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Hírek az ülésteremből
18/2017. december 21. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Megalkotta a képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének módosításáról szóló 14/2017. (XII.22.) sz. önkormányzati rendeletét. Elfogadásra került a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve és a Kft-vel kötendő Közszolgáltatási Szerződés. Döntött a testület a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
könyvvizsgálójának a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti
Tanácsadó Kft. 2017. december 15-től 2021. december 14-ig terjedő hatállyal történő megválasztásáról.
n Elfogadásra került az Önkormányzat képviselő-testületének
2018. évi munkaterve is. A testület eredményesnek nyilvánította
a „Felszíni csapadékvíz elvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárást, az eljárás nyertesének a Főmterv Zrt.-t hirdette
ki.

n Elfogadásra került az ülésen megtárgyalt kiegészítésekkel a települési arculati kézikönyv.
1/2018. január 25. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hozták meg a döntéseket:
n A képviselő-testület az óvoda nyári zárva tartását 2018. július 2-tól – 2018. július 27-ig határozta meg. Jóváhagyásra került a
2018. évi költségvetés első fordulójáról szóló tájékoztatás és a polgármester 2018. évi szabadságolási terve.
A testület határozatával úgy döntött, hogy módosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzattal és a Pilisszentkereszti Német
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást a belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos módosításokkal.
n Megalkotta a testület a 1/2018. (I.26.) sz. önkormányzati rendeletét a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
2/2018. február 22. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők
az alábbi tárgyakban hozták meg a döntéseket:

n A képviselő-testület döntésével hozzájárult ahhoz, hogy a Triola
Egyesület és a Pilisi Klastrom Kft. között fennálló bérleti szerződés 13. pontja módosításra kerüljön és bérlő a bérleményét legfeljebb heti 4 alkalommal albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen
más személy használatába adhassa.

n A képviselő-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda 2018/2019. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját
2018. május 8-tól 2018. május 11-ig 8.00-17.00 óráig határozta meg.
Elfogadásra került a 2017. évi közművelődési beszámoló és a Közösségi Ház 2018. évi munkaterve.

n A testület döntése alapján az önkormányzat 300 000 Ft-tal támogatta a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezett 2018. évi Pilisi Kavalkád Fánkfesztivált, mely támogatási
összeget a támogatott a fűtéshez szükséges gázpalackok finanszírozására, a fellépők tiszteletdíjára, vagy a rendezvénybiztosítás
költségeire használhatott fel, továbbá térítésmentesen biztosította
az önkormányzat a tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit
a rendezvény előkészületeinek idejére és a teljes rendezvény időtartamára.

n Ezen az ülésen jóváhagyta a testület a középtávú tervezésről
szóló határozatot és döntést hozott a 2018. évi nemzeti ünnepeink
megünneplésének időpontjairól is. A közmeghallgatás időpontját
2018. április 26-án 18.00–19.00 közötti időtartamra, a falugyűlés
időpontját 2018. május 24-én 17.00 órára tűzte ki a testület.

n Elfogadásra került ezen az ülésen az Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési terve és a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés is.
n Megalkotta a testület a 15/2017. (XII.22.) sz. önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásáról.
19/2017. december 29. – Rendkívüli képviselő-testületi ülés

n Elfogadásra került a bizottságok 2018. évi munkatervére vonatkozó tájékoztatás és a polgármester 2017. évről szóló beszámolója
is. Ezen az ülésen került sor az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) sz. rendeletének megalkotására.
3/2018. március 13. – Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt. A képviselők az alábbi
ügyben határoztak:
n Döntés született a szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól mindkét szavazókört illetően.

A testületi ülésen öt képviselő vett részt. A rendkívüli képviselőtestületi ülés során a képviselők a következő döntést hozták meg:
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A hirdetési tarifák 2017-ben:
Apróhirdetés 20 szóig: 500 Ft, 1/16 oldal: 750 Ft, 1/8 oldal: 1400 Ft, 1/4 oldal: 2800 Ft, 1/2 oldal: 5600 Ft,
1/1 oldal: 11 000 Ft. Hirdetéseiket a klastromkft@pilisszentkereszt.hu címre várjuk.
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Közérdekű közlemény

A B3 TAKARÉK Szövetkezet Pilisszentkereszti fiókjának
nyitvatartás-változásáról
Magyarországon a nagyjából 2100 működő hitelintézeti fiók több
mint fele a takarékszövetkezeteké, azaz országosan is kimagaslóan magas a vidéki
ügyfelekhez közel működő fióki lefedettségük. A takarékszövetkezeti szektor jelenleg
közel minden negyedik településen van jelen fiókjaival, míg más pénzintézetek csupán
minden huszadik-ötvenedik településen működtetnek kirendeltséget. Ennek ellenére a piaci részesedésük viszont nem tükrözi ezt
az arányt, így fiókfenntartási költségek jelentősen meghaladják a
tartósan finanszírozható mértéket.
A B3 TAKARÉK az eredményességi vizsgálata során arra a
következtetésre jutott, hogy ezen változtatnia szükséges, hiszen
ügyfelei és tagjai érdeke is az, hogy eredményesen működjön, és
hogy biztos hitelintézeti hátteret tudjon biztosítani üzleti és pénzügyi elképzeléseik megvalósításához.
Egy fiók fenntartása és működtetése rendkívül költséges dolog.
Ha egy településen nincs olyan erős fogyasztói igény a takarék
szolgáltatásai iránt - sem az önkormányzatok, sem a lakosság, sem
a vállalkozók részéről -, ami a fiók fenntartásának költségeit kitermeli, akkor ott mérlegelni szükséges a veszteséges fiók működtetésének átalakítását. Ez történt a Pilisszentkereszti fiók esetében is.
A takarékok – így a B3 TAKARÉK Szövetkezet is – a piacról
élnek, működésüket csak akkor tudják fenntartani, ha nyereségesek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a költséghatékony működés, amihez felül kell vizsgálni a fiókhálózat működésének eredményességét is.
A bankrendszerben zajló változások a vidéket is érintik, ez alól
a B3 TAKARÉK Szövetkezet sem képez kivételt, így ezzel a változással is lépést kell tartani. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezet, a
fokozódó verseny, továbbá a magas költségszint nem teszi lehetővé,
hogy az eddig megszokott módon végezze tevékenységét.
A B3 TAKARÉK vezetősége alapos szakmai vizsgálat alá vette fiókhálózata működését és a helyi közösségek igényeit, mely-

