felkérte a jegyzőt arra, hogy két napon belül intézkedjen a tervezet honlapon
történő megjelenéséről.
10/2012. augusztus 23.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen 6 képviselő vett részt, Galó
László képviselő igazoltan volt távol. A testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az őt érintő napirendeket, valamint a

képviselők tájékoztatást kaptak a VI. Pilisi
Klastrom Fesztiválról. A kiküldött napirendi
javaslatot a képviselők elfogadták, melyet egy
sürgősségi indítvánnyal kiegészítve megtárgyaltak és az alábbi döntéseket hozták:
– a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság
támogató javaslatát is figyelembe véve, egyhangúan döntött a helyi adóról szóló 20/2010.
(XII.30.) rendeletének módosításáról. A
módosításra törvényi változások miatt volt
szükség. 2012. január 1-jétől a telekadó tárgyi
hatálya kibővült a külterületi, termőföldnek
nem minősülő földterületekkel. Amennyiben
az önkormányzat ezeknek a telkeknek az adómentességét fent akarja tartani, akkor a helyi
adórendeletet módosítani kell. A testület döntése értelmében megmaradt ezeknek a földterületeknek az adómentessége. Egy további
módosítás szerint a rendeltben meghatározott
adómentességek abban az esetben illetik meg
az adózót, ha az adóévet megelőző év december 31-én nem áll fenn az önkormányzattal
szemben – bármilyen jogcímen – lejárt tartozása, melyet előzetes fizetési felszólítás ellenére sem egyenlített ki.
– A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatása alapján a
Kormány 2012. augusztus 6-ai ülésén jóváhagyta a társulás hulladékgazdálkodásra benyújtott projektjét. A Társulás levélben kérte
a tag önkormányzatokat, hogy augusztus 31éig írásban nyilatkozzanak arról, hogy megbízzák-e a Társulást a hulladék begyűjtési
közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával, illetve hogy
a vagyonkezelő cégben tulajdonosként részt
kívánnak-e venni. Az első kérdésre vonatkozó határozati javaslatot a testület elfogadta, a
második kérdésben a Társulás által biztosított
szakértők részvétele mellett, további információk rendelkezésre állása után egy hét múlva,
egy rendkívüli testületi ülésen dönt.
– A képviselő-testület felkérte a jegyzőt,
hogy a 2012. szeptember 13.-ai testületi ülésre készítse elő a Közösségi Ház épületében
található üzlethelyiség hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét. Új pályázat
kiírására azért van szükség, mert a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Közösségi Ház épületében található büfé
eddigi bérlőjével kötött bérleti szerződést,
többhavi bérleti díj tartozás meg nem fizetése
miatt fel kellett mondani.
– A szlovákiai Pleš – Pilis község polgármester asszonya telefonon, majd levélben kereste
meg önkormányzatunkat testvérközségi kapcsolatok létesítése céljából. A 216, felerészt
magyar és felerészt szlovák lakosú kis határ
menti település megkeresését Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselőtestülete örömmel vette és határozatban nyilvánította ki azon szándékát, hogy a településsel testvérközségi szerződést kíván kötni. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert,
hogy a szándéknyilatkozatot íjra alá és továbbítsa Pleš – Pilis község Önkormányzatának.
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– A képviselő-testülete megtárgyalta a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
rendelettervezetet, és úgy döntött, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátását a szeptemberi rendes testületi ülés időpontjára halasztja.
Egyben felkéri a képviselőket, hogy 2012.
augusztus 31-ig a kiegészítő észrevételeiket
írásban a jegyző felé tegyék meg.
– A képviselő-testület a belső ellenőr javaslatát, valamint egyéb technikai változtatásokat
beépítő módosítást fogadott el az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010. (XII.16.) rendeletével
kapcsolatban.
– A képviselő-testület sürgőséggel tárgyalta
a Téri Ödön u. 41. szám alatti ingatlan hasznosításának ügyét, mivel a jelenlegi bérlő 60
napos felmondási idővel kérte bérleti szerződésének felmondását. A bérbeadás folyamatosságának a fenntartása érdekében a testület
új pályázat kiírását fogadta el és felhatalmazta
a polgármestert arra, hogy a pályázati kiírást

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki
a VI. Pilisi Klastrom Fesztivál szervezőinek, rendezőinek, szereplőinek és
támogatóinak.
Külön köszönet jár Pap Katalin színművésznek, a nagy sikerrel
előadott „Valahol Európában” című
előadás rendezőjének és segítőinek,
valamint a fesztivál főszervezőjének,
Berényi Ildikónak, a Közösségi Ház
igazgatójának és segítőinek.
Kiemelt köszönet illeti meg a darab profi színésze, Várkonyi András
mellett, amatőr színtársulatunk tagjait. Végtelenül büszkék vagyunk rájuk és produkciójukra. Dicsőséget és
elismerést hoztak előadásukkal településünknek és fesztiválunknak. Az
idei évben ők azok, akik a legtöbbet
tették Pilisszentkeresztért, nevüket
bevésték történelmünk könyvébe. Az
öt évvel ezelőtti nagysikerű „István
a király” előadás után ismét megmutatták a pilisszentkereszti gyermekek,
fiatalok és felnőttek, valamint a kiváló
vendégszereplők, hogy közös munkával és összefogással, jó közösséget alkotva nagy dolgok születhetnek.
Köszönet mindazoknak, akik
anyagi vagy egyéb támogatással, illetve munkájukkal lehetővé tették a fesztivál és azon belül a „Valahol Európában” című előadás megrendezését.
2012. augusztus 18-án este, a
Klastrom-kertben különösen jó volt
pilisszentkeresztinek lenni.
Lendvai József Polgármester

az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján a döntést követő napon tegye közzé.
11/2012. augusztus 30.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja (Fazekas László képviselő igazoltan hiányzott)
meghallgatta a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás által delegált
szakértő, Halász-Szántói Emese tájékoztatását, majd a képviselők által feltett kérdésekre
megadott válaszok után az első határozati javaslatot négy igennel két tartózkodás mellett,
még a második javaslatot hat igennel fogadta
el. A javaslatok a következők voltak:
1 Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy az
önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő
települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt kíván venni,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy
a létrehozni kívánt gazdasági társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az
alapításra vonatkozó – kérdések tekintetében
az érintett települési önkormányzatokkal és
más leendő tulajdonos társakkal a szükséges
tárgyalásokat folytassa le.
2. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. (Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
(Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra

ruházza oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás keretében a települési
szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására
vonatkozó közbeszerzési eljárást is az önkormányzat helyett folytassa le és az eljárás
eredményeként a közszolgáltatási szerződést
a nyertes ajánlattevővel kösse meg.
Az egyetlen napirendi pont tárgyalása előtt
Pap Katalin színművésznő kért szót, aki a
VI. Pilisi Klastrom Fesztiválon bemutatott
„Valahol Európában” című musical rendezője
és koreográfusa volt. Megköszönte az önkormányzat támogatását, melyet a darab bemutatásához és a próbákhoz nyújtott. A darab
költségvetéséből neki szánt összeget az amatőr színjátszó társulat további működéséhez
szükséges technikai eszközök beszerzésére
kívánja fordítani. Az önkormányzat nevében
a polgármester köszönte meg a színművésznő és segítői önzetlen munkáját, valamint az
amatőr társulatnak a sok sikert és elismerést
hozó profi előadást. (A polgármester köszönetnyilvánítását lapunkban olvashatják. – a
szerkesztő)
Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon az
Önkormányzat/Hatályos rendeletek/2007től menüpont alatt, az elfogadott határozatok
az Önkormányzat/Testületi ülések/Határozatok menüpont alatt, a társadalmi vitára
bocsátott rendelet-tervezetek a Önkormányzat/Társadalmi vitára bocsátott rendelettervezetek menüpont alatt, a tájékoztatók, beszámolók az Önkormányzat/Tájékoztatók,
beszámolók menüpont alatt.
Lendvai József
polgármester

Polgármesteri tájékoztató

n A dobogókői murvás utak teljes hálózatának a javítása, valamint a pilisszentkereszti aszfaltos utak kátyúzása felemésztette az idei évi költségvetésünkből az utak
fenntartására beállított két millió forintot.
Ezért Pilisszentkereszten már nem volt
lehetőségünk valamennyi murvás út és a
murvás padkák javítására. A két legforgalmasabb és legrosszabb állapotú murvás út
(a Hársfa utca meredek szakasza, valamint
az Erdősor utca) javítására azonban kénytelenek voltunk további félmillió forintot
áldozni. A többi murvás út javítására nagy
valószínűséggel csak tavasszal kerül sor,
addig az ott lakóktól türelmet és megértést kérünk. A munkákat a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. végezte, néhány közmunkásunk bevonásával, így azok fele-harmad
áron készültek el.
n Augusztus elején a mormon (az utolsó
napok szentjeinek Jézus Krisztus egyhá-

