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Cserny István
Eredeti foglalkozása kerámiafestő. Jelenleg nyugdíjasként Csehországban,
Karlovy Vary melletti Chodovban él.
Korábban rendszeresen látogatta szülőfaluját, Pilisszentkeresztet húgával,
mert itt érezték magukat igazán itthon.
Rengeteg festményt készített Szentkeresztről, íme közülük néhány.
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Hírek az ülésteremből

latos feladatokra az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.-t (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 62.) bízta meg
5 810 000 Ft + ÁFA összegben.

1/2019. január 14. – Rendkívüli képviselő-testületi ülés

3/2019. január 31. – Képviselő-testületi ülés

n Magyarország Kormánya határozatában kimondta, hogy a Dunakanyari turisztikai fejlesztésekre több milliárd forintot különítenek el, melyből közel 1 milliárd forintot a dobogókői sípálya
fejlesztésére, és másfél milliárd forintot a dobogókői infrastruktúra
fejlesztésére, látógatóközpont kialakítására, és 21. századi funkciók elhelyezésére. A 2018. évi igazgatási szünetünkben, Karácsonyt
megelőzően a Magyar Turisztikai Ügynökség felkereste önkormányzatunkat, hogy az idei évben elérhetővé válik a címzett támogatás részünkre is, melyhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy
az Önkormányzat elkészíttesse az Egyszerűsített Megvalósíthatósági Tanulmányt az üdülőterületre. Ezért ezen az ülésen a beszerzési eljárás lefolytatását követően 5 igen 1 nem szavazattal döntött
a képviselő-testület, hogy a Dobogókői kirándulóközpont tájépítészi megújítása, látogatóbarát fejlesztése c. ajánlattételi felhívás
nyerteseként az M.T. Hardy Kft.-t (2740 Abony, Tamási Áron utca
4-6., a.sz.: 12122516-2-13) hirdeti ki. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertessel a vállalkozói szerződést
aláírja, a pályázatot benyújtsa, felhatalmazta továbbá a szükséges
nyilatkozatok aláírására, a szükséges mellékletek beszerzése érdekében történő kötelezettségvállalásokra, (szakértői megbízások,
tervezői megbízások, közbeszerzési eljárás lebonyolítására stb.) és
a szükséges eljárások lefolytatására.

A testületi ülésen hat képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Orosházi Géza képviselő önálló sürgősségi indítványainak napirendre vételét követően ezen tárgyakban döntött a képviselő-testület, hogy az érintett hatóságok hozzájáruló engedélyét követően a
dobogókői aszfaltos parkoló be és kijáratához megrendelje és a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. segítségével elhelyeztesse a szükséges
sorompókat (2 db-ot). A várható költségekre a parkoló bevételének
terhére 600 000 Ft-ot biztosított a testület. Továbbá döntött arról,
hogy megvizsgálja az alsó parkoló területét hasonlóképpen milyen
megoldással lehet lezárni, és erre a feladatra a 2019. évi költségvetésben 500 000 Ft-ot különített el.
n A két rendkívüli indítvány követően a kiküldött napirendi pontok keretén belül elrendelte a képviselő-testület az óvoda nyári
zárva tartását, melyet az intézményvezetői javaslatot elfogadva
2019. július 1-jétől – 2019. július 28-ig terjedő időszakra hirdetett
meg. Az idei évben is, azon gyermekek a részére, akinek a szülője
a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani köteles. Az ezzel kapcsolatos hirdetmény az
intézményt hirdetőtábláján meg lehet tekinteni. A 2019. évi költségvetés első fordulójáról szóló tájékoztatás a képviselő-testület
tudomásul vette.
n Elfogadta a képviselő-testület a Közösségi Ház és Könyvtár
2018. évi közművelődési beszámolóját, továbbá elrendelte a környezet védelméről szóló 2/2001. (III.22.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát és a tárgyban a lakosság véleményének kikérését.

2/2019. január 21. – Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők
az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Döntött a képviselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt be
Belügyminisztérium által kiírt a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.12. pont
szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” vissza nem térítendő költségvetési támogatásra, amelyben vállalta, hogy az illetményalapot
a teljes 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
rögzített 38 650 Ft illetményalap összegéhez képest legalább – a
pályázatban meghatározott – 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 Ft-ban állapítja meg.
n 4 igen szavazattal döntést hozott abban a kérdésben, hogy indulni kíván a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázati felhívására a pilisszentkereszti Szabadság utca, Fő út és Pilisszántói útra vonatkozó pályázati céllal. Az
igényelt támogatás mértéke 188 419 703 Ft. Pozitív pályázati döntés esetén az elnyert pályázat önrészét, maximum 5%-ot, legfeljebb
9 916 826 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A
beruházás összköltsége: 198 336 529 Ft. A pályázati dokumentáció összeállításával, projektmenedzsmenti feladatok ellátásával
és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcso-