nek eredményeként az Önök településén működő fiók esetében
nyitvatartását 2018. 03. 01-jével módosítani kényszerült. A hitelintézet tisztában van azzal, hogy ez több kellemetlenséget okoz a
település lakosainak és önkormányzatának, de sajnos nem áll módjában tovább finanszírozni a fiók fenntartásának veszteségeit. Ennek következtében kész mindent megtenni annak érdekében, hogy
a helyi önkormányzattal együttműködve áthidaló megoldást találjon a helyben élő lakosok, ügyfelek problémáinak megnyugtató kezelésére. Ennek
jegyében folyamatban vannak a tárgyalások
a település polgármesterével, Peller Mártonnal. Volt és folyamatosan van párbeszéd a
felek között, meg is születtek az első lépések
a helyzet orvoslására.
Az egyeztetéseknek köszönhetően egyelőre az a megállapodás
született, hogy
2018. május 1-jétől kezdve az ügyfelek számára a Takarékszövetkezet minden szolgáltatással rendelkezésre áll hétfői
napokon a Pilisszántói, keddi napokon a Pilisszentkereszti
kirendeltségben, illetve a további hétköznapokon a mindös�sze 12 km-re fekvő Pomázon.
Ezen felül továbbra is biztosítja a digitális szolgáltatásokat: így a
lakossági és vállalati internetbank szolgáltatásokkal a településen
élő lakosok és működő vállalkozások kényelmesen, sorban állás
nélkül is be tudják fizetni csekkjeiket és kifizetni számláikat. Mivel a településen ATM is elérhető, így a lakosok - amennyiben
szükséges – a készpénzfelvételt is meg tudják oldani helyben egy
bankkártya segítségével.
A B3 TAKARÉK azon dolgozik, hogy a versenyképességét
hosszú távon jelentősen javítsa úgy, hogy egyszerre megőrizhesse
Ügyfeleihez való közelségét és ésszerűbbé és hatékonyabbá tudja
tenni a működését.
A Takarék a vidék bankja volt és az is marad. A kölcsönös előnyökön alapuló üzleti vállalkozási modell az elmúlt évtizedekben
mindvégig működőképes maradt, és a szektor a jövőben is erre törekszik, célként egy korszerű szolgáltatásokat nyújtó hitelintézet
létrehozását kitűzve.
B3 TAKARÉK Szövetkezet

Zenés ébresztővel, színes programokkal
részletek a plakátokon
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Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket
a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra:

Tisztelt Választópolgárok!
Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők választásának
időpontját 2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.
Az Országgyűlési képviselő választás jelöltállításának határideje
2018. március 5-én 16-órakor lezárult. A határidő lejártáig bejelentett és 500 darab érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltek nyilvántartásba vételéről a Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság döntött, mely jelöltek a sorsolás útján kialakított sorrend szerint kerülnek a szavazólapokon
feltüntetésre.

A jelöltek szavazólapon feltüntetett sorrendje:
1. Szabó Zoltán – Iránytű Párt
2. Spät Judit – Együtt – A Korszakváltók Pártja
3.	Kövesdi Miklós Gábor – Magyar Kétfarkú
Kutya Párt
4.	Hadházy Sándor – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
5.	Pál Gábor – Jobbik Magyarországért Mozgalom
6.	Pálmai Ferenc – Magyar Munkáspárt
7.	Vásárhelyi Judit – Momentum Mozgalom
8.	Drávucz Zsolt – Lehet Más a Politika
9.	Holek Katalin – Összefogás Párt
10.	Király Miklós – Demokratikus Koalíció
11.	Bossányi Lajos Istvánné – Magyarországon Élő
Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
12.	Dima Beáta – Rend és Elszámoltatás Párt
13.	Waszlavik Miklós – Kell az Összefogás Párt
14.	Abonyi Géza – független jelölt
15.	Balogh Géza Péter – Magyar Igazság
és Élet Pártja
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Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal
rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár kivéve, aki
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a
választójogból, mert annak gyakorlásához szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda
2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki 2018. február 9-ét követően kerül
a település szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a
helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt
elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. A
választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a
szavazóköri névjegyzék adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A
szavazóköri névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon kívül – másolat nem készíthető.
A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi
névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
a) nemzetiséghez tartozás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák,
szlovén, ukrán) tartozik, kérheti nemzetiségi választópolgárként
történő nyilvántartásba vételét.
A nyilvántartásba vétel mellett annak a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választásra kiterjesztő hatályát 2018. március 23.
16.00 óráig kérhették a választópolgárok.
2018. április 6-án 16.00 óráig van arra lehetőség, hogy a nemzetiségi regisztráció országgyűlési képviselő választásra történő kiterjesztését visszavonják, így ebben az esetben 2018. április 8-án az
egyéni választókerületi szavazólap mellett nem nemzetiségi listás,
hanem pártlistás szavazólapot kap a választópolgár.
b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga
gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon
a szavazás napján, (igénylésének határideje 2018. március 29.
16-óra)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
c) személyes adatai kiadásának megtiltása
A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy választási kampány
céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási
kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti ké-
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Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében csak Pilisszentkereszt település
megnevezését tartalmazza, a kijelölt 1. számú szavazókörben (Fő
út 14.) szavazhatnak.

relmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet
is benyújtani.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a
választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi
lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően
módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékébe.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja
korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni,
2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását
vagy visszavonását.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos
listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos
feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján
lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben
adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a
szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és
személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok
megléte.
A választáson személyazonosságát és személyi azonosítóját
vagy a lakcímét a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.
Személyazonosságát
• személyazonosító igazolvánnyal
• régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolván�nyal
• ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal
• vezetői engedéllyel
• útlevéllel
• ideiglenes útlevéllel
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási
adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a
személyazonosság igazolására!
és személyi azonosítóját
• lakcímkártyával
• hatósági bizonyítvánnyal
• személyazonosító jelről szóló igazolással
vagy
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal,
amennyiben tartalmazza a lakcímet
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási
adatlappal
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak,
ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét,
és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda munkatársaihoz:
Választási Iroda
26/547-500
Baranyák Szilvia HVI vezető
Berecz Miklósné HVI vezető-helyettes
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Jeles évfordulóink

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék.”

Az egy éve indított „Jeles évfordulóink” sorozat keretében most két olyan kiváló magyarra emlékezünk, akikkel a nemzeti emlékezet hosszú időn keresztül méltatlanul bánt, és akiknek története ékesen példázza, hogy a közvélekedést milyen könnyen és
hatásosan lehet megtéveszteni, negatív irányban befolyásolni.