za) egyház Dobogókőn tartotta ifjúsági
kongresszusát, melyen kilenc országból
több száz fiatal vett részt. A fiatalok közül
118-an augusztus 1-én, két óra hosszában
közösségi munkát végeztek Dobogókőn és
Pilisszentkereszten. Hatvanan Dobogókőn
számolták fel a szennyvíztisztító telep előtt
az évek során kialakult illegális szemétlerakót, eltávolítva több, mint egy konténer műanyagot, valamint a száraz gallyaktól és a
szeméttől tisztították meg a gerinc sétányt.
Pilisszentkereszten negyvenen az iskolai
játszótér faeszközeit festették, az iskolában
belső javító festéseket végeztek, valamint
lefestették az óvoda kerítését. Tizennyolcan a Pataksoron, az előző heti felhőszakadás során az útra sodort, két pótkocsinyi
gallyat, ágat és szemetet gyűjtötték össze,
valamint kitisztították a patakmederben lévő átereszeket is. Köszönet önzetlen munkájukért, Isten fizesse meg fáradozásukat.
V I. é vfolyam, 2012. szeptember · 
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n Az iskolában még a tanévzáróra elkészült az udvari nagylépcső teljes, viakoloros
felújítása, melyet munkásaink és közmunkásaink végeztek el. Az új tanév kezdésére
teljesen megújult a harmadikosok terme. Új
padlózatot és lambériát kapott, valamint ki
lett festve. A festéseket és tisztasági meszeléseket nem csak az iskolában, hanem az
óvodában is elvégeztük.
n Folyamatosan tisztítjuk és tartjuk karban a csapadékvíz elvezető árkainkat és
átereszeinket, kaszáljuk közterületeinket.
Sajnálatos, hogy a lakók nem minden esetben tesznek eleget annak a rendeletben előírt kötelezettségüknek, hogy a házuk előtti
részt karban tartsák. Ezért ha azt akarjuk,
hogy a falu utcái rendezett képet mutassanak és az árkok ellássák vízelvezető funkciójukat; felszólíthatunk, büntethetünk,
de inkább a hosszadalmas és ránk nézve
méltánytalan procedúrák helyett közmunkásainkkal elvégezzük mindezt mi. Ebben
jelent nagy segítséget, hogy augusztustól
fél évre három fővel, majd szeptembertől
három hónapra további négy fővel bővült a
közmunkában foglalkoztatottak létszáma.
Köztük szakmunkások is vannak, így lehetőségünk nyílik asztalos és villanyszerelési
munkák, javítások elvégzésére is intézményeinkben.
n Sajnálatos, és egyre kezelhetetlenebb
probléma a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül szinte naponta újraképződő szeméthalmaz, amely nagymértékben rontja
a falunk tisztaságáról kialakult jó képet,
a közterületek tisztaságáért tett erőfeszítéseink eredményét és a környéken lakók
komfortérzetét. Közmunkásaink heti kéthárom alkalommal, a lerakott szemét begyűjtésével próbálják az áldatlan állapotot
megszűntetni, de a rendezett, tiszta állapot
szinte csak másnapig tart. A szigeteket
megfigyelés alatt tartjuk, hogy a gyanúinkat igazolni tudjuk és megtudjuk, kik azok,
akiket ennyire nem érdekel falunk köztisztasága, és fel tudjunk lépni ellenük. Kérjük
minden jóérzésű ember segítségét abban,
hogy ezt, a falunk képét rendkívüli módon
romboló problémát meg tudjuk oldani. (A
témával külön cikk is foglalkozik. – a szerkesztő)
n A nyár folyamán több esemény is elősítette testvérközségi kapcsolatainkat. Június
23-án a Pávakör tagjaiból és képviselőkből
álló küldöttség vett részt Blatnéban, a Sarfianka fúvószenekar fennállásának 90 éves
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az ünnepi misén és a jó hangulatú
délutáni programokon a fellépő Pávakör
mellett önkormányzatunk nevében az alpolgármester is köszöntötte a zenekart e
szép jubileum alkalmából és átadta szerény
ajándékunkat. Másik testvérközségünkben
Kézdiszentkereszten június elején, a helyhatósági választásokon új polgármestert és
képviselő-testületet választottak. Az eddigi
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polgármester, díszpolgárunk, Jakab Mária
Edit már nem indult, nyugdíjba vonult, levélben és telefonon köszöntem meg a kapcsolatunk kialakításában és fejlesztésében
végzett tevékenységét és kívántam neki
boldog nyugdíjas éveket. Az új polgármester az eddigi alpolgármester, Páll Endre
lett, aki alpolgármesterének pedig azt a
Szalló Jánost választotta, aki a kézdiszenti
focicsapattal már többször járt nálunk. Ők
és feleségeik, valamint a hivatal dolgozói
alkották azt a küldöttséget, amelyik meghívásunkra ellátogatott az idei Pilisi Klastrom Fesztiválunkra. Az itt töltött három és
fél nap alatt tovább mélyült a két hivatal,
valamint a két település közötti kapcsolat.
Programjaik során, amit a hivatal és az
önkormányzat közösen szervezett ellátogattak felvidéki testvértelepülésünkre, Nagyölvedre is. A nagyölvedi polgármester,
Cseri Zita, aki szintén részt vett a fesztiválunkon fogadta és látta vendégül őket,
valamint több, a kézdiszentkeresztieknek
szervezett programon is részt vett. A fesztivál első felének programjain jelen volt a
szintén szlovákiai Pilis (Pleš) polgármester
asszonya, Molnár Dorottya, aki ismerkedni
jött településünkkel, a testvérközségi kapcsolatok kialakítása reményében.
n Július 22-én egy ünnepi mise keretében
búcsúztak el a falu lakói, önkormányzatunk és intézményei, valamint más szervezetek Ackermann Kálmán plébános atyától, aki 48 év papi szolgálat után (közte 35
év szolgálat Pilisszentkereszten) 75 évesen,
augusztus 1-jével nyugdíjba vonult. (A polgármester búcsúztató szavait külön cikkben olvashatják. – a szerkesztő) Augusztus
1-jétől új plébános, Szalay Zoltán leányfalusi plébános lett a pilisszentkereszti hívek
szolgálatára kirendelve, aki fő helyét megtartva jár ki hozzánk misézni. (Az új miserendet külön közöljük. – a szerkesztő) Zoltán atyát jól ismerhetjük, hiszen több évvel
ezelőtt már itt is káplánkodott, valamint
az elmúlt években ő tartotta a kéthetente,
vasárnap esti szlovák nyelvű miséket. Kálmán atya ittlétének utolsó heteiben egyéb
segítség híján az önkormányzat dolgozói
is segítettek a plébános úr elköltözésének
és a plébánia átadás-átvételének az előkészítésében. Számomra természetes volt (a
rossz szándékú megjegyzések sem változtatnak ezen), hogy segítséget nyújtottunk,
mint ahogy az is, hogy az új plébánosnak
is minden segítséget megadunk. Hiszen az
önkormányzat nem csak a ravatalozó fenntartáshoz járul hozzá évi félmillió forinttal,
tartja rendben közmunkásaival a temetőt,
és ha kell a templomkertet, a plébánia és a
templom környékét, a kántor-ház kertjét és
a kálváriát, hanem egyéb területeken, és a
problémák megoldásában is szívesen segít
és partnere a katolikus egyháznak.
Lendvai József
polgármester

Krisztusban Kedves,
Tisztelendő Ackermann
Kálmán Atya!
Lendvai József polgármester búcsúztató
szavai (2012. július 22. – ünnepi mise)
Sokat gondolkodtam ezen a héten nem csak
azon, hogy a mai napon, a hívek által szervezett búcsúmisén, búcsúzó szavakként
mit is mondhatok, hanem azon is, hogyan
szólítsam meg Kálmán atyát. Mint máskor,
most is egy költő, a valaha itt is élt, Ölbey
Irén hitvalló, lelkünket érintő szavait hívtam segítségül, a megszólításban pedig
csodálatos magyar nyelvünk egyértelmű
utat mutatott. Tisztelendő atya – ez a
megszólítás egyértelműen elmondja számunkra, iránytű, hogyan viseltessünk egy
pap, Isten által megszólított és kiválasztott
ember iránt.
Mert mindenki által tisztelendő, hogy
Isten megtalálta és reá esett tekintete, terve van vele és kimért pályán röppen röpke
élete. Immár 48 éve, hogy pap lett, iránytű;
szikkadt, mostoha mezőn tévelygő nyájak
pásztora, 35 éve a mi pásztorunk. Azóta mi
vagyunk a testvérei, a gyermekei, a családja és Ő a mi tisztelendő atyánk.
Mert mindenki által tisztelendő, amit
35, néha keserves éven át lelkipásztorként
adni tudott. Hogy békésebbek és szelídebbek, hűségesebbek és igazabbak legyünk,
mert hitte, hogy ez az emberibb és hogy
a béke győzelem. Szavait olykor tán megmártotta dacban, de szívét mindenkinek
odaadta. Ha valakit bántott is, a vágás
mindig neki fájt jobban. Ha valakit éhezni
látott, annak enni adott, ha valakit szomjasnak annak inni adott; befogadta nemcsak
az idegent, az elesettet is; meglátogatta a
betegeket a kórházban is; felkereste a börtönökben senyvedőket is.
És mi, pilisszentkereszti hívek, akik jó
papért imádkozva a papban mindig a jóságos Isten képét keressük ugyanezt megtettük-e mindig vele? Enni és inni adtunk-e
neki, idegenként befogadtuk-e, amikor
beteg volt és egyedül volt meglátogattuk és
gondját viseltük-e? Megértettük-e, hogy ő
is csak egy ember?
Mert tisztelendő, amit ez alatt a 35 év
alatt papként adott. Őt Krisztus cégérnek
tette ide, hogy száján élőn éljen az ige.
Több, mint 15000 misén, még ha az utóbbi
években néha betegségeitől suttogóan szólva és reszketegen végezte az oltárszolgálatot. Több, mint 800 gyermeket vezetett be
a hit világába és szinte nincs olyan szentkereszti család ahol valamilyen szentséget
ki ne szolgáltatott volna. Keresztelők, első
áldozások, bérmálások, házasságkötések,
utolsó kenetek és az örök élettel vigasztaló temetések. Nem lehetett tőle olyat kérni,
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amit ne próbált volna teljesíteni. Ha szolgálatról volt szó nem ismerte azt a szót, hogy
nem. Istent szolgálta és minket embereket.
Szolgálatával hirdetve, hogy az Isten a
fénylő, örök szeretet s jósága a legtökéletesebb. Ez a jóság öröktől létező, határtalan
és végtelen erő.
És mi, kiket e szentségekben részesített megtettünk-e mindent, hogy általunk
e szeretet és jóság tökéletesedjen és életünket Istenhez irányítsa. Hol vannak hát a
gyermekeink és unokáink és az egymással
szembeni jóság és szeretet?
Mert tisztelendő, amit ez alatt a 35 év
alatt plébánosként munkálkodott. Itt maradó érték az általa építtetett új plébánia, a
felújított kántor ház és a ravatalozó, a kívül és belül többször renovált és megújított
templomunk, a rendbe hozott Szent-kút és
kálvária. Ha a munkákhoz nem jött össze
elég pénz az adakozásokból és a támogatásokból, akkor mellé tette a sajátját, a
családi örökségét, mert nem gyűjtötte az
anyagi javakat, hanem velünk együtt járta
a göröngyös utakat. Küzdelmes, közös életünket példázza mindegyik, de mindenben
mécsesként lángol az Úr szelíden.
Mert tisztelendő, amit ez alatt a 35 év

B

alatt falunk lakójaként tett. Közösségi programokat szervezett, és ha tehette látogatta a
mások által szervezetteket is. Nagy támogatója volt nem csak a kulturális életnek és a
hagyományőrzésnek, hanem a sportnak is.
Az ásatásoktól kezdve a mai napig élharcosa klastromunk, a középkori Magyarország
legjelentősebb monostora emlékének méltó
megőrzésének, a romok megmentésének és
kutatás folytatásának. Részt vett nem csak
helyi szinten, hanem országos szinten is a
szociális ügyekben. Tagja volt több helyi
és országos bizottságnak, képviselőként is
segítette az önkormányzat munkáját. Assisi
Szent Ferenc intelmét szem előtt tartva élt:
Éljünk másoknak javára, ne csak a magunk
számára. Méltán lett mindezekért falunk
díszpolgára, és kapta meg a Pre Mlynky
– Pilisszentkeresztért díjat.

Tisztelendő Kálmán Atya!
Most, amikor nyugdíjazása miatt elbúcsúzunk Öntől, mindezeket és az itt el nem
mondottakat is megköszönöm. Megköszönöm, mint családapa, mint a katolikus
közösség tagja, mint önkormányzatunk és
intézményeink dolgozóinak képviselője,

Egy pohár víz!

eköszöntött az ősz, a falevelek július óta sárgulnak, a növények élettelennek tűnnek, mintha minden egyszerre
akarna elszáradni, ahol nincs mesterséges
öntözés, mintha belefáradna a várokozásba, hogy nincs eső vagy, ahogy mondták az
öregek nincs égi áldás. Ebben a szennyezett
forró levegőben, a nap hevületét úgy érzi az
ember, mintha egész nap vasgyárban lenne.
Érdekesen alakult az idei nyár, száraz forróság, ami megtöri a természetet és az embert is. Örülünk a meleg napoknak, mégis a
lelkünk mélyén, érezzük ez valahol nem az
igazi, órák alatt hatalmas változások egyik
napról a másikra, kiszámíthatatlan lett minden. Nem tudom meg lehet-e ezt szokni, bár
sok beleszólásunk nincs, tudósok szerint sok

van, egy biztos minden olyan mintha nem
kapna elég vizet, hogy éljen, életet adjon.
Élni, növekedni, víz nélkül nem lehet, a
szentírásban számos tanítás van a vízről, a
víz mindig az élet jele a tisztaságé, a megújulásé. A Mi Urunk mondja, ha csak egy
pohár vizet adtok az Én nevemben, (a nagy
forróságban zacskós vizet osztottak a főváros különböző pontjain), elgondolkodtam
vajon kinek a nevében, valószínű senki nevében, egészségügyi rendelet nevében, de a
lényeg biztos, hogy jól esett!
Olyan jó lenne ideológiák nélküli világban élni, sajnos tudom, hogy ez, csak utópia, mégis valahol egy pohár víz esetében
megvalósul, nem számít, hogy ki adja,
megköszönjük és hűsítjük szomjunk, hogy