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik negyedévente, 800 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut

2 · XIII. é v folya m , 201 9. ápr i li s

4/2019. február 28. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hét képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Elfogadta a képviselő-testület az intézményvezetői javaslatot az
óvodai előjegyzés időpontjára 2019/2020. nevelési évre, mely az
alábbiak szerint lett meghatározva:
- 2019. május 6. (hétfő)
8:00 – 17.00 óráig
- 2019. május 7. (kedd)
8:00 – 17.00 óráig
- 2019. május 8. (szerda)
8:00 – 17.00 óráig
- 2019. május 9. (csütörtök) 8:00 – 17.00 óráig
- 2019. május 10. (péntek) 8:00 – 17.00 óráig
n Elfogadva az intézményvezetői és élelmezésvezetői javaslatot
felülvizsgálta az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét a képviselő-testület, mely megalkotása óta utoljára 2013.
január 1-jével változott. n Jóváhagyta a testület a Közösségi ház
és Könyvtár közművelődési munkatervét, meghatározta az idei
évre vonatkozóan a helyi ünnepségek, rendezvények időpontját,
továbbá megalkotta a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét. n Felülvizsgálta a képviselő-testület a nemzetiségi
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önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásait,
és elrendelte a Polgármesteri hivatal tekintetében a 2019. évi igazgatási szünet időszakait. n Meghatározta a közmeghallgatás és a
falugyűlés időpontját és elfogadta a polgármester beszámolóját a
2018-as évről. n Az ülésen elfogadásra került a pénzügyi és szociális bizottság 2019. évi munkarendje, továbbá n tárgyalta a képviselő-testület Galó László képviselő előterjesztését az általános
iskola elött található parkolók használatáról, melyről döntés nem
született, azt a helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet áttekintésekor tárgyalja újra a képviselőtestület.
5/2019. március 28. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Az ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Terve, továbbá a szociális feladatok ellátásáról szóló
beszámoló. n A képviselő-testület döntött arról, hogy felkéri a

főépítészt, hogy településkép védelméről szóló rendelet tervezettel
kapcsolatban a további véleményeztetéseket folytassa le.
Összeállította: Safranovits E. Cecília
szervezési ügyintéző
Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a www.pilisszentkereszt.hu
honlapunkon a Rendeletek menüpont alatt, az elfogadott határozatok az Önkormányzat/Határozatok menüpont alatt, a társadalmi
vitára bocsátott rendelet-tervezetek a Társadalmi véleményeztetés
menüpont alatt, a tájékoztatók, beszámolók és a munkatervek az
Önkormányzat/Tájékoztatók, beszámolók menüpont alatt, a testületi ülések előterjesztései az Önkormányzat/Előterjesztések menüpont alatt, a képviselői kérdések, a válaszok, a bejelentések, a
napirendnél jegyzőkönyvezett hozzászólások, a polgármesteri bejelentések a testületi ülések jegyzőkönyveiben az Önkormányzat/
Jegyzőkönyvek menüpont alatt. Az aktuális pályázati kiírások a
honlap főoldalán tekinthetők meg, a lejárt felhívások a hirdetmények között olvashatók el.

A pályázati lehetőségeinket jól kihasználtuk!
Az alábbiakban ismertetjük a Pilis-Dunakanyari Hírmondó
2019. áprilisi számában megjelent polgármesteri interjút
Idén választások lesznek, s noha még
nem vagyunk a végén, Pilisszentkereszt
polgármesterét, Peller Mártont lapunk
arra kérte, értékelje az ötéves ciklust.
Hivatalba lépésemet követően azonnal
nehéz feladat elé állított a természet,
hiszen 2014. december elején – a jégkár
miatt – a település talán legkeményebb
vis maior helyzete várt megoldásra.
Dobogókő több napig el volt vágva a
külvilágtól, feljutni kizárólag a katasztrófavédelmi konvojban volt lehetőség. A szakemberek segítségére
közel két héten át volt szüksége a településnek. Sikeres vis maior
pályázatunknak köszönhetően azonban sikerült a teljes üdülőterület helyi fenntartású közútjait felújítanunk.
A ciklus következő éveiben rendkívül sikeresen működtünk.
Pályázati lehetőségeinket jól kihasználtuk, így a beruházásokra
fordítható összeget sikerült megsokszoroznunk. A KEOP-5.7.0
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” c.
pályázat jóvoltából még 2015 októberében megkezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő óvoda, iskola, továbbá a közösségi ház
és a könyvtár energetikai rekonstrukciója, amely lehetővé tette
az épületek szigetelését és a nyílászáró cseréket. A rá következő
esztendőben ugyancsak pályázati segítséggel sikerült kicserélni a
Szlovák Nemzetiségi Óvoda palatetőjét, felújítani az óvodai főzőkonyhát, s még ez évben teljesen megújítani a Polgármesteri
Hivatal számítógépes eszközparkját. 2017-ben – a vis maior keretből - elkészült az Erdősor utca középső részének vízelvezetése,
murvás burkolatának felújítása, és sikeres pályázati eredmény a
Rákóczi Ferenc utca, Kossuth Lajos utca rekonstrukciója is. Egy
év múlva, 2018-ban a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola udvarán lévő sportpálya felújítása következett, majd a Polgármesteri
Hivatal mögötti játszótéren felnőtt fitnesz parkot alakítottunk ki,
megint csak pályázati támogatásból. A jelentősebbeken túl számos
kisebb pályázaton is nyertünk.
n Nevezzen meg néhány területet, amely az elmúlt időszakban
az önkormányzati munka fókuszában volt!