200 éve született Görgey Artúr,
a szabadságharc tábornoka,
az első magyar „chemikus”
Görgey Artúr a felvidéki
Toporcon született 1818. január 30-án elszegényedett evangélikus nemesi családban. Tanár szeretett volna lenni, de apja utasítására katonai pályára
lépett. Katonai szolgálata közben éledt fel benne a nemzeti
érzés, újra gyakorolni kezdte anyanyelvét. 1845 nyarán
rangjának megtartásával kilépett a hadseregből, és ősztől
Prágában vegyészetet kezdett
tanulni. 1848. március 30-án
feleségül vette egyetemi professzora családjának francia
nevelőnőjét, Auboudin Adélt.
Tanulmányait követően tudományos pályára készült, 1848-ban
megpályázta a József-ipartanoda kémia tanszékén megürült állást.
A kormány hívó szavára azonban az egyetemi katedra helyett századosi rangban újból katonának állt, és innen kezdődött életének
rövid, de valóban történelmi időszaka: katonai tündöklése és bukása.
Érdekesség, hogy ettől az időszaktól kezdve a plebejus forradalom iránti rokonszenve miatt elhagyta családnevéből a nemesi
származására utaló y-t, és nevét haláláig Görgei-nek írta. De mivel születési- és halálozási anyakönyvi kivonatában a Görgey alak
szerepel, a kutatók a mai napig vitatkoznak nevének helyes írásmódján.
A szabadságharc hadműveleteiben zseniális hadvezéri megoldásokkal, ellenfelei által is tisztelt ügyességgel és bátorsággal vezette katonáit, akik mindenkinél jobban tisztelték és szerették. 1849.
július 2-án a komáromi csatában egy gránátszilánk az agyvelejéig
felhasította a koponyáját. Napokig élet és halál között lebegett.
Augusztus 13-án a magyar fősereg Világos mellett feltétel nélkül letette a fegyvert az orosz sereg előtt. Görgeyt a nagyváradi
orosz hadifogságban értesítették, hogy a bécsi udvar kegyelmet
adott neki, azonban ausztriai száműzetésre ítélte. A kegyelem valószínűleg a cár személyes közbenjárásának volt köszönhető. Az
ausztriai internálás idején írta meg kétkötetes emlékiratait. A kiegyezést követően térhetett vissza hazájába. Magányban élte napjait testvére, Görgey István visegrádi házában. Az „élő vértanú”,
ahogy Móricz Zsigmond nevezte, 98 évesen, 1916. május 21-én
Budapesten halt meg. Síremléke a Fiumei Úti Sírkertben található.
A „patikárius”
1845 júliusában kilépett a Nádor-huszárezredből, és a Prágai
Egyetemen kémiát kezdett el tanulni. Eltökéltségét, szorgalmát jól
kifejezik következő sorai: „Én egészen és kizárólag a vegytanra
adtam magam, még pedig annak tudományos mívelésére.” A szappangyártásban nagy jelentőséggel bíró, a kókuszdió zsírsavjainak
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vizsgálatára irányuló tudományos kutatásait 1847 tavaszán kezdte
el Prágában, és a kísérleteket is ott fejezte be. Eredményeit összefoglaló dolgozatát azonban már otthon, Toporcon fejezte be, onnan
adta fel írását postán 1848 májusában a Bécsben székelő császári
és királyi Akadémiának. A leírások szerint: „a magyar tábornok
ágyúi már javában szórták a halált az osztrák ellenségre, miközben
a bécsi Akadémia tudós professzorai tanulmányozták dolgozatát,
amely végül is elnyerte elismerésüket, egyben a jutalmat is szerzője számára.”
A Klagenfurtba száműzött tábornok 1851-ben postai úton kapta meg az Akadémia kitüntetését és 40 pengőforint tiszteletdíjat.
Jellemző, hogy már 1848-ban e tevékenységéért barátaitól és ellenségeitől „a Patikárius” nevet kapta, amelyet Damjanich tréfásan,
borozgatás közben is használt.
Than Károly, aki 14-15 éves gyermekként a tüzéreknél végigharcolta Görgey és Bem mellett a szabadságharcot, később már kiváló tudósként méltó értekezést írt Görgeyről. 90. születése napján
a Természettudományi Társulat kémiai-ásványtani szakosztálya az
ő személyében ünnepelte „az első magyar chemikus”-t.
Hős vagy áruló?
1849. augusztus 13-án Világosnál Görgey Artúr tábornok a honvédsereg főerőivel feltétel nélkül letette a fegyvert. Sokáig a magyar történelem legszörnyűbb árulásaként kezelték a hadvezér e
lépését.
Móricz Zsigmond, aki 1912ben személyesen is találkozott
Görgeyvel így ír (Nyugat, 1930):
„Ha gyermekkorom magyar világának félistene Kossuth volt,
akihez szinte imádkoztak, mint
az üdvözítők egyikéhez, akkor
ugyanannak a kornak megtestesült ördöge, sátánja, mefisztója
Görgey volt, akiről csak a legmélyebb megvetéssel nyilatkoztak s
a legenyhébb amit róla mondtak,
az volt, hogy: «hogy nem akad
egy tiszta szívű magyar ember,
aki bunkóval verje agyon az árulót.»
Az elnyomattatás, a nemzeti reménytelenség korát azért élhette
át a magyart, mert volt egy istene s volt egy sátánja. Attól, mint a
reménycsillagtól várta a holnapot, ezt, mint egy fekete átkot felelőssé tehette a tegnapért.”
A közvélemény Görgeyt árulónak bélyegezte, és ez a megítélés élete végéig kísérte. Ma már bizonyos, hogy igaztalanul ítélték
meg, hiszen nem volt más választása. Augusztus 11-én az aradi
haditanács (közel 70 tiszt, köztük több későbbi aradi vértanú tábornok) két kivétellel az oroszok előtti fegyverletételre szavazott.
Görgey a határozathozatal idejére elhagyta a termet, kötelezve magát, hogy a határozat értelmében fog cselekedni.
1849. szeptember 12-én írta meg Kossuth híres vidini levelét,
amelyben bűnbakká tette, és árulónak nevezte Görgeyt. Mindezt
azt követően, hogy előző nap Kossuth is elismerte, hogy nem volt
remény.