és mint falunk választott vezetője. Egyben bocsánatot kérek mulasztásainkért és
gyengeségeinkért. Ami közös bennünk,
hogy minket már itt a földön azok, akiket
szolgálunk, a falu lakói megítélnek. De amíg a polgármestert ítéletük akár fiatalon is
eltávolíthat a posztjáról, addig a pap, pap
marad mindörökre. Kenyér, amelyből mindenki tör; ital, mit akárki ihat; olaj, mely
világít és elemészti önmagát. A végső ítélő,
aki az örök életben számít azonban szintén
közös, a Jóisten, és őbenne mi bízunk rendületlenül.
A Szűzanya közbenjárását kérem imáinkhoz, melyben békés, nyugodt, szeretetteljes nyugdíjas éveket kérünk papunk
számára. Kívánjuk, hogy ne csak a görbe
botot szorítsa meg, hanem ragadja meg őt
erősen, őt az áldott Krisztust és az örökkévalóságot; és a lélek igaz békéje s egyetlen
derűje világítsa át roskatag testét, a soha
el-nem-fogyó, élő szeretet.
És végül Ölbey Irén sorait felhasználva,
kissé átírva kérem:
Ha elment, és a szíve mégis fáj és a szeméből könny fakad, jöjjön, mi szeretettel
várjuk, pihenjen meg itt, a mi Táborhegyünk, a Pilis alatt.
új erőre kapjunk. Lehet, hogy a víz újra
összehoz minket lelkileg, emberileg, hogy
azt a bizonyos poharat mindenkinek megtöltsük, vagy legalább úgy tegyünk, mint
ahogy azt Szlovákiában tapasztaltam, hegyi
kis falvakban az emberek színes bögréket
aggatnak a kerítésre, hogy aki arra jár, és ha
megszomjazik, akkor tiszta forrásból oltsa
a szomját.
A vizet az Isten adja, a bögrét az ember,
rajtunk múlik, hogy szomjunk oltása után
visszahelyezzük e bögrét oda, ahonnan levettük, akkor az utánunk zarándokoló is
tud vizet inni, hogy élete legyen, és ami a
legszebb az egészben, hogy ami összeköt
bennünket, embereket, fajtól, vallástól,
társadalmi rangtól függetlenül, az a Víz.
Egészségünkre!
Szalay Zoltán plébános

Pilisszentkereszt Szent Kereszt Plébánia – Miserend 2012. augusztus 1-jétől
Tisztelt
Pilisszentkereszti Hívek!
Erdő Péter bíboros úr rendelkezése értelmében augusztus 1-jétől, egyéb feladataimat érintetlenül hagyva, megbízott a
Pilisszentkereszti Egyházközség lelkipásztori ellátásával. Kérem az imáikat és
a segítségüket, hogy mindkét egyházköz
ség megértéssel fogadja el a szertartások
időpontjának változását.
Szeretettel várok mindenkit
a szentmisékre!

Vasárnap: 8:00 magyar,
délután 18:00 magyar, a kialakult
szokásrend szerint
kéthetente szlovák.
Hétfő: 18:30
Kedd: 18:30
Szerda: 18:30 szlovák mise!
Első péntek: 18:30,
mise után szentségimádás
Hétköznapra eső ünnepeken
szentmise: 11:00

Gyónási lehetőség: hétköznapi misék
előtt fél órával.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon a hónap első péntekén délután,
vagy előzetes megbeszélés alapján.
Ügyfélfogadás: a hétköznapi szentmisék
után, vagy előzetes megbeszélés alapján.
Római Katolikus Plébánia,
2016 Leányfalu, Szent Imre h.u 14.
Szalay Zoltán
plébános
V I. é vfolyam, 2012. szeptember · 
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Beharangoztak!
Falunk hitéletében egy új korszak kezdődött. Ackermann Kálmán plébános Atya
nyugdíjba vonulása miatt az érsekség Szalay Zoltán Leányfalun szolgálatot teljesítő plébános Atyát bízta meg egyházközségünk, és a plébániánk vezetésével.

Z

oltán Atya munkájában elsősorban
a fiatalok támogatására számít. Első
lépésként az egyházi törvények értelmében
új képviselő-testületet válasz öt évre. Újdonság, hogy a tagok csak hatvan évet be
nem töltött lakosok lehetnek, és fele-fele
arányban nők és férfiak alkotják majd az új
képviselő-testületet. A választásra majd a
hívők szavazatai alapján kerül sor. A templomi szolgálatot, a kántori feladatokat, és
az iskolai hitoktatást is fiatalok végzik. A
sok újdonság után már nem csodálkoztam
azon, hogy augusztus második felében Zoltán Atya a misén egy merőben új, hálaadó
misét hirdetett, melynek keretén belül megszentelte a gyerekek munkaeszközeit (táskákat, tolltartókat, füzeteket). Szeptember
első vasárnapján, az esti misén került sor a
tanév kezdetekor szokásos hálaadó misére.
Ezen a misén, a kóruson foglaltam helyet, és
onnan figyeltem, hogy a gyerekeket menynyire érintette meg Zoltán atya hívó szava.
Bevallom, kicsit szorongtam, mert az elmúlt években sajnos nem volt elmondható,
hogy sokan lettek volna a hálaadó miséken.
Nagy örömömre, a mise kezdete előtt jöt-

tek a gyerekek szüleikkel, vagy egyedül.
Bevallom, nem is emlékszem, hogy falunkban ilyen mise lett volna, ahol a gyerekek
táskáit áldja meg a pap. A mise kezdetére
legalább hetven gyerek volt a templomban.
A két mellékoltár közé a gyerekek táskákból olyan magas barikádot építettek, hogy
a perselyező ministránsnak körbe kellett
mennie, és az áldoztatáskor a pap számára
el kellett pakolni a táskákat, hogy a hívekhez tudjon menni, áldoztatni. Zoltán atya a
gyerekeknek szépen elmagyarázta, hogy a
mise a beosztás alapján szlovák nyelvű lesz,
elmondta nekik, hogy az őseik túlnyomó
részt szlovák nyelven imádkoztak, és hogy
mennyire fontos nekünk a szlovák nyelv, és
hagyomány ápolása. A gyerekeknek elmagyarázta, hogy az első áldozásra, bérmálásra készülőknek fel kell iratkozniuk, mert ez
alapján fogja megállapítani, hogy ki mehet
elsőáldozásra, bérmálásra. Azóta eltelt egy
hét, ismét sok gyerek volt templomban,
megtörtént az új egyházképviselő testület
megválasztása, a munka elkezdődött, az első feladat a pesti zarándokok fogadása lesz.
Szlovák önkormányzatunk felajánlotta a

segítséget, a szlovák nyelvű misekönyvek
beszerzésében, a zarándokok fogadásában,
és a nemzetiségünk hitéletét erősítő feladatok elvégzésében. Kívánom Zoltán Atyának, gyerekeinknek, unokáinknak, falunk
minden hívő lakójának, hogy a megújult
formában találjuk meg a Jézushoz vezető
utat a templomunkban.
Havelka József
A megválasztott
egyházképviselő testület tagjai:
Bakai József – Forrás utca
Diószegi Gáborné – Pomázi út
Dubiczki Gáborné – Rózsa utca
Lendvai István – Béke út
Németh Márton – Forrás utca
Papucsek István – Pomázi út
Pataki Józsefné – Hársfa utca
Scheuringné Havelka Katalin
– Szabadság utca
Strbik Antal – Pomázi út
Urbanics József – Dobogókői út
Betöltött tisztség alapján tag:
Diószegi Kármen sekrestyés – Pomázi út
Hugyecsek Szilveszter kántor
– Malom utca
Hittanoktató:
Merza Anna

Legeza László Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése
Dr. Legeza László, a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
tagja, számos pilisszentkereszti kulturális rendezvény aktív közreműködője több évtizedes kiemelkedő oktatói, közéleti, a magyar kultúra tolmácsolásában elkötelezett alkotó tevékenysége elismeréséül államalapító Szent István
király ünnepe, augusztus 20-a alkalmából. Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Legeza László, aki görög katolikus papi
dinasztia leszármazottja, 1985 óta dolgozik
a műszaki felsőoktatásban, ahol a mérnökképzés egyik legfontosabb alaptárgyát, a
műszaki mechanikát oktatja. Emellett kiemelt figyelmet fordít a diákok erkölcsi nevelésére is. 2004-ben jelent meg „Mérnöki
etika” című könyve, melyben a mérnöki tudományok és az erkölcs szoros kapcsolatára
hívja fel a figyelmet.
Tanári munkája mellett széleskörű társadalmi-közéleti tevékenységet végez. 5 éven
keresztül volt a Magyar Cserkészszövetség
elnöke, 1993-tól a Máltai Lovagrend magisztrális lovagja, 1996-tól a Magyar Máltai
Lovagok Szövetsége magyarországi delegációjának elnöke.
Legeza László fotográfusként is elismert,
a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja. 34 könyv és album szerzője, vagy
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társszerzője. A színvonalas kiadványok
többek között feldolgozzák a magyarországi szerzetesrendek történetét, bemutatják a
határon túli magyar területek építészeti és
kulturális örökségét. Egyháztörténeti kutató
munkájának eredményeként jelent meg: A
magyar egyház évezrede, A váci püspökség
évezrede, és A kalocsai érsekség évezrede
című könyv.
2009-ben megkapta a Hűség a Hazához
Érdemrend Nagykeresztet, és ugyanebben
az évben egyháztörténelem-kutató munkássága elismeréseként Fraknói Vilmos-díjjal
tüntették ki.
Pilisszentkereszttel a ciszterci rend történetének kutatása során került kapcsolatba.
2005-ben nagy sikert aratott a Szlovák Házban rendezett III. Béla konferencián tartott
előadása, melyben bebizonyította az Acey-i
anyakolostor és a pilisi kolostor építészeti

azonosságát, és elvégezte a mi kolostorunk
„virtuális rekonstrukció”-ját. Ezt az előadást később Dobogókőn is megismételte.
A 2007-ben megjelent „Ciszterci apátság
Pilisszentkereszten” könyv ötletadója és tervezője, társszerzője a rekonstrukció alapjául
szolgálható tanulmánytervnek.
Számos, a falu minden lakosa számára
meghirdetett esemény szervezésében játszott meghatározó szerepet. A teljesség igénye nélkül: Értékek a Kárpát-medencében
előadás, jubileumi Szent-Erzsébet ünnepség,
Árpád-házi Szent Erzsébet emlékei Európában című kiállítás, Petrás Mária kiállításai
és fellépései, Eperjes Károly hitvallása, Koronázási jelvények fotókiállítás, Szervátiusz
Tibor szobrászművész látogatása, Bátor Botond pálos tartományfőnök előadása, Várakozás Zsoltára adventi koncert.
Személyében egy, az értékekre nyitott,
karitatív, segítőkész, nagytudású, de végtelenül szerény, igazi közösségi embert
ismerhettünk meg. Önzetlen, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül végzett munkája sokunknak okozott élményt és örömet.
Pilisszentkereszthez számos ponton kapcsolódó életművéért kapott magas kitüntetéséhez szívből gratulálunk!
Horváth Sándor

Pilisszentkereszti Hírforrás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata képviselő-testületének 75/2012. számú
határozata alapján, a köztiszteletben álló Kemény Ferenc részére PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA kitüntető
címet adományozta.
Dobogókői lakosként, életművével, a
nemzetközi és magyar vízilabdában végzett, Magyarország számára sok dicsőséget hozó munkájával hozzájárult településünk hírnevének öregbítéséhez.
Pilisszentkereszt, 2012. augusztus 18.