A pályázati lehetőségeken túl fontos volt a szociális juttatások
körének szélesítése, az egy főre jutó támogatások emelése, nevelési-oktatási intézményeink minél nagyobb arányú támogatása;
a nemzetiségi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel való
együttműködés, közösségi események, rendezvények szervezése,
lebonyolítása. Itt mondanám el, hogy közösségi rendezvényeink
egyre népszerűbbek, s nem pusztán a színvonalas program miatt,
hanem mert igyekszünk nagyon odafigyelni a helybeliek igényeire. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre növekszik az önkéntes
munkákban részt vállalók száma.
n Milyen további fejlesztésekre lesz idő a ciklus végéig?
Elnyert pályázatunk van a Béke utca felújítására, mely még idén
nyáron elkészül. Sajnálatos módon volt ennél az utcánál rosszabb
állapotú közutunk is, de az elnyerhető keret a Szabadság utca egyharmadára sem lett volna elegendő.
Hatalmas sikerként és lehetőségként könyvelem el viszont azt,
hogy Dobogókőt újra sikerült feltennünk Magyarország turisztikai
térképére. „Dobogókői kirándulóközpont tájépítészi megújítása,
látogatóbarát fejlesztése” címen adtuk be pályázatunkat, mintegy
1,5 milliárd forint értékben. Az előzetes tanulmányunkban szereplő beruházásokat első és alapvető lépésnek tekintem a turisztikai
fejlesztések sorában. A változások nem pusztán növelhetik az önkormányzat bevételi forrásait, de eredményük lehet az is, hogy a
bezárt és kihasználatlan szállodák újranyitása után 21. századi környezetbe érkezzenek a Dobogókőre látogató vendégek.
n 2019-ben újrázna polgármesterként?
Természetesen! Számos pályázatot nyújtottunk be, amelyekhez
nagy reményeket fűzünk. Rendkívül sok munka előzte meg beadásukat, s a terveket szeretném megvalósítani - amennyiben újra
bizalmat szavaznak nekem a választópolgárok - hogy tovább fejleszthessük, szépíthessük településeinket. Jelenleg a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére, valamint bölcsőde építésére beadott pályázataink eredményére várunk.
Csatordai Katalin
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Tájékoztató az 2019. évi európai parlamenti képviselők
választásával kapcsolatban
Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal
rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar
állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai
Unió más tagállamában sincsen lakcímük.
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem
aktív, sem passzív választójoggal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
   – pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
   – pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan
teljes mértékben hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve,
hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. Nem választható továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján
hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Nem szavazhat az a magyar választópolgár, aki az Európai Unió
más tagállamában kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra.
2019. évi európai parlamenti képviselők választásával
kapcsolatban benyújtható kérelmek
n Mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti
szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van),
fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság)
nem vehető igénybe.
A mozgóurna igénylését – a választást megelőző 66. naptól –
2019. március 21-től lehet benyújtani.
• ONLINE igénylés (www.valasztas.hu)
   – ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon
(2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
   – ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. május
26.) 12.00 óráig nyújtható be.
• SZEMÉLYESEN történő igénylés esetén a szavazást megelőző
második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
• POSTÁN történő igénylés esetén a szavazást megelőző negyedik
napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
• írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT
útján történő igénylés
   – a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
   – a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
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• írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL
(futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
   – a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
   – a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. május 24.
péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a
mozgóurna kivitelét kéri.
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy
az Ön által megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében,
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”,
azaz személyesen nem szavazhat.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
n Átjelentkezés szabályai:
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a
településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör
területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel szavazhat.
A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet – a választást megelőző 66. naptól –
2019. március 21-től lehet benyújtani.
Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:
A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az Ön
lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi
választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti
kerületbe) lehet.
Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe
Pilisszentkereszten (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14.) melyről a
helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.
Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
n Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a
szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy
valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson)
adja le szavazatát. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás
lehetséges, valamint a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.
A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet – a választást megelőző 66. naptól – 2019. március 21-től lehet benyújtani.
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A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának szabályai:
Választópolgárként kizárólag az országgyűlési választásokon, az
Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos
népszavazáson szavazhat külföldön, a külképviseleteken.
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
n Segítség a fogyatékossággal élők számára
Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan
tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
• online a www.valasztas.hu oldalon
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodában
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól
függetlenül, folyamatosan benyújtható.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget,
az minden választásra érvényes.
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a
szavazást megelőző 9. napon (2019. május 17.) 16.00 óráig kell
benyújtania.
Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szavazást megelőző 68. napon (2019. március 19.) 16.00 óráig benyújtott kérelemmel van lehetőség.
Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a
szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22.) 16.00 óráig be kell
nyújtania.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
n Adatkiadás megtagadása iránti kérelem
benyújtásának szabályai
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány
céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda
adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A kérelmet benyújthatja
• online a www.valasztas.hu oldalon;
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodában.
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a
helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban
legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak letiltását, az
minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.
n Más EU-tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására
Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő állampolgáraként eldöntheti, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a
szavazás jogát az állampolgársága szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.
A kérelmet benyújthatja
• online a www.valasztas.hu oldalon vagy
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti
helyi választási irodában.
A szavazás feltétele, hogy Ön
• az Európai Unió tagállamának állampolgára,
• betöltötte a 18. életévét (vagy még azt megelőzően házasságot
kötött),
• rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
• sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.
Ha úgy dönt, hogy a magyarországi pártok által állított listára kíván szavazni, akkor a lakcíme szerinti polgármesteri hivatalban
működő helyi választási irodától kérheti névjegyzékbe vételét az
Európai Parlament tagjainak választására.
A kérelem benyújtható online, valamint levélben vagy személyesen is a 81-es számú formanyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány szabadon másolható.
A kérelmet már 17. életévének betöltésétől benyújthatja, de csak
abban az esetben szavazhat, ha a szavazás napjáig betölti a 18. életévét (vagy házasságot köt).
A 2019. május 26-i választáson csak abban az esetben szerepelhet a
magyarországi névjegyzékben, ha kérelme legkésőbb 2019. május
10-én beérkezik a helyi választási irodába.
Az Európai Parlament tagjainak választásán az Unió tagállamainak állampolgárai csak egy országban adhatják le szavazatukat, ezért a magyar névjegyzékbe vételéről tájékoztatjuk az állampolgársága szerinti tagállamot, ahol Önt törlik a névjegyzékből.
Kérelme alapján Ön a magyar névjegyzéken fog szerepelni – és
ezért az állampolgársága szerinti tagállamban nem szavazhat – az
Európai Parlament tagjainak jövőbeni választásain is, kivéve, ha
• kéri törlését a magyarországi névjegyzékből,
• megszünteti a magyarországi lakcímét,
• elveszíti választójogát.
Bármikor – de a 2019. évi európai parlamenti választásra vonatkozóan legkésőbb május 16-án – kérheti törlését az Európai Parlament tagjai választásának magyarországi névjegyzékéből.
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.
A választással kapcsolatban további információt a folyamatosan
frissülő alábbi linken találhatnak az önkormányzat honlapján.
http://pilisszentkereszt.hu/europai-parlamenti-valasztasok-2019
További kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:
Berecz Miklósné: 26/547-500; e-mail: mlynky@t-online.hu
Baranyák Szilvia 26/547-500; e-mail: jegyzo@pilisszentkereszt.hu
Pilisszentkereszti Helyi Választási Iroda
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Pilisszentkereszti
tavaszi nagytakarítás 2019
A