Pilisszentkereszti Hírforrás

1884-ben Klapka György és több száz volt honvédtiszt olyan
memorandumot írt alá, amelyben nem tekintik Görgeyt árulónak, de ez kevésnek bizonyult „Kossuth apánk” szavai ellen. A
két világháború közt változott Görgey megítélése, amiért Móricz
Zigmond is sokat tett, mikor az igazságot felismerve már ezt írja:
„Áruló?... Soha!... Egyetlen gondolatában sem volt…. Kötelességét
híven teljesítette s az a büszke öntudat élhetett benne rendületlenül,
hogy a magyar kardnak, a magyar vitézségnek ő volt utolsó legendás hőse. Tisztelet adassék a nagy katonának, akinek nem adatott
meg, hogy örömét érezhesse hősiességének.”
Az áruló-mítoszt a Kossuth-kultuszt is favorizáló marxista történetírás újra felélesztette, a rendszerváltozásig még a tudományos
körökben is fenntartotta. A Rákosi- és Kádár korszak tankönyvei
az áruló Görgey képét verték generációk fejébe.
A hazug és manipulatív megítélés napjainkra lelepleződött.
Hermann Róbert, 1848-49 elismert kutatója szerint:
„Az árulási vádról azóta kiderült, hogy a politikai manipuláció
és a nemzeti naivitás sajátos keveréke volt csupán, nem a tények
által megalapozott állítás. Pedig Görgei nem a magyar szabadságharc árulója, hanem legjobb hadvezére volt. Olyan katona, amilyet
Hadik András óta, s azóta sem hordott hátán ez a föld.”

110 évvel ezelőtt született
és 20 éve halt meg Wass Albert
Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert 110 évvel ezelőtt, 1908.
január 08-án a Kolozsvár melletti Válaszúton született és 20 évvel ezelőtt, 1998. február 17-én Floridában halt meg. Kolozsvárott érettségizett, majd Debrecenben, Stuttgartban és a párizsi
Sorbonne egyetemen szerzett erdészeti és vadgazdálkodási diplomákat. A második világháborúban különböző beosztásokban
szolgált. Katonatisztként nem várta meg Észak-Erdély újbóli román elfoglalását, 1945 húsvétján az emigrációt választotta. 1951-

ig Németországban, utána az
USA-ban élt.
A kolozsvári népbíróság
1946-ban egy 2 hét alatt lefolytatott, 63 vádlott ellen
indított koncepciós perben
– apjával együtt – „háborús
bűnökért és gyilkosságért”
halálra ítélte. Az emigrációban aktívan dolgozott Erdély ügyének a világ előtt
való
megismertetésében.
Ceausescu Románia első számú közellenségének nevezte,
és a Securitate többször megpróbálta meggyilkolni.
1997-ben megkapta a magyar állampolgárságot, tehát már magyar állampolgárként halt meg. Végső kívánsága teljesült azzal,
hogy hamvai Erdélyben, a marosvécsi kastély kertjében, Kemény
János mellett nyugszanak.
A fiatal gróf számára az irodalmi sikert az 1934-ben megjelent
„A farkasverem” című regénye hozta meg. Az első regényt számos további mű, regények, novellák, elbeszélések, versek és mesék
követték, melyekben a szerző mint „egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete” szól, hittel, szenvedéllyel és gyönyörű
magyarsággal.
Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt. Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében
is folyamatosan növekszik.
Wass Albert üzenete talán még soha nem volt olyen aktuális,
mint ma: “Ébredjetek fel magyarok, és legyetek újra nemzet!”
Dr. Horváth Sándor
SZPKE

Szeminárium, majd országos bajnokság!
Ha nagyon egyszerűen szeretnénk összefoglalni
a PILE SC Taekwon-do szakosztály mögöttünk
hagyott pár honapját, akkor ezzel el is intézhetnénk. Természetesen nem volt ilyen egyszerű
2018 első 3 hónapja.
A januárt egy kemény alapozással kezdtük, melynek lényege az
volt, hogy a tavaszi szezon 4 versenyére kellő erőnlétet tudjunk
magunkra szedni. Majd jött a február, és vele a mostanra már
hagyományosnak mondható Monori Technikai szeminárium,
ahol a magas övesek szívhatták magukba a tudást és az ott tanultakat sikeresen lehetett beépíteni a mindennapi edzésekbe.
A „márciusi telet” egy nagy túrával kezdtük. Hajnali kelés után
következett egy 3 órás buszozás Medgyesegyházára, az Országos Bajnokságra. Sajnos a csapatot sérülések és betegségek is
megtizedelték, de még így is 4 fővel tudtunk részt venni az ország legnagyobb Taekwon-dos eseményén. A verseny egy igazi
kiképzés volt, hiszen a fél 5-s kelés után fél 8 ra érkeztünk a
helyszínre és 19.30 órakor még volt olyan versenyzőnk, aki a
küzdőtéren volt. És hogy kik indultak és milyen eredményeket
értek el? Itt olvasható:
Jánszki Bálint

Küzdelem

5. hely

Bakk Attila

Küzdelem

5. hely

Urbanics Benedek Küzdelem

Bronz érem

Tordai Dengezik

legjobb 16 között esett ki

Formagyakorlat

Természetesen a csapat élete nem
áll meg, itt következik a tavasz egyik
legnagyobb versenye a Spirit Open,
melyen egy nagyobb létszámú csapattal veszünk majd rész. (Mikor ezeket
a sorokat olvassák remélhetőleg már
érmekkel megtömve tér vissza a csapat a Budakalászi sportcsarnokból.) Aztán jön a Tigers Kupa és a sort Hatvanban a
Nemzetek kupáján zárjuk majd. Azért, hogy senki se pihenjen
Hugyecsek Tímea és Galda Helga márciusban Ország Dan vizsgán vesz részt. Remélhetőleg a következő cikkben még több sikerről számolhatok majd be addig is:
HAJRÁ PILE TKD!
Glück Géza
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A magyar kultúra napja iskolánkban
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

A

(Sebő Ferenc)

Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre
az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját.
Iskolánkban is évről-évre rendezvényt szervezünk a gyerekeknek ezen a napon, így próbálva nevelni őket a magyar kultúra ismeretére, szeretetére. Volt, amikor mesemondó-, máskor versmondó-

versenyt hirdettünk, idén pedig újra táncházat szerveztünk. Falunk
lakója, Lipták Péter zenész, zenetanár – aki egyébként már húsz
éve is muzsikált a Magyar Tekerőzenekar tagjaként Pilisszentkereszten, az akkori kultúrházban – és barátai voltak a vendégeink.
Népzenét játszottak citerán, tekerőlanton, furulyán, amelyre egy
táncospár vezetésével táncolhattak gyerekeink, akiknek nagyon
tetszett ez a vidám mulatság (ahogyan a képek is mutatják).

Erre a napra rajzversenyt is hirdettünk, melynek témái 1-2. osztályosoknak magyar költők verseiről, 3-4. osztályosoknak pedig
magyar feltalálók találmányairól szóló rajzok voltak.
A gyerekek lelkesen kutattak a magyar találmányok után az
iskola könyvtárában, illetve otthon is. Az elkészített rajzokból kiállítást rendeztünk, melyek még most is megtekinthetők az iskolában.