Ennyi a díszpolgári oklevél tartalma.
És ami mögötte van…
Fecsó (mert mindenki így ismeri) a következő önéletrajzot adta meg számunkra:
Budapesten születtem 1932.január 8-án.
Elvesztettem édesapám 1944-ben, aki
bombatámadás áldozata lett.
A „Báró Kemény Zsigmond” gimnáziumban érettségiztem 1950-ben, majd a „Báró
József Nádor” műszaki egyetemen szereztem oklevelet a villamosmérnöki karon
1956-ban.
Ezt követően a MÁV kötelékében dolgoztam 1992-ig, amikor mint főtanácsos nyugdíjba távoztam a Számítástechnikai Intézet
főmérnökeként.
Második feleségemmel neveltük fiam Kemény Dénest, s „Juti” legkedvesebb időtöltése: az unokák!
Életem kíséri – a mai napig – a vízilabdázás, ma is tanítok a TF-en.
Huszonkét esztendeje Dobogókőn élünk.
Önéletrajzában szerényen elhallgatta azon
érdemeit, mellyel sok dicsőséget hozott
Magyarországnak és nem csak közvetve
Dobogókőnek és ezáltal Pilisszentkeresztnek, öregbítve településünk hírnevét. Több,
mint 20 éve, állandó dobogókői lakosként
Budapestre bejárva, a honi vízilabda utánpótlás igazgatója. Ebben az időszakban 3
olimpiai aranyérmet nyert a Magyar Vízilabda Válogatott, melynek valamennyi tagja az ő kezei alatt vált válogatottá. Mindezt
Dobogókőn élve, a napi utazásokat felvállalva, Dobogókőt szeretve és népszerűsítve
tette. Eközben szakított időt arra is, hogy
tanácsaival és edzésvezetéssel is segítse a
fiatal pilisszentkereszti labdarúgók fejlődését.
Nem csak Magyarországon, hanem
szerte a világban köztiszteletben áll. A
világ vízilabdázásának ismert és elismert
alakja, oktatója, a vízilabda „pápája”.
2001-ben sportminiszteri elismerésben
részesült.
2012-ben fair play díjat kapott életmű
kategóriában a Magyar Olimpiai Bizottság

fair play bizottságának díjátadó ünnepségén.
És a legnagyobb elismerések:
Fia, Kemény Dénes a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi
kapitánya mondta:
„Úgy nevelt, hogy a lehető legtöbbre vigyem. Megtanított arra, hogy a többiek kö
rében csak az lehet elismert, aki a legjobban teljesít. Apaként is a Fecsótól tanultakat gyakorlom: igyekszem példamutatóan
viselkedni a gyerekeim előtt, nem magyarázom, hogy így kéne vagy úgy kéne, hanem úgy is viselkedem, hogy ha koppintják
– és általában a fiúgyerekek majmolják az
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apjukat –, jól járjanak vele.”
Unokája, Viktor mondta neki: „Fecsó,
én azt szeretném, ha az én unokáimnak is
te lennél a nagyapjuk.”
Az első olimpiai arany átvétele után
2000-ben, Sydney-ben, világadásban
másfél milliárd ember hallhatta ahogy a
dobogóról lelépve a csapat Fecsót éltette
ekképpen: „Kemény Fecsó a legnagyobb
király!”
És néhány örökbecsű mondat Fecsó
bácsitól (mert a szaktudása mellett
az a legjobb, hogy van stílusa,
egyénisége):
„Fel kell nézni a táblára, a többi csak
duma”
„Amíg nálunk van a labda, addig nagy
baj nincsen”
„félig berúgni kidobott pénz” – vagyis
bármit csinálsz, próbáld a lehető legmagasabb színvonalon végezni.
„Én nem vízilabdásokat nevelek, hanem sportembereket, akik történetesen vízilabdáznak.”
„Aki nagyon messziről indul, az nagyon
messzire mehet.”
„Mindenkinek az életében vannak
rossz döntések – nem a házasságra gondolok –, az enyémben is biztosan voltak, de
ha a tisztesség megvan és az ember bele
tud nézni a tükörbe, rendben vagyunk.”
Összeállította: Lendvai József

Felnőtt csapat őszi sorsolása (2012/2013) és eddigi eredményei
2012.08.26.
17:00
PILE SC – Vácszentlászló SE
2012.09.02.
16:30
Tinnye KFC – PILE SC
2012.09.09.
16:30
PILE SC – Pilisszentlászló SE
2012.09.16.
16:00
Tahitótfalu SE – PILE SC
2012.09.23.
16:00
PILE SC – Veresegyház II.
2012.09.30.
16:00
Fóti SE – PILE SC
2012.10.07.
15:00
PILE SC – Gödöllői SK II.
2012.10.14.
15:00
Sóskút KSK – PILE SC
2012.10.21.
14:30
PILE SC – Szentendre VSE
2012.10.28.
Szabadnapos
2012.11.04.
13:30
Sződi BLSE – PILE SC
2012.11.11.
13:30
PILE SC – Őrbottyán KSE
2012.11.18.
13:00
Kisalag SC – PILE SC

5–1
2–1
1–2
2–3

Öregfiúk csapat őszi sorsolása (2012/2013) és eddigi eredményei
2012.09.10.
19:00
Ürömi SC – PILE SC
1–4
2012.09.13.
17:30
PILE SC – Budakalászi MSE
2012.09.17.
17:00
PILE SC – Pomáz-ICO SE
2012.09.20.
17:00
PILE SC – Pilisvörösvár LSE
2012.09.24.
17:00
Leányfalu SE – PILE SC
2012.09.27.
17:00
PILE SC – Solymári SC
2012.10.01.
16:30
Szigetszentmiklósi TK – PILE SC
2012.10.08.
16:30
PILE SC – Piliscsaba SE
2012.10.15.
16:00
Szigetgyöngye SE – PILE SC
2012.10.22.
16:00
PILE SC – Pilisszentiván SE
2012.10.29.
15:00
Pilisszántó SE – PILE SC
2012.11.05.
15:00
PILE SC – Viságrád SE
2012.11.12.
15:00
Nagykovácsi SE – PILE SC
2012.11.19.
14:30
PILE SC – Szentendre VSE
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Kemény Ferenc
PILISSZENTKERESZT DÍSZPOLGÁRA
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Településünk az idei évben hatodik alkalommal rendezte meg Pilisszentkereszten a Pilisi Klastrom Fesztivált 2012.
augusztus 18-án a Klastromkertben.

A

Fesztivál programjaiban mindig megjelenik a sokszínű, hagyományos magyar és nemzetiségi kultúra. Az évek során
falunk első számú ünnepévé, a falu ünnepnapjává vált ez az esemény. Éppen ezért, 2009
óta ezen a napon osztjuk ki az önkormányzat
által adományozott kitüntetéseket és címeket
a képviselőtestület döntése alapján. A fesztivál keretén belül nem először került sor olyan
ünnepi előadásra, melyet saját erőből, helyi
lakosok szereplésével állítottunk színre, gondoljunk a nagysikerű István a király című
előadásra.
Az idei évre tervezett bemutató azonban
felülmúlta az eddigieket, mivel nemcsak pilisszentkereszti, hanem környékbeli gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint profi színészek is közreműködtek a „Valahol Európában” című előadásban. Simon Pétert, a darab
főszereplőjét, Várkonyi András a „Barátok
közt” című sorozatból jól ismert színművész
alakította. Célunk volt a pilisi települések
összefogásának erősítése, a profi és amatőr
színészi munka összehangolása. Nagyon fontos kiemelnem, hogy a gyerekeknek, fiataloknak márciustól augusztusig elfoglaltságot
jelentett a próbákra járás, ami nem csupán
munka, misszió is volt számunkra, ugyanis
nem egy nehéz sorsú akár rossz útra tévedt
gyermeknek adott sikerélményt, lehetőséget,
ami megváltoztathatja elkövetkezendő életét.
Volt miért küzdenie, volt kihez és hova tartoznia. Sokat számított ez olyan gyermekek
életében, akik sok csínytevésük miatt rossz,
vásott kölyöknek vannak elkönyvelve, ám
egy ilyen siker akár a róla alkotott véleményt
is megváltoztathatja.
Néhány szereplő pár mondatban leírta
ezzel kapcsolatos élményeit, érzéseit, közülük néhány:
„Tizenkét éves koromban láttam először színházban a Valahol Európában című darabot. Napokig a hatása alatt voltam... akkor nem is értettem
miért! Idén nyáron a felkészülés és az előadás alatt
sikerült megértenem azt az érzést, amit gyermekkoromban nem tudtam megérteni. Ettől a színdarabtól
nemcsak egy szerepet kaptam, hanem olyan barátságokat is kötöttem, amelyek bízom benne, hogy
egy életre szólnak! Köszönöm Berényi Ildikónak,
Pap Katalinnak, Polgármester Úrnak, a támogatóknak, és színjátszós társaimnak! Egy idézettel
szeretném zárni soraimat: »Egy csapat tagjának
lenni ezerszer jobb, mint egyedüli főszereplőként
villogni valamiben, ami kevésbé lenyűgöző«”.
(Istenes Bernadett)
„Nagyon jó csapat munkában vettem részt, fantasztikus emberekkel körülvéve. Az elmúlt hónapokban, voltak sírások, nevetések, megtanultam együttműködni az emberekkel és rengetek új barátom lett
a ’bandából’.” (Mátéffy Kata)
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„Nekem ez a nyár felejthetetlen. Tele életre szóló
élményekkel és barátsággal. Nagyon sok munkával,
tanulással és játékkal. Remélem lesz további folytatása. Köszönök mindent.” (Kosznovszki Réka)
„A hónapokig tartó próbák során a szereplők, a
hétköznap dimenzióját maguk mögött hagyva, egyszer csak az alkotás folyamatának cselekvő részeseivé váltak, és váratlanul megpillanthatták egymás
eddig nem ismert arcát, megláthatták egymásban
a játékos embert, a homo ludenst. A Pap Katalin
színművésznő rendíthetetlen bizalmával és hitével
instruált bemutató a felállva tapsoló közönség reakciójából ítélve nem vallott kudarcot, és felemelő
hatása eltarthatott akár egy-két fertály óráig is.
Bár az előadás véget ért, a fények kialudtak, és
a közönség haza ment, a varázslat számunkra tovább folytatódik.
Az ember – legyen az éppen cseperedő vagy suhanc, fiatal vagy meglett korú – mostantól játszani
(is) tanul.” (Tóth-Szöllős Éva)

Riport Pap Katalin rendezővel:
n Honnan jött az ötlet, hogy megrendezd
ezt a darabot?
– A Valahol Európában című, már klasszikusnak számító film mindig is a kedvencem
volt. Néha a színpadi adaptációk nem adják
vissza az eredeti film mondanivalóját, hangulatát, pláne, ha zenés darabról van szó.
Ebben az esetben azonban ez a musical kivételt képez. Mind zeneileg, mind szövegében
híven tükrözi a háború, a túlélésért folytatott
küzdelem nehézségeit. Lehet sírni, és nevetni
egyaránt, hiszen a való életben sem megy ez
másképp.
n Hogyan esett a választás
a Valahol Európában című musicalre?
– Tavaly láttam tulajdonképpen először a
Fesztiválon, milyen remek lehetőségeket
nyújt ez a természet adta amfiteátrum, milyen hangulatos szabadtéri előadásokat lehet
ott rendezni. Ennek kapcsán jutott eszembe a
Valahol Európában, meg azért is, mivel hallottam a nagysikerű István a király előadásról, melyben csupa helyi lakos csillogtatta
meg tehetségét.
Szerettem volna egy hasonló, összekovácsoló
erejű művet létrehozni, amiben minden szentkereszti és „bevándorló” összeadja munkáját,
legyen az színészi, fizikai vagy elméleti, ahol
mindenki együtt küzd egy szent célért. Úgy
érzem ez maximálisan sikerült az, hogy az
előadás profikat meghazudtoló színvonalú a
szó nemes értelmében vett „amatőr” előadás
lett, csak hab a tortán.
n Milyen nehézségekkel kellett
megküzdeni a szereplőválogatással?
– Kérdésedre, hogy milyen nehézségek voltak a válogatással, talán az, hogy olyan nehezen indult el. Szinte már az elején megvoltak
a fix szereplők például Dobos Tibor, Istenes