kezdeményezés alapgondolata már
többször megfogalmazódott bennünk a
falu környéki erdőket, patakmedreket, a Pilis alját járva. Mindig elkeserít ha azt látjuk,
hogy mennyire nem vigyázunk a közvetlen
környezetünkre sem, pedig itt kezdődhetne
helyben -, innen indulhatna minden, kis lépésekkel, odafigyeléssel, ami aztán hatással
lehetne a nagyobb, globális méretű rendezettségre, élhető környezetre és fenntartható, folyamatos tisztaságra.
A „Szentkereszti Nagytakarítás” talán
az első olyan helyből indult kezdeményezés,
amely az országos „TESZEDD” akcióhoz
csatlakozva, de nem csupán annak lehetőségeit és kereteit kihasználva határozta el, hogy
lelkesedéssel, összefogással és tettel nagyot
lép lakóhelyünk és környezetének megtisztítása és az elért állapot
fenntartása felé.
A Pilisszentkereszt Község Önkormányzata kezdeményezésére,
a Szlovák- és Német Kisebbségi Önkormányzatok, a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda, a PILE, a Pilisi Parkerdő és a
Somvirág Egyesület összefogásával létrejött, három napot felölelő
akcióban a falu apraja és nagyja, kerékpáros, gyalogos és gépesített, valamint tanárok által vezetett iskolás csoportjai indultak el,
hogy a már előre megjelölt területeken túl a saját maguk által felderített, hulladékkal szennyezett területeket megtisztítsák.
A cél nem csak az elejtett vagy szándékosan elhagyott háztartási jellegű hulladék (papír, nylon zacskó, műanyag pohár és palack
stb.) begyűjtése volt, hanem az olyan akut esetek felszámolása is,
amelyek már több éve szennyezik és csúfítják a környezetünket.
Ilyenek például az építési törmelék, autógumik, bútorok- és egyéb
házban vagy házkörül megunt eszközök.
Az időjárás mindhárom napon kedvezett a munkának, az első
tavaszi hétvége és az azt megelőző napok a sok napsütéssel és kellemes meleg nappalokkal mindenképpen lelkesebbé tették a munkára vállalkozó lelkes Szentkeresztieket.
Az első két nap a falu legfiatalabbjai indultak tanáraikkal a
Pataksorra, a Pilis aljára, valamint az iskola ás óvoda környékére
zsákokkal, kesztyűkkel felszerelkezve, hogy a számukra kezelhető
típusú és méretű háztartási jellegű szemetet összeszedjék. Mintegy
130 tanuló és tanáraik csütörtökön és pénteken nagy lendülettel
és kedvvel teljesítették a vállalt feladatokat, a megadott módon és
pontokon gondosan hagyták hátra a megtöltött zsákokat, amiket a
teljes akció ideje alatt begyűjtött hulladékokkal együtt szombattól
hétfő délutánig szállítottak az Önkormányzat és a Parkerdő szállító
eszközei, kiegészülve a résztvevők magán-járműveivel, a deponáló
területre.
Szombaton már 8 óra előtt gyülekeztek a csapatok a PILE öltöző előtt, amit az egésznapos esemény központjává alakítottak a
szervezők. A regisztrációt és az útbaigazítást követően, amint ös�szeállt a létszám egy ütőképes takarító brigádhoz, már indultak is
dolgozni csapatvezetők irányításával. A Somvirágosok a Klastrom
környékére, a Szlovák és Német Önkormányzat a Máriapad felé vette útját sok gyerek és szüleik kíséretével. Nem maradt ki a Szurdok
felső részének- és a patakmedreknek az alapos kitisztítása sem, itt
a Malom utcai Csapat alkotott nagyot. A Pataksoron és a Szúnyog
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árok környékén az iskola már elkezdte a takarítást még a munkahét utolsó napjaiban, most
következhetett a gyerekek által nem mozdítható törmelék és veszélyes anyagok kitermelése
és elszállítása. Több platónyi autógumi, régi
bútor, sittel telt zsákok, műanyag alkatrészek
kerültek a gyűjtőpontra a Parkerdő terepjárója,
a kis és nagy traktorosok közreműködésével.
Délután 3-kor ért vissza az utolsó csapat,
addig nem volt megállás. Több, mint 80-an
dolgoztunk ezen a napon, így a három nap
alatt közel 220 aktív résztvevő erősítette tettekkel az esemény gondolatiságát. Az iskolások pénteken fagyizással, a szombati esemény
résztvevői a PILE öltöző melletti sörsátorban
beszélgetve és iszogatva vezethették le a mögöttük álló dolgos napok fáradalmait.
Azt gondolom, hogy egy olyan lépést tettünk meg közösen a falu szépülése és fenntartható tisztasága érdekében, amire talán még
nem volt példa az elmúlt években, talán évtizedekben sem. Amit
elkezdtünk, azt szeretnénk folytatni, ezzel hagyományt teremteni
és a falu minél szélesebb rétegeit megmozgatni a legközelebbi alkalommal, példaértékűvé válva más települések számára is.
A következő hasonló eseményünk a szezon zárásaként ősszel
megrendezésre kerülő akciónk lesz, amit tervek szerint jövőre ismét követ majd, a mostani folytatásaként, a tavaszi nagytakarítás.
Köszönjük Mindenkinek, aki eljött, legyen tiszta
és kellemes a nyarunk!
Almási Csaba
P i lisszentk er e szt