Néhány, a költemények, találmányok
ihlette rajzok közül...
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Mit jelent számomra a haza?
4. osztályosok írták

n Nekem a hazám Magyarország. Itt nőttem fel. Itt élnek a barátaim, a családom is. Az én anyanyelvem a magyar nyelv. Szeretem
a hazámat! Itt nagyon sokan haltak meg a hazáért. Ez az én szülőföldem. (Lara)
n Az én hazám Magyarország, azon belül Pilisszentkereszt. Itt
születtem én is, a szüleim is és a nagyszüleim is. Nekem az jut a
hazáról eszembe még, hogy gróf Széchenyi István építtette a Lánchidat, ami Pestet és Budát köti össze. Én szeretek itt élni. (Eszter)
n Magyarország a hazám. Itt lakok, itt járok tanulni. A mi falunk
hegyek között fekszik, és néhány utcát nagy magyarokról neveztek
el. Ebben az országban minden megtalálható. Sok híres magyarunk van, akikről ma is megemlékezünk. (Roland)
n Magyar vagyok, és azért szeretem a hazámat, mert vannak régi
romok, amik még mindig nagyon szépek. A Pilist azért szeretem,
mert nagyon látványos hely. Amikor aláírta a polgármester a 12
pontot (1848!), akkor nagy lelkesedés volt. Azok a nagy hőstettek a
hazáért. A Parlament is egy szép látvány. A templomunk mellett az
Emlékpark is nagyon tetszik nekem. Amikor elmegyünk a Lánchídhoz, akkor mindig az jut eszembe, hogy gróf Széchenyi István
építtette. (Zoé)
n Az én hazám Magyarország. Számomra a haza az otthont jelenti, mert ebben az országban születtem. Ez az én szülőföldem. Itt
lakok és tanulok. Itt élek. Magyarországon belül Pest megyében,
azon belül Pilisszentkereszten. A szülőföldemet szeretném védeni,
óvni. Óvni a természetet, és nem rongálni. Szeretnék itt lenni amíg
élek, mert itt vannak a barátaim és a családom. Számomra ezt jelenti a haza. (Aletta)
n Az én hazám Magyarország. Nekem a hazám azt jelenti, hogy itt
a családom, és a barátaim. A sok szép erdő. Nagy és sok ember van
a hazámban. Ez volt röviden az én hazám. (Kristóf)
n A haza számomra a lakóhelyet, az otthont és a földet jelenti,
ahol élek. Van egy hely, ahol biztonságban vagyok. Gyönyörű tájaink vannak a síkságtól a hegyvidékig. Büszke vagyok magyar
hazámra és édes otthonomra. Bármi is történjék, egyet tudok: magyarul imádkozom, és mindig magyar maradok! (Tamás)
n Mindig is szeretni fogom, és kiállok érte. Soha nem fogom
gyűlölni. Nem felejtem el soha a nemzetségünket, és őseinket. Itt
születtem. A szüleim is itt születtek. A haza az otthont is jelenti. (Dorka)

n Az én hazám Magyarország. Meseszép tájai vannak. Itt születtem, itt járok iskolába, itt tanultam meg, hogy a hazát szeretni kell.
Itt élnek a szüleim, rokonaim, barátaim. Ebben a hazában engem
mindig megértenek, mert egy nyelvet beszélünk. Minden embernek van hazája. Büszkén mondhatjuk, hogy magyarok vagyunk.
Majd ha felnövünk, mi is tehetünk valamit a hazáért. (Réka)
n A haza szó számomra Magyarországot, és azon belül az én falumat, Pilisszentkeresztet jelenti. Számomra a haza jelenti azt a
helyet, ahol megszülettem, nevelkedtem, és ahol a családom, barátaim élnek. Engem a hazaszeretetre neveltek, hogy mindig segítsek
a bajbajutottakon. Büszke vagyok a magyar nyelvre és a magyar
néphagyományokra. A magyar Himnusz is a nemzet összetartozását és hazafias érzéseit jelképezi. Bárhol is legyek, hazám csak egy
van. (Henrietta)
n Magyar vagyok. Nekem a haza azt jelenti, ahogy lobognak a
zászlók, megszólal a Himnusz, ahogy harcoltak Magyarországért,
és ahogy kinézek az ablakon, látom ezt a szép helyet: Magyarországot. (Jázmin)
n Nekem a haza azt jelenti, hogy: szeretet. Itt van a családom és
a barátaim. Ideköt a legtöbb emlék. Pilisszentkeresztre. Ha el is
megyünk, tudom, hogy Pilisszentkeresztre születtem. (Adél)
n Magyar vagyok. Magyarországon születtem, és már nagyon sok
mindent tudok a régi Magyarország térképéről, és a régi bombázásokról, és a hősökről. Nagyon szeretem a magyar történelmet,
és az apukámtól és az iskolában is nagyon sokat tanulok róla.
Például Táncsics börtönszabadításáról. Így hát számomra ez a haza. (Vanda)
n A haza számomra egy hely, ami lényegében sok ember otthona. Itt van a játszótér, ahova régen és még most is sokat járunk.
Az iskola, ahol tanulok. A bolt és az emberek, akiket szeretek. De
legfőképpen azt szeretem benne, hogy itt van a családom, nem
kell egyedül lennem. A sok emlék, ami ideköt Pilisszentkereszthez. (Alíz)
n Magyar vagyok, és azért szeretem a hazámat, mert szeretem a
magyar családomat. Azért is szeretem a hazámat, mert szoktunk
járni a Parlamentnél, és még a Lánchídnál is, amit gróf Széchenyi
István építtetett. (Regina)
Az iskola anyagait összeállította: Galóné Oláh Katalin
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Vendégségben testvérközségünk Kézdiszentkereszt
március 15-i ünnepségén
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Hírek a Közösségi Házból

n 2018. január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából KERESZTÜL-KASUL A MAGYAR KÖLTÉSZETEN címmel zenés
előadást tartottunk a Közösségi Házban. Felléptek a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói Almádi Anna
és Juhos Krisztián, az Esztergomi Diákszínkör tagjai, valamint
Bujtás Anita hegedűművész és Szabó Teréz zongoraművész.

n Február 7-étől folytatódik a 2017. szeptemberében indított
„Népi kézműves foglalkozások gyerekeknek a Közösségi házban”
című gyerekprogramunk Mák Flóra vezetésével. Az idei első foglalkozáson télűző busó álarcot készítettek a gyerekek, a következő
alkalommal körmönfontak, majd március 7-én pártát és huszárcsákót készítettek. Ezután húsvéti tojás nemezelésével a húsvétra
készültünk.