Berni, akik már az első fordulóra eljöttek,
de utána rengeteg időbe telt, mire összeállt a
teljes szereplőgárda. Talán emlékszel, hol Te
tartottad bennem a lelket, hol fordítva, még
szerencse, hogy sose gondoltuk egyszerre
azt, hogy fel kéne adni. Ezúton is szeretnék
Neked és Lendvai József Polgármester úrnak
köszönetet mondani, hogy vevők voltatok az
ötletemre, megbíztatok bennem és lehetőséget adtatok nekünk.
n Mi jelentette a legnagyobb kihívást,
amíg összeállt a darab?
Eleinte kicsit döcögve mentek a próbák, amíg egymásra nem hangolódtunk, de utána
szinte minden szereplő ugrásszerű fejlődést
mutatott, külön büszke vagyok Szemán Sólyomra és Zselykére, akik szerintem a legnagyobb fejlődést mutatták az elejétől a premierig. De még sorolhatnám a szereplők nevét a
végtelenségig. Mátéffy Kata például, akinek
vagány, javítós fiút kellett játszani és igazán
nőies lénye ellenére sikerült, méghozzá nagyszerűen. Vagy a két főszereplő fiú Urbán Tomi, aki karizmatikus személyiségével igazán
színpadra termett és Lingauer Döme, aki humorával és nagyszerű hangjával kápráztatta
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Arany fokozatú támogatóK
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata n
Pilisszántó Község Önkormányzata n DPÖTKT
Kistérségi Iroda n Ister-Granum EGTC n
Arttech Kft. n Kovács Béla

Ezüst fokozatú támogatóK
Carbon Grafit Kft. n W9 Mérnökiroda Kft. n
Szentkereszti Polgári Kör Egyesület n IMSYS
Mérnöki Szolgáltató Kft.

Bronz fokozatú támogatóK
Erdei Wellness Kft. n Pilisszentkereszt Német
Önkormányzata n Origó-Bau Kft. n Bugas Kft. n
Baranyák és Társa Bt. n Royal Financial Kft. n
Copy-Online Hungary Kft. n Microfox Informatikai Kft.

További támogatók
Papucsek és Társa Kft., Egykerék Bt., MaNikol Kft.,
Gaján Zoltán, Galda László, Hugyecsek József, Jánszki István,
Sárközi Zsolt, Somvirág Egyesület, Glück Márton

el a közönséget. Sárközi Márikáról és Istenes
Berniről nem is beszélve akik, átélésükkel,
gyönyörű énekhangjukkal sok néző szemébe
csaltak könnyeket, sokszor az enyémbe is. De
ki ne felejtsük kicsi Kuksinkat, Keszthelyi
Somát, mindnyájunk kedvencét, aki zsenge
kora ellenére igazi színészi tehetségével valódi érzéseket mutatott. És persze Fődi Szandra
és Dietrich Milán, akik egy szerepen osztoztak, remekül, és Dékány Dani, akinél jobban

ezt a szerepet nem is formálhatta volna meg
senki. Ki ne hagyjam a két tündéri Balerinát,
Pénzelik Fannit és Benyó Klárit, valamint a
parádés Főurakat, Fődi Orsit és Galda Zsombort. És azok a szereplők, akiknek ugyan a
címlapon nem volt külön kiemelve a szerepük, de nélkülük semmit sem ért volna az
egész. Gondolok itt Szendi Ráhelra, Pénzelik
Rékára, Kosznovszki Rékára, Jánszki Bálintra, Holper Zsófira, Horváth Angelikára,
Horváth Bogira és Kamillára.
Na és a felnőtt szereplők! Mennyi meglepetés és tehetség, önfeláldozás, összefogás
van mindegyikükben! Sipos Edit, aki játéka
mellett, mint asszisztensem az én „eszem” és
mint súgó is nélkülözhetetlen volt. Mikusik
Robi zseniális játszott, Pénzelik Attila nem
kevésbé. Szmetana Péter a „Sofőr” igazán
félelmet keltő volt, kiegészülve Papucsek
Attilával, akik igazán remek párost alkottak. Náluk talán csak a „főnökük” Papucsek
Vilmos volt keményebb és ijesztőbb, aki hitelesen mutatta a mindenhol előfordulható
diktatúra kiszámíthatatlan csatlósának hatalomittas jellemét. Dobos Tibor „Tanítójában”
érzelmes, kiszolgáltatott, mégis ellenszegülni képes figurát alkotott. Tóth-Szöllős Éva,
Berényi Ildikó és Pap Zoltán átélt játékukkal
emelték az előadás színvonalát. Szendi Bélát
külön szeretném kiemelni, aki nemcsak színészi játékával segítette az előadást, hanem
áldozatos munkájával is, a díszletkészítés
oroszlánrészét ő végezte, köszönet érte.
Külön öröm számomra, hogy a darab egyik
főszerepére sikerült megnyernem Várkonyi
Andrást, aki remek szerepformálásán túl
baráti hozzáállásával növelte a szereplők
lelkesedését. Köszönet minden segítségért
például Pénzelik Áginak a varrásért és igazításokért és minden szülőnek, nagyszülőnek a segítségért, valamint minden kedves
támogatónknak! Hihetetlenül szerencsésnek
érzem magam, hogy ennyi csodálatos embert
ismerhettem meg és együtt alkothattuk meg
ezt a színvonalas előadást. Terveim között
szerepel az előadás továbbjátszása, hiszen
ekkora lelkesedés, erő és akarat érdemes
arra, hogy sok ember lássa, mire képes egy
maroknyi tehetséges ember.

Riport Várkonyi Andrással:
n Ön volt az egyetlen profi színész
a csapatban, miért vállalta el
Simon Péter szerepét?
– A szerepet jórészt az általam régóta ismert
és kedvelt Pap Kati rábeszélésére vállaltam.
Azon kívül izgatott a szerep, és az a ritka
motívum, hogy a gyerekszerepeket valóban
gyerekek játsszák, ahogyan a filmben is.
n Hogy érezte magát a próbák alatt
Pilisszentkereszten?

A próbák alatt remekül éreztem magam,
a szöveget már az elején jórészt tudtam. A
gyerekek és a hozzájuk tartozó felnőttek tüneményesek voltak, olyan volt az egész, mint
egy kis üdülés a hegyek között.
n Mit látott a legnagyobb kihívásnak?
Mi nehezítette a munkát a legjobban?
– A legnagyobb kihívást a közös jelenetek
jelentették, eleinte nem bíztam benne, hogy
Kati ennyire eltérő képességű gyerekeket
szinte társulattá tud formálni.
n Mennyiben segítette az Ön jelenléte
a darabot?
– Nekem könnyebbséget jelentett, hogy a
jeleneteim zártabbak voltak a többiekénél,
szóló énekek, kevés tutti, önállóbban tudtam
készülni.
n Milyen volt a kapcsolata a gyerekekkel,
felnőttekkel?
– A kapcsolatom végig kiváló volt a szereplőkkel és a felnőttekkel, még a születésnapomat is meglepetéssszerűen megünnepelték.
n A csapat szeretné majd máshol is előadni a darabot csatlakozik Ön is?
– Hogy játszom-e még a szerepet, függ az elfoglaltságomtól, néhány objektív feltételtől, a
felkéréstől nem zárkózom el. De szerencsére
van nekem egy kiváló beugróm, a pilisszántói tanító úr, aki minden mondatomat és dalomat kívülről fújja. Simon Péteren nem fog
múlni az előadás sorsa.
A fesztivál egyéb programjai gyermekek és felnőttek számára egyaránt kellemes
szórakozási lehetőséget biztosítottak egész
napra. A kisebbeknek a Tulipántos Népi Játékpark és Alkotó Műhely hagyományőrző
és képességfejlesztő játékaival nyújtott felejthetetlen élményt. A nagyszínpadon amatőr
rock együttesek váltották egymást gondoskodva a fiatalok jó hangulatáról. Ezután az
immár hagyománnyá vált folklór műsor következett, mely magában foglalta a népdalkórusok, néptáncegyüttesek produkcióit, mely
az idősebb korosztály számára is élvezetes 2
órát jelentett. Akik egész napra tervezték a
részvételt, ételben és italban sem szenvedtek
hiányt, kemencés lángos, magyaros ételek
várták a látogatókat.
Ezúton szeretném megköszönni minden
támogatónak, szereplőnek, fellépőnek (Pávakör, Pilisszentkereszti Néptáncegyüttes,
Általános Iskola tanulói, vendégszereplők,
zenekarok), önkéntesnek, önkormányzat
és az iskola dolgozóinak, hogy segítették a
fesztivál megvalósulását munkájukkal, adományaikkal. Külön köszönöm Pilisszántó
Község Önkormányzatának támogatását, az
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Pilisszentkereszti Örsének, Pilisszántó Polgárőrségének, Pilisi Parkerdő ZRT-nek, Pomázi
Rendőr Örsnek munkáját. A támogatójegyek
árusításában segítőknek (Somvirág Egyesület, Hilda Cukrászda, Takarékszövetkezet,
önkéntesek.).
Berényi Ildikó
V I. é vfolyam, 2012. szeptember · 
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Egy kis helytörténet: Majdnem világhíresek lettünk!
A Pilisi templom festése 1946-ban

A

történet születésem idején kezdődött az 1938-as Eucharistikus/szentségi Kongresszus idején. Ezzel majdnem
egy időben új kántora lett a falunak a helyi születésű Gaján József, aki elfoglalta a
megüresedett kántorházat, mivel a kántor
nőtlen volt, a kántorházba gazdaasszony
kellett mellé. A Balaton környéki Kerkabarabásról származó Daday Gizella (előzőleg
Bózner erdész úrnál dolgozott), elfoglalta
a fiatal kántor melletti szerény jövedelműháziasszonyi tisztet. Az agilis hölgynek tetszett a falu és a főváros közelsége, így az
egyházközség, mint munkaadó elnézte, sőt
támogatta Gizi néni (mert a falu fiatal kora
ellenére így hívta) rokonainak bentlakásos
látogatásait.
Volt a rokonai között egy igen ügyes
kezű festő, grafikus, aki már diákként besegített a filmeseknek díszleteket festeni és
festett néhány kisebb képet a templomba.
Ekkor már a II. világháború alatti időket
1943/44-es éveket írják. Több filmet forgattak a Pilisszántó határában fekvő Orosdy
kastélyban, a díszletfestés vezetője Gizi
néni kedvelt unokaöccse Daday Ferenc,
akadémiát végzett festő volt. A kántorházi
esti vacsora és egyéb alkalmakkor Gaján
kántor úrnak támadt egy ötlete, „ha Daday
művész úr ilyen boszorkányos gyorsasággal
tud a filmezéshez alakokat és tájakat festeni (előtte Karády Katalin, Jávor Pál és más
művészek pózolnak) fessen a mi templomunk belsejére biblia tárgyú jeleneteket”.
A dolog többször szóba került, a művész
úrnak is tetszett az ötlet, de közbe szólt a
történelem. Gaján kántor urat behívták
tényleges katonának majd karpaszományos
szakaszvezetőként kikerült az orosz frontra.
Gizi néni is elhagyta a kántorházat, Hidas
György pilisvörösvári kántortanító került
oda, aki mellesleg Gaján kántor iskolatársa
és barátja volt. Családos ember lévén nem
volt szükség és lehetőség házvezetőnőre.
Gizi néni bérelt egy lakrészt Hoffner Pali
bácsitól (a mai- Fő u 15 sz. házban). Daday
Ferenc úr és a rokonok itt is látogatták Gizi nénit, ahogy az akkori idősek mesélték a
művész úr szívesen járt-kelt a szántói munka végeztével a falusi lányok és szépasszonyok között. No meg, ahogy akkor nevezték
az erdőtiszti lakba is, ahol a falu legszebb
asszonya a mérnökné lakott, de ez egy másik történet….
Amitől majdnem világhíresek lettünk
az a templombelső festése! A katonáskodásból időnként szabadságra hazatérő Gaján kántor úr a művésszel együtt bevonva
a tervezésbe Mátyás Kálmán urat, a falu
plébánosát, tovább szövögették a terveket.
10 · V I. é vfolyam, 2012. szeptember