község ön kor m á n yzata

Ingyenes lakossági
elektronikai
hulladék gyűjtést szervez
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli
elektromos és elektronikai eszközök, berendezések,
valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése:
2019. május 04. 09:00–12:00
Dobogókő,
Téry Ödön utcai NAGYPARKOLÓ kijelölt részén
2019. május 04. 08:00–13:00
Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda udvarában
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal,
elemmel vagy akkumulátorral működő eszközeit,
egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!

Pilisszentkereszti Hírforrás

Pilisszentkereszti Hulladéknaptár 2019
TELEPÜLÉSI VEGYES (KOMMUNÁLIS) HULLADÉK GYŰJTÉSE

minden szerda

SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSE
• Műanyag, papír: (műanyag bármilyen áttetsző zsákban, papír kötegelve)

minden hónap harmadik péntek

• Üveg: a Polgármesteri Hivatal udvarára kihelyezett gyűjtőedénybe helyezve

munkaidőben

• Zöldhulladék:

(előre megvásárolt, cégfeliratos, zöldhulladékos zsákban)

• Lomtalanítás:

évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállítható el.

A hulladékot legkorábban a szállítási napot megelőző estén,
legkésőbb a szállítási napon reggel 6 óráig lehet kihelyezni a közterületre!

április 1. és november 30. között
minden hónap utolsó péntek
időpontot az ügyfélszolgálatunkon
kérhet, lehetőleg e-mailben
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
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Jeles évfordulóink

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék.”
2019 első negyedévében három szellemi óriás honfitársunk 100 éves jubileumához érkeztünk. A 2017 elején indított
„Jeles évfordulóink” sorozat keretében most a XX. századi magyar pap-festők egyik legjelentősebb alakjára, Prokop Péterre,
a költőóriás Ady Endrére és a tudós-természetjáró báró Eötvös Lorándra emlékezünk.

100 éve született
Prokop Péter
Prokop Péter egy szabómester ötödik gyermekeként Kalocsán
született. Születési dátumáról később így írt: „1919. január 6-án, a
vesztes háború után, az első levert kommunista kísérlet alatt láttatta meg velem anyám a napvilágot.”
Rajzkészségét már korán felfedezték tanárai. Gimnáziumi rajztanára, Horváth Géza mellett képezte magát. Gimnáziumi tanulmányai után teológiát végzett, 1942-ben szentelték pappá, a kalocsai főegyházmegyében. 1945 és 1948. között a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult. Főiskolai tanulmányait nem tudta
befejezni, mert a diploma megszerzésének évében visszarendelték
egyházmegyei szolgálatra.

Életében 1956 jelentette az igazi fordulópontot. A forradalom
leverése után Rómába ment, és az ottani Képzőművészeti Akadémián fejezte a be festészeti tanulmányait. Rómában élvezte a szabadságot; „Koloncok nélkül élhettem a szépnek” – írta.
Élete során rengeteg képet alkotott: festett freskókat, táblaképeket, sőt még díszleteket is tervezett egy Hollywoodban készült
Michelangelo-filmhez. Stílusát az átélt vallásosság és a modern,
expresszionista kifejezésmód határozza meg. A színeknek meghatározó fontosságot tulajdonított: „A színek ugyanis velünk születnek.”
Prokop Péter Rómában is megőrizte a magyarságát, sohasem
szakította meg kapcsolatát a hazájával. A rendszerváltás után Budapest és Róma között osztotta meg az életét, 1999-ben pedig hazaköltözött Magyarországra. Alkotásainak nagy részét szülőföldjének ajándékozta. A festészet mellett írással is foglalkozott, számos
kötete jelent meg. 2003. november 11-én Budapesten halt meg

100 évvel ezelőtt halt meg
Eötvös Loránd

Prokop Péter: Szent Margit
(fotó: Thaler Tamás)
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Eötvös Lóránd, a világhírűvé vált fizikus, a Magyar Tudományos
Akadémia későbbi elnöke és a hazai turizmus egyik legjelentősebb szervezője három
leánygyermek után született 1848. július 27-én
Budán, a család svábhegyi villájában. Édesapja báró Eötvös József
a monarchia vallás- és
közoktatásügyi minisztere, nagybátyja és keresztapja pedig Trefort
Ágoston volt.
Miután elvégezte a
piaristáknál a középiskolát jogi és természettudományi
tanulmányokat folytatott a pesti
egyetemen. A család
ügyvédnek szánta, őt
azonban a természettuEötvös Loránd
(Székely Aladár felvétele 1912)
domány, a csillagászat
és a matematika érdekelte. A legkiválóbb természettudományos képzést nyújtó heidelbergi egyetemre ment tanulni, ahol summa cum laude eredménnyel
végzett és doktorált.
Hazatérve a tudománynak szentelte magát, laboratóriumban
kezdett dolgozni, publikált, 25 évesen az MTA levelező tagja, később rendes tagja, 1889-től pedig elnöke 1905-ig. Megkapta apja
miniszteri bársonyszékét is. Tanított, kutatott, elemzett. Ars poeticáját így fogalmazta meg: „Az igazi természettudós […] örömöt talál magában a kutatásban, s azokban az eredményekben, melyeket
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az emberiség jólétének előmozdítására értékesít.” Legjelentősebb
találmánya az Eötvös-inga, amely a gravitációs mező vízszintes
irányú változását is képes érzékelni. A megalkotott műszerről Eötvös így ír: Egyszerű egyenes vessző az az eszköz, melyet én használtam … Egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani kell tudni
rajta, és miként abból a zenész gyönyörködtető változásokat tud
kicsalni, úgy ebből a fizikus, a maga nem kisebb gyönyörűségére,
kiolvashatja a nehézségnek legfinomabb változásait. Ily módon a
földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová szemünk nem
hatolhat és fúróink el nem érnek.
1875-ben vette feleségül Horvát Gizellát, egy rendkívül művelt
szombathelyi polgárlányt, akitől három leánya született. Az elsőszülött Jolán korán meghalt, amit apja sohasem tudott kiheverni.
Eötvös Loránd, akárcsak édesapja, szenvedélyes túrázó volt.
Serdülőkori erdélyi túrák után 18 évesen már Európa második
legmagasabb hegycsúcsán állt. Az egyetemi vakációk idején az
Alpok, főleg Dél-Tirol dolomit sziklatornyai vonzották. Több első megmászás fűződik nevéhez. Két lányát is kiváló alpinistának
nevelte. A turizmus szépségét így fogalmazta meg: „Turista az,
aki útrakél azért, mert foglalkozásának egyformasága, gondjainak
sokasága közepett álmaiban feltűnik előtte egy olyan szebb világ,
melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, magasabbak a hegyek, szebbek vagy különösebbek a házak, barátságosabbak az emberek s aki
ez álomkép eredetijét fáradtságtól vissza nem riadva keresi - s mert
hiszen e földön élünk, talán soha meg nem találja, de azért jó kedvét el nem veszíti, hiszen örömét ez a keresés teszi.”