n 2018. február 23-án Pilisszentkereszt ismét csatlakozott a Wass
Albert felolvasó maratonhoz, melyet egy időben rendeznek a
Kárpát medencében és a nagyvilágban. A felolvasásra jelentkezőket a Könyvtárban fogadtuk.

n Március 15-én az Emlékparkban ünnepeltük az 1848/49-es Forradalom és szabadságharc évfordulóját.
A megemlékezésen Németh András népzenetanár és Almási
Liliána 5. osztályos tanuló tekerőn játszott, Mikusik Gábor alpolgármester ünnepi beszédét követően felléptek a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, valamint a „Psszt” Pilisi Színjátszók
Társulata. A hagyomány szerint a műsort koszorúzás, majd ünnepi
Szentmise követte.

n Február 3-án „Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten” a Triola Gyermekházzal közösen címmel hagyományos falusi disznóvágásra hívtuk
település lakóit. A program a reggeli áldomás
elfogyasztását követően a disznó feldolgozásával,
majd hagyományos disznótoros reggeli elkészítésével és elfogyasztásával folytatódott. Ezt követte
a hurka- és kolbászsütés, a toros- és töltött káposzta elkészítése és mindezek után a disznótoros
vacsora. Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
úr elfogadta meghívásunkat, és jelenlétével, közvetlenségével hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. Ezúton is köszönjük a sok-sok segítőnek a
közreműködést!
Az összefoglalót készítette: Nyitrai Zsuzsa
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A

Rejtőzködő helyi Pilisszentkereszti
nemzeti zászlók

paszományosként szolgált. Pilisszentkeképen látható zászlószentelés több
reszten született és háborúban részt vett
Pilishegyvidéki község közös renkatonák közül legmagasabb rangú volt.
dezvénye volt.
Láttam egy sajtókivágást a Dr. Dósa
1956. október. 23-án este, a forradaáltal szerkesztett Pilishegyvidéki híreklom kitörésekor az elrejtett zászlót kitűzben az eseményről. Igen nagy népmozte a katolikus templom tornyának ablakágással szervezett egyházi és politikai
ba. 1956. október 25–én a zászló mellé
megmozdulás-zenés- rendezvényt volt.
egy gyászlobogót tűzött ki a Parlamenti
A fekete-fehér kép Dr. Szmetana Béborzalmas sortűz miatt és november 4-én
la ügyvéd gyűjteménye. Valószínű némindkettőt visszavette. A helyi politika
hai Édesapja Szmetana Márton kisbíró,
ezt kifogásolta és utasította november
A felújított Frontharcos zászló
hivatalosan irodai altiszt őrizte meg. A
7-én egy nemzeti zászló kitűzésére, meZászlószentelés Pilisszentkereszt, 1934. 08. 19.
felvételt szerintem Gegges Nándor, általyet a kántor megtagadott és a szövetségi
lam is ismert sokak által tisztelt Fővárosi
zászlót több évre újból elrejtette. Halála
vándorfényképész készítette. Az szinte
előtt, de már nyolcvan éven felüli korában
kizárt, hogy egy ilyen rendezvényről
többször emlegette a méltatlanul mellőcsak egy felvétel lett volna. A jelenlegi
zött zászló visszahelyezését a templomba
felvételen a Pilis lányok háttal vannak és
vagy a falu hivatalos helyiségébe. Maa közönség is takarja őket. Ha valakinél
gam, mint rokona, tisztelője szellemi és
van másik felvétel, azt szívesen közölrészben anyagi örököse igyekszem szóbenénk a helyi újságban. Kedves élmény
li óhaját végrendeletét teljesíteni.
lenne, mert ez időben még sok lánynak,
A természetes anyagból szőtt zászlók
fiatalasszonynak megvolt a szép ünnepi
– mert kettő van – megsérültek a méltatnépviselete – szép emlék lenne a múlt időkből!
lan tárolásban, rejtegetésben.
A megszentelt, utóbb üldözött szövetségi zászló több évi rejteAz elmúlt években a Budapest környéki Népfőiskola Szövetséggetés után került elő.
nek a Lakitelek pályázaton sikerült anyagi támogatást szerezni az
Magam, mint kisdiák, ministráns több ízben részt vettem olyan
erősen megrongálódott, molyrágta, sérült zászló és tartozékai megHősök ünnepi misén, ahol a zászlót egy frontot, I. világháborút
újítására és méltó elhelyezésére.
megjárt katonaviselt hadfi tartotta egy stilizált katonai ravatal melA textilanyagot sikerült jó minőségű selyem anyagon felújítani,
lett. A ravatalon egy korabeli rohamsisak (melyet valaki elcsent,
de a különleges nyelet már nem volt mód megmenteni. Múzeumokkérem vissza) tölgyfalomb és két rohamkés volt. A szövetség jelvéban, helytörténeti gyűjteményben találkoztam hasonlóval. Ugyanis
nye is hasonló. Szép időben a templom előtt, főként nyáron, rossz
valószínű előírás volt a zászló nyelén úgynevezett dísszegen a taidőben és halottak napján a templomban volt a Szentmise. Ezen a
gok és támogatók nevét elhelyezni.
zászlótartás megtisztelő feladatát – nagyon jól emlékszem – utoljáEbből óvatosságból esetleg emlékbe a támogatók ki-ki szedera Sütő Ferenc szakaszvezető látta el.
gették a félreeső helyen tárolt nyélből a réz anyagú, pajzs alakú kis
Sütő Ferenc bátyám nem volt szentkereszti születésű, Erdélyből
emléklapokat. De a méltatlan tárolás során is megsemmisülhettek
származott és benősült Pilisre. Még idős korában is köztiszteletben
a sárgaréz lapocskák. Ha valaki magángyűjteményéből egy-egy
álló katonás tartású ember volt. Évekkel ezelőtt egy néprajzi pályápéldány még előkerül, azt ezúton is megköszönöm.
zaton részletesen leírtam az eseményt.
A zászló nyilvános méltó visszahelyezése még várat magára.
A hősi miséket a pártállam idején betiltották. A frontharcos
A képviselő testületnek tudomása van a dologról, bemutattam
szövetség tagjait zaklatták iratanyagát, rekvizitumait elkobozták.
egy testületi ülésen. Az egyik képviselő meg is örökítette az eseGaján József apai nagybátyám helybéli kántortanító volt a szövetményt.
ség titkára. A zászlót és a dokumentumokat kántorként később is
Megvan még valahol az egykor működő helyi Kalász Leánykör
őrizte. A II. világháború idején több helybéli kortársával együtt
zászlaja is, de tán még rosszabb állapotban mint az előző. Ez újabb,
behívták tartalékos katonai szolgálatra. Több frontszakaszon karnem könnyű feladat...