Itt most nagyot lépünk előre, mert hiányzik
a kézirat erről az időkről: „Egy falusi kántor visszaemlékezései címmel” lehet, hogy
egyszer majd előkerül, melyben több olyan
borzalomról lehetett olvasni, melyet az elmúlt ötven évben csak börtönbüntetés terhe
mellett lehetett leírni. Falunk majd három
hónapig „frontország” volt. Minden II. világháborúról megjelent történelmi munkában jelezve van falunk. A házak nagy része
szétlőve, az állatállomány és a házbelsők
kirabolva, az erdő és a termőföldek feldúlva, az Isten háza is több találatot kapott,
belseje felszentelésre váró borzalmakat élt
meg. A II. világháború után (1945.tavasz)
ahogy kivonultak a szovjet-orosz katonák
megkezdődött a romos templom helyreállítása, a régi terv valóra váltása. Daday Ferenc művész úr 1945 késő őszén előszedte
a nagy kemény papirosokra szénnel rajzolt
vázlatok rendezését. Kíváncsi lábatlankodó
kisgyerek, no meg Gizi néni által konyha
legényként kinevezett fiúcska mindenütt
ott voltam. Ma már nagyon sajnálom, hogy
nem mentettem meg ezeket a szénrajzokat,
viszont nagy részét volt szerencsém látni
(1964-ben) a művész rokonainál a Cserfalvi
családnál a budai Svábhegyi házban, de ez
is egy másik történet.
A helybeli mesterek által csont sárgára
meszelt falra elkezdte a művész felmásolni-vázolni az előre megtervezett képeket.
Boszorkányos gyorsasággal dolgozott, most
már tudom, ez volt a filmes díszletfestő
tempó. Amikor a színek kezdtek előkerülni,
ha jól emlékszem 1946 nyara volt. Nem lehetett megfelelő festéket sem vásárolni sem
szerezni. Előkerült az ősi módszer a természetes anyagok használata, rengeteg tojás
és különféle, háború után meglévő anyagok
felhasználása. Maradt még az egykori Orosdy kastély pincéjében némi anyag is, amit a
katonák nem szórtak szét. Kis templomunk
teljes belső felülete megtelt a megfestendő
történetek vázlataival: Utolsó vacsora, Jézus lecsendesíti a háborgó tengert, Engedjétek hozzám a kisdedeket, az oldalfalakon.
A mennyezeten Szentkereszt megtalálás,
Felmagasztalás, szentélyben a Golgota,
mennyezetén Gábor arkangyal. A festéshez
igen komoly állványzat kellett, amit a helyi ácsok nagy munkával elkészítettek. Mivel igazi deszkaanyag a háború után kevés
volt, sokszor frissen kézi fűrésszel kitermelt
„drugák-rönkök” tartották a festő állványzatát. Esténként a kántorház nagyszobájában szinte haditanácsszerű megbeszélések
voltak. A művész nem egyedül dolgozott
– amit mostanában tudtam meg–, egy Siófok környékén lakó rokona, Daday Kálmán

is folyamatosan segített kiegészítő mázolásban, töltelék munkában. Mellette minden
szak és kiegészítő munkában a falu apraja
nagyja is segített. A szállás és étkezés Gizi néni feladata volt, de az alapanyagot,
ami szűkös volt ebben az időben a háborús
pusztítás, zabrálás után az adakozó falusiak
hordták össze. A bibliai jelenetek személyeinek arca sokáig üres volt. A művész Úr és a
két egyházközségi vezető megtanácskozta,
hogy ki fogja majd megszemélyesíteni az
„alakot” a helybéliek közül. Legtöbb vita
az Úr Jézus, Júdás, no meg a sátán arca körül volt. Erdélyt megjárt idegenvezetőként
most már tudom, nem kisebbítve hírét, nem
Macskási Izolda művésznő kezdte a bibliai
alakokat helybéliekkel megszemélyesíteni.
Ha szembe állunk az oltárral, tőle balra volt egy részlet az utolsó vacsorából, de
nem az ismert leonardói változat, mert kevés volt a hely a lényeg az volt, amit sikerült
kifülelnem, hogy fő helyen szerepeljen Mátyás plébános úr édesapja, ha nem tévedek a
plébános úr nem kívánt szerepelni. Ha háttal állunk az oltárnak az orgona alatt jobb
oldalt volt egy jelenet: Mária Magdolna
mossa az Úr Jézus lábát két tógás úr jelenlétében, a két helyi nagyság arca mosolyog
ránk, egyik a falu akkori bírója Székely Antal, a másik az erdészet vezetője Kollányi
Antal mérnök,(mindketten sokat segítettek
a templom felújításban). Ez a jelenet hála
Isten meg van, fekete-fehér és színes változatban is. A sok kedves történet felsorolását
most abba hagynám majd alkalmas helyen
és időben „múlt idézésként” folytatjuk. Hála a Jó Istennek és a sok jóakaratú segítőkész embernek sikerült a munkát befejezni,
de a művész úrnak a fizetséget összegyűjteni, bizony nehéz volt. A kántor úr már az
elején említette neki, hogy nem lesz könnyű
a honoráriumot pénzben összegyűjteni, mivel a művész igazi megszállott alkotó volt,
akit az alkotás szépsége már kárpótolt az
elmaradt pénzért. Mátyás Kálmán plébános
kihirdette, hogy nem jött össze a festői honorárium, aki teheti, hozzon élelmet, mert
a művész úr a napokban elutazik. Másnap
vasárnap elkezdték hordani az asszonyok
és a gyerekek a füstölt húst, babot, borsót,
török-borsó féleségeket, szárított gyümölcsöt, gombát, meg ami volt. A plébánia előtere meg a kántorház tornáca úgy nézett ki,
mint egy piactér. Daday Gizi néni kivette a
részét, másnap a többit Hoffner Stefi bácsi
elfuvarozta Csepelre Mátyásékhoz, a plébános úr családja pénzzé teszi majd városban
a pénzt meg eljuttatják majd a művésznek.
Örültünk a szépen díszített templomnak mi akkori gyerekek is egynéhányan rá
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is kerültünk a festményekre. Bizonyos idő
múlva suttogások terjedtek el a faluban Daday művész úr disszidált. Azt már az elején
hallottam, amikor a felnőttek beszélgettek a
kántorházban, hogy a művész urat a „kommunisták” nem szeretik, mert nyugaton
tanult és sokat járt oda. Ma már „nyílt titok” a sajtó hírül adta: Daday Ferenc világhírű festő lett, képeit igen nagyra értékeli
a művész világ. Hírnevét Argentína elnök
asszonya röpítette világgá ugyanis 1949-től
Peron asszony udvari festője volt.
Nekünk „Pilisen” az a nagy bánatunk,
hogy templomunk belső képei örökre el-

tűntek, mert azt az 1980-as évek elején
lemeszelték, állítólag igen megkoptak az
idők folyamán. Annyi vigaszunk van, ha
már nem lettünk világhírűek, hogy Gegges
Nándor fényképész mester készített néhány
fekete-fehér felvételt, magam pedig szerény
zsebpénzű helytörténész, megkíséreltem
természetes fényben néhány Leica méretű sz. dia pozitív segítségével megmenteni
néhány részletet 1964-ben, sajnos az egész
tekercsből 3-4 kocka használható.
Arra gondoltam, hogy a helyi Közösségi
ház vezetővel, Berényi Ildikó segítségével
újra egy múltidézési programot szervezünk.

A még élő visszaemlékezők emlékeit videóra rögzítenénk, ha van még fellelhető dokumentum, kép, vázlat, azt beillesztve kedves
helytörténeti mozaikja lehetne falunknak a
még élő, matuzsálemi korú világhírű művész emlékezete. Felvettem a kapcsolatot
szülőfalujával és rokonaival. A ma 98 éves
művész „ámerikában” él és halványan, de
emlékezik a Pilisi munkára gyönyörű alkotására, ami nekünk „életre szóló” volt, sajnos örökre elveszett.
Gaján Vilmos
helytörténész

Czestochowa – 17 napos zarándoklat,
egy 18 éves zarándok szemével

E

lső napunk a reggeli misével kezdődött
a falunkban, melyre a barátok és családtagok jöttek el főképpen. Mikor elindultunk páran elkísértek minket egy darabig,
aztán magunkra maradtunk.
Elsőként Hután, azaz Pilisszentléleken
álltunk meg, és onnan az első megállónkat
vettük célba, Nagyölvedet. Első napunkon
50 km-t mentünk és napokig úgy gondoltam, hogy azt a fájdalmat nehezen múlja felül akármi is, mivel járni is alig tudtam, köszönhetően annak, hogy nem szoktam hoszszabb túrákon részt venni. Este fantasztikus
ellátásban részesültünk és csodával határos
módon az aznapi fájdalmaim másnapra jelentősen lecsökkentek, és egy csodás ebédre is meghívott minket egy magyar család.
Továbbindultunk Zselízre, ami hála Istennek csupán 18 km-re volt tőlünk. Ott egy
idős magyar házaspár fogadott be minket,
akikkel fantasztikusan jókat beszélgettünk.
Másnap reggel induláskor a Markiza nevű
televízió riportot készített velünk, aminek
eleinte nem örültünk,
de végül a hasznunkra
vált. A magyar közhiedelemmel ellentétben a
szlovákok nagyon előzékenyek, kedvesek és
jószívűek voltak. Egy
rossz szót, pillantást
sem kaptunk senkitől,
mindenki
segítőkész
volt, és gratuláltak is sokan. Zsemberovce volt
a következő állomás,
ahol egy fiatal lelkész
fogadott be minket, és
nagyon nagyvonalú volt
ő is. Tőle tovább indulva, Besztercebánya volt
a következő hely, ahol
egy ifjúsági központban
szálltunk meg. Itt fogadott az egyik legjobb
élmény, mivel sok nap