Emléktábla a Klastrom-kútnál

A szervezett hazai turizmus megteremtésben meghatározó szerepe
volt. 1888. szeptember 24-én Dobogókőről lejövet Téry Ödönnel
és Thirring Gusztávval a pilisszentkereszti Klastrom-kútnál megpihenve határozták el, hogy megkedveltetik a hazai lakossággal a
turistaságot. 1888-ban megalakult a Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti Osztálya, melynek Eötvös Loránd első elnöke lett.
Fokozatosan tárták fel az egyre táguló környék természeti értékeit,
szervezve a turistaságot.
Élete végén betegség gyötörte, de tudományos munkáját végig
folytatta. 1919. április 08-án halt meg Budapesten, sírja a Fiumei
úti sírkertben található.

100 éve halt meg
Ady Endre
Ady Endre költő és újságíró, a XX. század egyik legjelentősebb
magyar irodalmára 1877. november 22-én, Érmindszenten született egy elszegényedett köznemesi családba. A nagykárolyi piaristák gimnáziuma után Zilahon, a református kollégiumban végezte
tanulmányait, és itt érettségizett. Bár szülei jogi pályára szánták, őt
a szabadabb élet vonzotta. Debrecenben vállalt újságírói állást, és
itt jelent meg első verseskötete. Ezután a mozgalmas, élénk Nagy-

váradra ment, ahol lírai
és újságírói stílusa kiteljesedhetett. Itt találkozott élete első nagy szerelmével és múzsájával,
Diósyné Brüll Adéllel,
egy Párizsban élő gazdag
kereskedő
feleségével.
A verseiben Lédának
nevezett asszony kilenc
esztendőn keresztül volt
szeretője. Ady Lédán keresztül megismerhette a
világot, kapcsolatuk alatt
sokszor járt Párizsban, és
felfedezhette a modern
nyugati költészetet.
1906 után megjelent
Ady Endre
műveivel – az Új versek,
(Székely Aladár felvétele 1908)
a Vér és arany, a Szeretném, ha szeretnének című verseskötetekkel – elérte alkotói pályafutása csúcsát, emellett a Budapesti Naplónál politikai újságíróként
tevékenykedett, a Nyugatban is publikált, majd a Népszavában is
közölt politikai cikkeket. Közel került a Polgári Radikális Párthoz,
annak eszméihez. Egy versében például Tisza Istvánt „vad, geszti
bolond”-nak nevezte.
Lédával 1912-ben az „Elbocsátó, szép üzenet” című verssel
szakított. Dénes Zsófiának tett, de elutasított házassági ajánlatát
követően Boncza Bertához közeledett, akit később – múzsájaként –
Csinszkának nevezett. Ady és a nála jóval fiatalabb leány 1915-ben
házasodott össze. Ady utolsó kötete 1918-ban „A halottak élén”
címmel látott napvilágot.
Ady Endre költészetének témái az emberi lét minden jelentős
területére kiterjednek. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság,
az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei. A „politikus Ady” nem volt tévedhetetlen: gróf Tisza István
méltatlan értékelése és a nemzetek megbékélésébe vetett naiv vakhit ezt jól mutatják.
Önsorsrontó, bohém életmódja már fiatalon aláásta egészségét.
1918 októberében szélütést kapott, majd 1919. január 27-én tüdőgyulladásban meghalt. A Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, és a Kerepesi temetőben helyezték végső nyugalomra.
Már életében is gyakran került viták középpontjába, és alakja
körül a mai napig megosztó vélemények tárháza sorakozik fel. Bizonyára voltak tévedései, vitatható gondolatai, de vitán felüli költői
nagysága. Költői zsenialitását, de emberi elesettségét és vívódását
is gyönyörűen példázza „Az Úr érkezése” című, 1908-ban írt rövid
verse:
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
Dr. Horváth Sándor – SZPKE elnök
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Iskolai hírek
A magyar kultúra napja iskolánkban
n Harminc éve ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22‑én,
és azért ezen a napon, mert Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnuszt. Ez az ünnep már a mi iskolánkban is hagyomány lett, évről
évre van valamilyen rendezvény. Volt már versmondó-verseny, mesemondó-verseny, gyermekrajz-kiállítás. Idén a tavalyihoz hasonlóan táncházat szerveztünk a gyerekeknek.
Népzenészek, néptáncosok voltak a vendégeink. Népi hangszereket hoztak, köztük a magyar dudát, ami nagyon tetszett a gyerekeknek, még mostanában is éneklik az ekkor tanult duda-nótát.
Galó László