Helytörténeti mozaik
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„Nove leto”– 1985 nyarán
Kedves helyi szokás a virágvasárnap,
helyi nyelven a „Nove leto”. Kérésemre ennek táncjáték változatát rendezték
meg Urbanics László Pilisszántói táncoktató vezetésével. (A képen a szalmakalapos.)
Úgy emlékezem, az MTV Obrazovka
munkatársai Fuzik János irányításával
egy másik helyszínen forgattak az eseményről. Mindkét helyen Klausz Marci
zenéjére táncoltak.
A táncoktató közölte, ő színpadra
tervezte, de hozzájárult ahhoz, hogy látványos kültéren legyen a tánc, szép fa-

lusi háttérrel. Ma az egykori tánc helyén
takaros új házak vannak. Az egykori fiatalok ma boldog szülők, anyukák, apukák, hála a Teremtőnek valamennyien
egészségesek.
Köszönjük az élményt! Aki táncolt
már friss füvön, az tudja, ez nem is
olyan könnyű feladat.
Köszönjük, Isten fizesse meg! „Pán
Boch zaplac”!
Van még néhány kocka a színes dia
felvételből, adandó alkalommal közöljük.
Gaján Vilmos
szülőfaluját szerető helytörténész

Pilisszentkereszti Hírforrás

Óvodai hírek
Mozgalmasan teltek
a „téli” hónapok!

n A Sárközy család farmján 40(!) kecskegida született, nagy örömünkre elmehettünk és megnézhettük őket.

n Nagyon élveztük az Ákom-Bákom bábcsoport színvonalas és
tanulságos meséjét „Mackó házikója” címmel.

n A farsangi időszak az idén elég rövid volt, így már korán el kellett kezdenünk készülődni a farsangi bálra. Az óvodások farsangja
ismét telt házas rendezvény volt, jelmezbemutató, táncház, bábszínház szórakoztatta a résztvevőket, a büfében pedig felfrissülhettek a gyerekek és felnőttek egyaránt. Köszönjük a részvételt és
a támogatást. A befolyt összeget természetesen az óvoda, az ovisok
javára fordítjuk.

n Az óvodások is készültek a nemzeti ünnepre, saját kezűleg készített zászlókkal, huszár bábokkal-csákókkal, pártákkal, nemzeti
színű
hajcsattokkal,
életkoruknak megfelelő versekkel, énekekkel emlékeztünk meg a
szabadságharcról.

n Nagycsoportosaink a hagyományoknak megfelelően a Fánkfesztiválon felléptek, ahol műsorukkal ismét nagy sikert arattak.

További képeket találnak programjainkról az óvoda facebook oldalán.
Az óvodai beiratkozás a 2018/2019 nevelési évre: 2018. 05. 07től, 05. 11-ig, 8.00 – 17.00 óra között lesz az óvodában. Az időpontokat természetesen kiplakátoljuk a község több pontján és az
óvodában is!
Szeretettel várjuk a leendő kis óvodásokat és szüleiket.
n Februárban megérkezett a valódi tél, ki is használtuk, a játszótéren hóembert építettek, csúszkáltak a gyerekek, a Süni csoport
pedig a Klastrom forráshoz kirándult. A verőfényes téli táj lenyűgöző volt, a szűz hóban gyalogoltunk, hóangyalt csináltak. Aznap
nem volt hosszú mese elalvás előtt, de a gyermek fele így is aludt
a mese végére.

n Már javában folyik az óvodában is a húsvéti készülődés. Tavaszi díszbe öltözik az óvoda, a csoportszobák. A gyerekek tojásokat
festenek, barkácsolnak a húsvét jegyében.
Kívánunk Önöknek Áldott Húsvéti Ünnepeket
a gyermekek és az óvoda dolgozói nevében!
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat hírei
Pilisszentkereszten,
a Pilis alatt farsangi finomságok illatoztak

Pod Pilíšom rozvoniavali
v Mlynkoch fašiangové dobroty

„Ez nem egy specifikus helyi szokás. Farsangot ünnepelnek a szlovákiai falvakban is, csakúgy mint a magyarországi szlovák községekben – az Alföldön vagy Budapest mellett, a Pilis alatt” – így reagált Peter Prochácka, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának alelnöke a TASR kérdésére – „Ez a hagyomány azért különleges, mert
túlélte a legnehezebb időket is. Nagyon népszerű a szlovák nemzetiségi öntudat megerősítése szempontjából is. Ezenkívül lehetőséget teremt arra, hogy a Magyarországon élő szlovákok találkozhassanak a Szlovákiából érkező vendégekkel.
A vendégek itt szlovákul kommunikálnak
egymás között, beszélgetnek, kapcsolatokat alakítanak ki, és ez már önmagában
megerősítheti nemzetiségi öntudatukat” –
tette hozzá Peter Prochácka.
„A szomszéd községekben német
nemzetiség él. Számomra az a különleges,
hogy ezen a rendezvényen más nemzetiségek is találkoznak, nemcsak szlovákok,
hanem németek is. De volt olyan év is,
amikor érkeztek vendégek Szerbiából,
Romániából és gyakran jönnek Szlovákiából is. Ez egy olyan rendezvény, ahol
különféle nemzetiségű emberek találkoznak, ahová olyan emberek látogatnak el,
akik együtt jól tudnak szórakozni, és ez jó
érzés” – mondta Glückné Salgai Szilvia a
fesztivál rendező csapatának egyik tagja.
Elmondása szerint, eddig a legtöbb látogató a tavalyi, jubileumi évben jött el a
fesztiválra, amikor több, mint 3000 vendég volt a rendezvényen. Ebben az évben
kevesebb látogató érkezett, amelynek a
kedvezőtlenebb időjárás miatt az is lehetett az oka, hogy ebben az időben Budapesten és környékén, valamint az egész
országban, nagyon sok rendezvény volt,
tette hozzá Glückné Salgai Szilvia.
„Én nagyon szeretem a fánkot, már
vettem is, és viszem haza. Otthon is szoktam sütni, míg otthon volt a családom, de
most az unokáim és a családom Olaszországban él” – mondta Csörgölné Fúzik
Anna, a budapesti Szlovák Általános Iskola és Gimnázium volt igazgatója, aki
munkájával már harmadik alkalommal
járult hozzá a Fánkfesztivál sikeréhez.
„A fánkok nagyon finomak, mindig
örömmel jövünk. Már évek óta rendszeresen járunk a Fánkfesztiválra Párkányból.
Jól érezzük magunkat pilisszentkereszti
barátaink között, és ha lehetőségünk van
rá, az év folyamán más rendezvényen is
részt veszünk. Főleg a Pilis túrán, de más közös nyári programon
is” – foglalta össze gondolatait Jaroslav Jarok a Matica slovenská
párkányi szervezetének elnöke.