után végre megszólított a saját korosztályom,
és megismerhettem egy nagyon helyes, sportos, kedves lányt, akivel máig tartom a kapcsolatot. Másnap egy fiatal magyar házaspár
fogadott be minket hatalmas nagy szeretettel és kedvességgel. Milán, a férj szlovák, de
nagyon szereti a magyarokat, és életcélja az,
hogy a szlovák-magyar barátságot erősítse,
ami nagyon megható volt számunkra. Következő nap nekivágtunk a hegyeknek, ahol
a legveszélyesebb szakasz tárulkozott elénk.
Nem egyszer eltévedtünk, de valahogyan az
aznapi állomásra időben odaértünk.
Ez után a nap után elkezdtek összefolyni
a napok, egyre erősebb lett a honvágyam és
elkezdtek a lappangó fájdalmak is erősödni. Mikor végre átértünk Lengyelországba,
kicsit fellélegeztem, de aznapra is kijutott a
jóból. Szenesre égetett a nap, főleg a vádlimat, ami nem kis fájdalommal járt. Lengyelországban a 2. nap volt számomra a
legkeményebb, akkor kezdtem el átélni azt a
fájdalmat, amit addig még sosem. Az Achillesem az ötszörösére
dagadt a jobb lábamon,
a bal lábamon pedig
(szintén a sok-sok gyaloglástól)
kaphattam
egy csonthártyagyulladást, aminél nagyobb
fájdalmat még át sem
éltem soha. Ezekkel a
nehézségekkel vágtunk
neki 2. nap a hegyeknek, ami nem kis próba volt számomra. Azt
hiszem itt már olyan
mélységekről volt szó
szellemileg és lelkileg,
hogy azok vívódását,
és az egész zarándoklat
megkérdőjelezését elviselni sem volt könnyű.
Ezután az érzelmileg
ingatag nap után végre
megpihentünk egy vég-

telenül kedves családnál. Innentől estem át
a holtponton, amikor is másnapra enyhültek
a fájdalmak, javult a közérzetem és a tisztánlátásom is. Kedves pár, szállás, és amit
a legjobban élveztem egy hegyi-mentő központ is befogadott minket, szintén Emánuel
atya (Isten Irgalmassága Zarándok Közösség) jóvoltából. Ezeken a helyeken nagyon
jól éreztem magam és a kedvem is egyre
jobb lett.
Sok-sok nap után végre elértünk Czestochowa-ba, ami valami hihetetlen nyugodtságot és jóérzést adott. Erre az útra Jacekék
kísértek el minket, akiknél korábban megszálltunk. Őnekik is rengeteget köszönhetünk és jól is esett, hogy erre az utolsó útra
elkísértek minket. Az elkövetkezendő napokban, mikor is egy 700 fős zarándokvonat érkezett ide, nagyon magamba fordultam
és elméláztam. Egy kis „tömegiszonyom” is
lett, mert sokáig csak a társammal voltam és
a természettel, és ez a 700 ember pedig túl
sok volt nekem egyszerre. De azt hiszem ez
nem is baj, mert legfőképpen nem az emberekhez akartam ez alatt az út alatt közelebb
kerülni, hanem magamhoz és az Istenhez.
Lingauer Döme
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A Szlovák önkormányzat hírei
Podpísali konecnú zmluvu o novom
Slovenskom dome
Konečnú zmluvu o dofinancovaní stavby Strediska pilíšskych Slovákov (nového
Slovenského domu) podpísal 20. júla 2012
v Mlynkoch predseda ÚSŽZ Igor Furdík,
zástupca štátneho tajomníka maďarského
ministerstva
pre
verejnú správu a
spravodlivosť Csaba
Latorcai a predseda
Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján
Fuzik.
V zmluve sa okrem iného zmluvné
strany zaväzujú, že
slovenská strana financuje projekt sumou 491 939 eur, vláda
Maďarska schválila podporu 126 miliónov
forintov (442.338 eur). SR a Maďarsko sa
tiež dohodli na konečnom vyrovnanom
prefinancovaní všetkých nákladov spojených s výstavbou strediska. Vlastníkom
nehnuteľnosti a prevádzkovateľom Strediska pilíšskych Slovákov bude Celoštátna
slovenská samospráva (CSS). Spoluužívateľom objektu budú aj miestne organizácie pilíšskych Slovákov, najmä Združenie
a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych
Slovákov a Slovenská samospráva v Mlynkoch. Samospráva obce Mlynky a starosta
József Lendvai v roku 2008 sa rozhodli z
budovy starého Slovenského domu vysťahovať práve tieto subjekty.
„Dnes sme ukončili tú fázu, ktorá by sa
dala nazvať zmluvno-právne ukončenie a

definitívne kodifikovanie stavu. Ja len verím, že teraz nastáva fáza, keď to tunajší
obyvatelia, tunajší Slováci a Slováci v Maďarsku budú vedieť tento dom plne využívať tak, aby to slúžilo, aby bol živím, aby
sa tu svietilo, aby tu
nebola tma, aby tu
bol zvuk ľudských
hlasov, aby tento objekt bol tým, čím má
byť, teda domom
pre kultúru, spolužitie, vyžitie tunajších
Slovákov,” uviedol
pre TASR predseda
Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík.
„Po dnešnom akte máme ešte úlohy
s realizátorom, veď treba sa dohodnúť o
nadprácach, treba prevziať do vlastníctva
túto budovu, potom nás čaká úloha podpísania zmluvy s užívateľmi - so Slovenskou
samosprávou v Mlynkoch a so Združením
a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov, zariadiť budovu a dúfame
že čoskoro aj slávnostné odovzdanie,” povedal TASR Ján Fuzik. Zástupca štátneho
tajomníka Csaba Latorcai ocenil, že maďarská i slovenská vláda urobila všetko pre
to, aby Mlynky neboli verejnosti známe z
konfliktu o Slovenský dom, ktorý vypukol
v roku 2008, ale z toho, že tu spolu žijú už
stáročia v pokoji Maďari, Slováci a Nemci.
Text: (tasr)
Foto: I. Fuhl / oslovma.hu

Prezentácia novej CD-platne
7. septembra 2012 v Spoločenskom dome v
Mlynkoch sa konala prezentácia CD-platne
Pilíšskeho tria (Tímea Galdová, Melinda
Černá a Levente Galda) a Speváckej zložky

Folklórneho súboru Pilíš. Nové CD obsahuje 35 pilíšskych slovenských ľudových
piesní z publikácie Zahučali hory, ktorá
bola vydaná pred 30 rokmi. Pilíšske piesne pozbieral, spracoval
a vo
Vydavateľstve
učebníc knižne vydal
Gregor Papuček. Na
prezentácii CD-platne
boli okrem neho prítomní aj dvaja z niekdajších informátorov:
90-ročný Jozef Majnič a 82-ročný Rudolf
Glück, ako aj kapela
Kóborzengő.
Foto:
Jozef Havelka
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Nezhody v Stredisku
pilíšskych Slovákov
Slovenská komunita v Mlynkoch stále nie je
spokojná s riešením okolo budovy Strediska
pilíšskych Slovákov. 20. júla 2012 síce podpísali konečnú zmluvu o financovaní kultúrneho stánku, miestne združenia našich krajanov
sa však obávajú, že vo využívaní strediska
nebudú slobodní. Dedina Mlynky je najslovenskejšou obcou v Maďarsku. Vo vyše dvojtisícovej obci sa totiž viac ako polovica hlási
k slovenskej národnosti. Pred štyrmi rokmi
však obecná samospráva vysťahovala Slovákov z priestorov ich kultúrneho stánku.
Predsedníčka Slovenskej samosprávy v
Mlynkoch Marta Demjénová:
– Tento slovenský dom bol symbolom
našich Slovákov tu v Mlynkoch. A toto už
nebolo ich prvé rozhodnutie. Na slávnosti nedovolili deťom po slovensky recitovať, zrušili
nám webové stránky slovenské...
Konflikt nadobudol medzinárodný rozmer. Obe vlády sa ale napokon dohodli, že
zafinancujú výstavbu nového strediska pre pilíšskych Slovákov. Budova, i keď stále neskolaudovaná a nepoužívaná, už rok stojí. Čakalo
sa na podpis, ktorým sa slovenská aj maďarská strana dohodli na financovaní v pomere
päťdesiat ku päťdesiat (Slovensko: 491 939
eur, Maďarsko: 442 338 eur + 14 000 eur po
tri roky na prevádzku).
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v
zahraničí Igor Furdík:
– Maďarská strana v najbližších troch
rokoch bude sa podieľať na financovaní prevádzky tohto objektu štrnásťtisíc eurami, čo
vyrovná tie náklady z oboch strán.
Miestne združenia sa ale obávajú, že kultúrny stánok opäť nebudú môcť plnohodnotne využívať. Jeho majiteľom je totiž Celoštátna slovenská samospráva, ktorá mala podľa
miestnych v minulosti k ich problému vlažný
postoj.
Člen Slovenskej samosprávy v Mlynkoch
Imrich Fuhl:
– Nevidím garancie na to, že v tom novom
dome budeme mať oveľa viac práv ako sme
mali v tom starom slovenskom dome.
Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy tvrdí, že obavy miestnych sú neopodstatnené a budovu budú môcť na nekomerčné
účely používať bezplatne.
Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik:
– Oni budú zostavovať domáci poriadok,
program. Budú mať kľúče, budú mať kód.
My sme naše nehnuteľnosti dali do zálohy.
Maďarskí Slováci očakávajú, že k slávnostnému otvoreniu a k sprístupneniu strediska dôjde čo najskôr. 
(Správy STV)
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VI. Stretnutie pilíšskych slovenských osád v Huti

S

lovenský život v Maďarsku má rozličné farby, tóny, vône a chute. Jeho
vyznenie nie je vždy veselé či lahodné, pripletie sa aj blen, faloš, disharmónia a ľahostajnosť. Ale sú miesta, ktoré príroda obdarí
nevídanou krásou a krajinka pod Pilíšom
je toho absolútnym dôkazom. Sú miesta, na
ktorých pracovití ľudia umocňujú absolútne
dobro prírody a slovenskí Pilíšania sú toho
príkladom. A sú chvíle, kedy sa všetky prírodné a ľudské dobrá spoja do nevídaného
telesného a duševného zážitku.
Slovenská samospráva v Huti usporiadala 25. augusta 2012 VI. Stretnutie pilíšskych slovenských osád. Na lúke za kostolom a školou sa už v predpoludňajších
hodinách zišli účastníci súťaže vo varení
perkeltu. Oficiálny program sa začal slávnostnou dvojjazyčnou svätou omšou. V bohatom kultúrnom programe na prírodnom
javisku sa potom vystriedali folklórne skupiny pilíšskych slovenských osád. – Toľko
správa zo slovenských médií v Maďarsku.
Stretnutia som sa zúčastnil už po dru-

hýkrát. Aj teraz to bol výborný zážitok.
Po všetkých stránkach. Pre telo i ducha.
Počet účastníkov stretnutia v Huti sa rátal
na niekoľko stovák. A napriek skutočnosti,
že ich slovenčina sa stráca s „ubúdajúcim“
vekom (čo mladšie, hovorí horšie, alebo
nehovorí slovensky vôbec), hlásia sa k slovenskosti svojich obcí. Prečo je to tak, je
hodné vedeckej analýzy. Osobne si myslím, že svoju slovenskosť čoraz viac chápu
ako regionálne špecifikum. Povedia si, som
Maďar (občan Maďarska) - Slovák. Tak ako
na Slovensku obyvateľ okolia Malaciek povie: som Slovák - Záhorák. Možno aj preto
obsahom takýchto stretnutí sú čoraz menej
programy viazané na slovenský jazyk a čoraz viac sa Slováci v Maďarsku bavia inými