„Nie je to špecifická krajanská záležitosť, fašiangy sa oslavujú všade
na celom Slovensku v každej dedine, a rovnako tak aj v slovenských
prostrediach v Maďarsku – či už na Dolnej zemi, alebo tu, neďaleko
Budapešti, pod Pilíšom,” reagoval pre TASR Peter Prochácka,
podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Táto
tradícia je významná tým, že prežila aj tie najťažšiešasy. Je veľmi
populárna a aj z aspektu posilňovania slovenskosti v prostrediach
slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku významná. Okrem
toho aj tým, že sa tu stretávajú krajania
s návštevníkmi zo Slovenska. Slováci tu
komunikujú medzi sebou, nadväzujú nové
kontakty, rozprávajú sa, a toto samo o sebe má taký posilňujúci účinok na národné
povedomie,” dodal Peter Prochácka.
„V susedných dedinách žijú aj Nemci,
tam býva aj nemecká národnosť (národnostná menšina). Pre mňa je zaujímavé,
že na tomto podujatí sa stretnú aj z inej
národnosti, nielen Slováci, ale aj Nemci.
Ale prišli v niektorom roku napríklad aj
zo Srbska, aj z Rumunska, často prichádzajú zo Slovenska. Toto je také podujatie,
kde sa stretnú národnosti, kde sa stretnú
ľudia, ktorí sa dobre vedia spolu zabaviť, a
je to veľmi dobrý pocit,” povedala Szilvia
Glücková Salgaiová z organizačného tímu
festivalu.
Z doterajších ročníkov zaznamenali
podľa jej slov najvyššiu účasť vlani na
jubilejnom ročníku, keď prišlo vyše 3000
ľudí. Tento rok prišlo do Mlynkov menej
návštevníkov, dôvodom okrem horšieho
počasia mohla byť aj skutočnosť, že v
rovnakom čase boli v Budapešti a v celom Maďarsku viaceré iné podujatia, dodala Szilvia Glücková Salgaiová. „Ja mám
veľmi rada šišky, už som aj kúpila, čo si
odnesiem domov. Zvykla som ich doma
pripravovať, keď som mala doma rodinu,
keďže vnučky a rodinu mám teraz v Taliansku, pravda, tam žijú,” povedala Anna Fúziková Csörgölová, bývalá riaditeľka Slovenskej školy v Budapešti, ktorá si
spríjemnila fašiangovú sobotu na festivale
v Mlynkoch už tretíkrát.
„Veľmi chutné, tešíme sa. Chodievame sem už niekoľko rokov pravidelne zo
Štúrova. Dobre sa cítime medzi priateľmi
v Mlynkoch, a keď sa podarí, aj pri iných
príležitostiach sa stretávame. Som rád, že
sme tu, verím, že sem zájdeme aj na iné
podujatia počas roka. Hlavne na výstup na
Piliš v máji, a v lete zasa na stretnutia, počas ktorých pripravujeme programy spoločne,” konštatoval predseda MO MS zo Štúrova
Jaroslav Janok.

Forrás: TASR - Ladislav Vallach TASR hírügynökség
FOTO: IMRICH FUHL

ZDROJ: TASR - spravodajca TASR Ladislav Vallach
FOTO: IMRICH FUHL
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Vándorkiállítás a Német Önkormányzatnál
2018. március 26.-án 17.00 órakor a Rákóczi u. 12.-ben „Idegen ég
alatt – Oroszföldön meggyötörve” címmel vándorkiállítás nyílt
a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat szervezésében, a pécsi
Janus Pannonius Múzeum közreműködésével.
A tárlat a szovjet kényszermunkára 1944-1949 között elhurcolt magyarországi fiataloknak állít emléket.
A kiállítás megtekinthető 2018. április 16-ig a hét minden napján
11.00 -15.00 óráig.
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HAMAROSAN AZ ÖN OTTHONÁBAN IS!
Pilisszentkereszti Hírforrás

CSÚCSTECHNOLÓGIA, KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY, teljes
optikai szálas hálózat, kimagasló minőséget képviselő telekommunikációs szolgáltatások.
A DIGI folyamatos hálózatfejlesztésének köszönhetően mindezek hamarosan Pilisszentkereszten
is elérhetőek lesznek. Már csak néhány hét, és a DIGINet csomagokkal a helyi lakosok is igénybe
vehetik az akár 1000 Mbit/s sebességű, megbízható internetszolgáltatást. A DIGITV televíziós csomag bőséges csatornakínálattal, a DIGITel 200 vezetékes telefonszolgáltatás pedig belföldi mobil
irányba is igazán kedvező percdíjakkal érkezik a pilisszentkereszti háztartásokba. Az internet- és
televízió-előfizetők a díjmentes DIGI Online szolgáltatással már 49 TV-csatornát nézhetnek országszerte táblagépen, okostelefonon és böngészőben egyaránt.
A sport szerelmeseinek kedvezve már az alap televíziós csomagban elérhetőek lesznek a DIGI
Sport 1 HD, a DIGI Sport 2 HD és a DIGI Sport 3 HD prémium sportcsatornák, valamint saját tematikus csatornáink, a DIGI World, a DIGI Life és a DIGI Animal World is.
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Net 1000

1780 Ft

TV + Telefon mellé Okos csomagban
1 év hűségidővel

*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50
Mbit/s. Az akció Pilisszentkereszt területén, a szolgáltatás elindulásától
az akció visszavonásáig érvényes, 1 év hűség vállalással, Okos csomagban.
A DIGINet 1000 ára a DIGITV és DIGITel 200 szolgáltatás előfizetési díját
nem tartalmazza. Megrendelésre vonatkozó igényét jelezze a 1272-es
telefonszámon vagy ügyfélszolgálatainkon. A tájékoztatás nem teljes körű.

1272

WWW.DIGI.HU/PILISSZENTKERESZT
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MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
és a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

KÖLTÉSZET NAPJÁRA
2018. április 14-én, szombaton 18.00 órára
a Közösségi Ház és Könyvtárba.
(Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/f.)

IMA TÁVOLI HAZÁMÉRT
Tarics Péter jubileumi Költészet napi Wass Albert-estje
Wass Albert születésének 110. és halálának 20. évfordulóján
Közreműködik: Kovács Hortenzia
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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