Hu‚ a chu‚

zručnosťami. Vyhráva gastronomická pridaná hodnota. Napríklad: šiškový festival,
varenie halušiek, robenie vína, či ochutnávka dobrej slivovice.
V Huti sa organizátori tohto roku orientovali na súťaž vo varení perkeltu. Encyklopédie na túto tému píšu: „Perkelt je
vyrobený z mäsa, cibule, sladkej papriky
a korenia. Papriky, paradajky alebo paradajkový pretlak, majorán a cesnak sú obyčajné dodatky k základnej receptúre. Toto
jedlo je možné pripravovať z bravčového,
teľacieho, kuracieho alebo z baraniny. Čím
jemnejšie mäso, tým kratšia doba dusenia.“ Pod Pilíšom súťažilo šesť družstiev.
Z Kestúca, Mlynkov, Dorogu, Senváclavu,
Moďoróšu a domáci. Každý postupoval

inak. Prví urobili najprv lečo a v ňom dusili
mäso, iní pridali ku klasickému postupu aj
huby, ďalší fazuľu a drobky z cesta, jeden z
tímov nespravil základ z dusenej cibule, ale
začal mäso dusiť len na trošku masti. Výsledok: všetky perkelty boli prudko jedlé,
prvenstvo v súťaži však získali Mlynčania.
A pre všetkých účastníkov bol k dispozícii
perkelt (ja by som povedal, že skôr guľáš)
z diviaka, ktorí ešte deň predtým behal po
okolitých vŕškoch. Organizátori urobili veľa dobrého pre telo (perkelty a čapované pi-

vo na mieste) i pre ducha (omša a skutočne
páčivé spevy a tančeky najmä na slovenskú
nôtu). Často sa hovorí, že láska ide cez žalúdok, verme, že to platí aj pre lásku k slovenskému životu v Pilíši...
Text: Jozef Schwarz
Foto: Imrich Fuhl
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A téma az utcán hever…,
avagy nem minden szemét hulladék, és nem minden hulladék szemét

E

fenti képhez hasonló látvány fogad
az utóbbi időben rendszeresen, ha
a Dobogókői út felé járok, ám lejjebb, a
Pomázi úton sem jobb a helyzet.
Egyrészt bosszant, mert ocsmány, másrészt elgondolkodtat, hogy tényleg ezt jelenti
a szelektív hulladékgyűjtés szeretett falunkban? Néhány, időnként üres, színes konténer,
amibe bármi belegyömöszölhető, s ha épp
későn ért oda valaki, hát leönti mellé a szemetet?!
Vajon milyen képet nyújt ez falunkról a
Megyeri híd átadásával megnövekedett áthaladó autósok számára? Nem biztos, hogy azt,
amit szeretnénk…
S vajon mire neveljük gyermekeinket?
Majd természetesnek veszik a színes konténerek melletti szemétdombot?
Kíváncsi lennék arra is, hogy hányan
használják ki a Sauber-Bicske Kft. „házhoz
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menő” szelektív begyűjtési rendszere által
felkínált lehetőséget, miszerint „a meghirdetett napokon… elszállítunk minden, a
lakosok által átlátszó zsákban kihelyezett
műanyag csomagolási hulladékot”.
Nincs tehát szükség a sárga cserezsákra.
Külön átlátszó zsákba a műanyagot, egy másikba a papírt téve már csak a pénteki havi
elszállítás időpontjait kell megjegyeznünk
vagy felírnunk: szeptember 21, október 19,
november 16, december 21.
Visszatérnék a címhez, hogy tisztázzunk
néhány fogalmat.
A szemét legjobb megfogalmazása talán
ez: haszontalan, általában vegyesen szétszórt, értéktelen, (szilárd) anyagok, melyek
további használatáról lemondtak, kezeléséről, elhelyezéséről nem gondoskodnak.
A hulladék egy része (tiszta papír, műanyag, fém) noha keletkezési helyén haszontalanná vált, nyersanyagként még jól hasznosítható.
A háztartási hulladékok főbb csoportjai
a következők:
n szilárd hulladékok (pl. üveg, papír, fém,
műanyag, textil, szerves anyagok)
n folyékony hulladékok (szennyvíz)
n veszélyes hulladékok (pl. gyógyszerek,
elemek, akkumulátorok, festékek, fáradt

olajok, használt sütési zsiradékok/olajok)
Sajnos ez utóbbi csoport zárójelben felsorolt
típusainak mindegyikével találkoztam már
a szeletív hulladékgyűjtők környékén, de
az erdőben is; pedig elhelyezésük, leadásuk
abszolút egyszerű: a lejárt gyógyszereket a
gyógyszertárakban veszik át, az elemeket a
legtöbb boltban, iskolában és óvodában elhelyezett tartályba dobhatjuk, a festékeket
és feleslegessé vált hígítókat (hozzánk legközelebb, a pomázi hévállomásnál) a festékboltban, míg a különböző olajokat a lefolyó
helyett műanyag palackba töltve a pomázi
MOL benzinkúton adhatjuk le.
A használt akkumulátorokat néhány autószerelő átveszi, de legtöbbször, ahol az újat
vesszük, leadhatjuk a régit.
No de nézzünk csak bele a mi szelektív
hulladékgyűjtő tartályainkba, mi minden
van ott!
Olyan egyszerű lenne a csoportosítás,
hiszen egyértelműen jelzik a színek, és a
felíratok is.
Jaaa, hogy ezeket el is kellene olvasni,
ill. lehet, hogy egyesek szövegértése szorul
fejlesztésre, vagy egészen egyszerűen csak a
fegyelemmel vannak problémák…?!
A műanyag palackokat –természetesen a
megfelelő helyre- „laposra taposva” dobjuk!
Így ugyanis több fér a tartályba, de mikor
otthon gyűjtjük, és szállítjuk, kisebb helyen
(több) is elfér.
A papírtároló edénybe helyezett egész
kartondobozokat hasonló okok miatt cél-
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szerű összehajtani, szétvágni; s az iratgyűjtő
mappákról sem árt leválasztani a fém kapcsokat…
Az üveg gyűjtésére használható tartály
ezúttal augusztus közepén már csordultig teli volt. Nem, sajnos nem üvegekkel…

Sorolhatnám a negatív példákat, mert
tény, hogy a környéken csak Pomázon láttam
ennél rosszabb helyzetet, ugyanakkor Szlovéniában, Horvátországban, hogy Ausztria
vagy Németország falvait ne is említsem…
sehol hasonlót;
de nem erre, hanem a megoldásra, a felelősségteljes odafigyelésre, a környezettudatos gondolkodásra, s legfőképpen a helyes
viselkedésre szeretném helyezni a hangsúlyt!
Tegyünk életmódunkkal
a környezetünkért!
Linkes Lilla

A kamaszodás útján…
címmel

Csoportot indítunk (10–12 év) kiskamaszok számára
Célunk: hogy lehetőségük legyen beszélgetni korosztályukat és Őket érintő témákról, hogy könnyebbé váljon kimondani a
bennük lévő érzéseket, gondolatokat, ezáltal is segítve az önkifejezést, az énjükhöz való eljutást. A csoportban való munka segíti
a megértést, a másikra való odafigyelést, a
vélemények különbözőségének elfogadását. Segítséget nyújt, hogy felismerjék külső-belső konfliktusaikat, azok kezelését, és
hogy miként tudják pozitív módon levezetni feszültségeiket.
Témák*, amelyekről
egy-egy alkalommal beszélgetnénk:
n a kikapcsolódás formái
n fiú-lány kapcsolat
n érzelmek, érzések kifejezése
n fegyelmezés módjai
n őszinteség és titkolózás
n játék és szabályok
* (A témák a csoport igényeinek, érdeklődésének
megfelelően is változhatnak)

Tematika: a foglalkozásokat rövid befelé
figyeléssel kezdjük, ami az aznapi témához
kapcsolódik, majd beszélgetés a témáról,
és végül rövid relaxációval zárjuk az együttlétet.

Miért fontos a relaxáció?
n azonnali testi-lelki ellazulást érhetünk
el vele,
n gyorsan és hosszú távon oldható vele
a szorongás, feszültség,
n javul a figyelem, az összerendezettség,
koncentráló készség,
n begyakorlásával elérhetjük, hogy könynyebben kezeljük a napi feszültségeket,
n öngyógyító és egyben megelőzésre
alkalmas módszer,
n hosszútávon kiegyensúlyozottabbá,
harmonikusabbá válunk,
n megtanít az önmagunkba való
befelé tekintésre.
Információk a csoportról:
6 alkalommal, hetente találkozunk
szerdai napon a Közösségi Házban
15–16 óráig.
A csoport kezdésének időpontja:
2012. október 3. szerda
Csoportvezetők:
Csobogó Létforrás Alapítvány
Vargyai Györgyi életmód tanácsadó
Szűcs Erika: pszichológus,
relaxációs terapeuta

Jelentkezés, érdeklődés:
06-70-2727-217, vagy 06-20-411-6641
Az Alapítványról bővebben:
www.facebook.com, Csobogó Létforrás Alapítvány/Információk menüpont alatt.

V I. é vfolyam, 2012. szeptember · 15

Felhívás!

Újra kezdődik a Színjátszókör
a Pilisszentkereszti
Közösségi Házban!
Várjuk három korcsoportunkba
a régi és új jelentkezőket!
Kicsik és nagyok örömére, játszani hívunk minden
érdeklődőt. A helyzetgyakorlatokon át, mozgás és
beszédfejlesztésen keresztül eljuthatunk a színház
titokzatos világába. A drámajátékokban való részvétel
elősegíti a magabiztosabb fellépést, a problémamegoldó képesség fejlődését, levezeti a feszültséget, önbizalmat ad, és a játékos szituációkon keresztül felkészít a
valós életben adódó nehezebb helyzetek kezelésére.

Pilisszentkereszti Hírforrás
Tisztelt Pilisszentkereszti lakosok!

Pilisszentkereszt Német Önkormányzata 2 napos látogatást szervez
2012 október közepén a Bécsi erdőben fekvő Heiligenkreuz-i Cister Kolostorba.
A tervezett program: Kora reggeli indulás, forgalomtól függően a kora délutáni órákban
érkezés Heiligenkreuz-ba, szállás elfoglalása. Idegenvezetővel a Kolostor látogatása, mivel
ez egy működő Kolostor, az ott folyó programok befolyásolják a látogatást. Szt Mise,-Zsolozsma-stb., este vacsora, a környék felfedezése. Másnap korai reggeli, indulás autóbusszal
Kismariazell érintésével Mariazellbe. itt szabadfoglalkozás. Kegyhelylátogatás, szt. Mise,
séta. Étkezés egyénileg, délután indulás haza. Érkezés a késő esti órákban.
Költségek: A szállás, az esti vacsora, a másnapi reggeli költsége előzetes számítás alapján
a résztvevők számától függően 16-18 ezer Ft. Az utazás költségeibe a Német Önkormányzat besegít.
Jelentkezés szeptember végéig: Orbán Vilmosnál.
Érdeklődés, felvilágosítás: Telefon: 30/38-18-498

Kedd: 11–18 éves korig: 16.00–18.00 óráig
Péntek: 7–10 éves korig: 16.30–18.00 óráig
Péntek: Felnőttek: 18.00-20.00 óráig
Foglalkozásvezető:
Pap Katalin színművész
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Játékos mozgásfejlesztő torna
Kedves Szülők!
Szeptember 20-tól
minden csütörtökön 10 órai kezdettel
szeretettel várom a gyermekeket
(1–3 éves korig) egy vidám, játékos

mozgásfejlesztő tornára.
Foglalkozás helyszíne:
Közösségi Ház, Pilisszentkereszt
Binder Klára – óvónő, fejlesztőpedagógus

Jóga
Pilisszentkereszten

Kezdőket is szeretettel várunk!
Oktató: Páger István
Időpont:
minden kedden 19.00 órakor
Helyszín:
Pilisszentkereszt, Közösségi ház
Szervező: Pilisszentkereszti
Somvirág Egyesület
Jelentkezni lehet
a helyszínen vagy
a 70-332-3221-es telefonszámon.

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

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