Farsangi mulatság az iskolában
n Február 15-én farsangi jelmezbált rendeztünk az iskolában. Az
iskola tanulói izgatottan készülődtek az estére. Az alsó tagozatosok a szülők segítségével elkészült ötletes jelmezekkel, a felsősök
humoros előadásokkal léptek fel, így az értékelésnél a zsűrinek
– mint minden évben – nehéz feladata volt.
A közös játék, a zsákbamacska, a büfé még színesebbé tették
ezt az estét. Úgy gondolom, hogy a farsangi mulatságon mindenki jól érezte magát.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki adományaival, munkájával, jelenlétével támogatta rendezvényünket.
Az iskola munkaközössége
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Pályaorientációs nap
n A jó pályaválasztás, iskolaválasztás hosszú időre befolyásolják
életünket. Fontos, hogy tudatosan végiggondolt döntéssel válasszuk
ki gyerekeinkkel a leendő középiskolát, ahol érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő képzést, készségfejlesztést kaphatnak.
Az általános iskola minden évfolyamán folyamatosan foglalkozunk a pályaválasztás előkészítésével.
Most a pályaismerethez nyújtott segítséget a február 26-ára
megszervezett programunk alsósoknak és felsősöknek egyaránt.
Több helyszínen zajlott a délelőtti program. A felsősök a Polgármesteri Hivatalban ismerkedtek meg a Hivatal feladataival, és
az Önkormányzat munkájával. Mindkét csoportnak Peller Márton
polgármester tartott rövid előadást, majd a Hivatal munkatársait is
meghallgattuk feladataikról, munkájukról.

A következő előadást a zsibongóban az erdészetről és vadászatról hallhattuk. Szenthe Gábor volt a vendégünk, aki rengeteg kép
vetítésével színesítette mondandóját.
A harmadik téma az internetbiztonság kérdése volt, amit Dr.
Baracsi Katalin internetjogász segítségével 4 csoportban dolgoztunk fel. Ez ugyan nem a pályaválasztásról szólt, de az egyik legfontosabb, legszükségesebb ismeret a magánéletben és a munkahelyen egyaránt.
Az alsó tagozatosoknak Sárközi Zsolt méhész interaktív foglalkozást tartott, amelyen a méhészettel sokféle szempontból ismerkedtek. A jó hangulatú, vidám foglalkozással zártuk az alsósok
délelőttjét.
Sok hasznos ismerettel gazdagodtak tanulóink ezen a napon.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal, az Erdészet, Sárközi Zsolt
és Dr. Baracsi Katalin segítségét.
Iskola

Óvodai hírek
Kedves Olvasóink!
Elteltek az ünnepek, de az új esztendő is tartalmasan kezdődött
óvodánkban.
n Januárban beköszöntött az igazi tél, szánkózással, csúszkázással, hógolyózással, hóember építéssel élveztük ki a havas napokat.
Nagycsoportosaink a focipálya melletti szánkópályán szánkóztak
önfeledten egy egész délelőtt.

n Január végén megtartottuk az immár hagyományossá vált Méz
hetet. Minden nap valami mézes étel került a gyermekek tányérjára, pl.: mézes gyümölcssaláta, mustáros-mézes csirkesült, mézes tea, vajas-mézes kalács, stb. Köszönet a támogatásért Sárközi
Zsoltnak, aki minden évben biztosítja számunkra a mézet. Ennek
a hétnek a tematikája természetesen az egészséges táplálkozás, a
méz, a méhek köré épült.
n Február 22-én rendeztük meg a Közösségi Házban a Farsangi
Bálunkat. A csoportok rövid kis műsorral, jelmez bemutatóval és
nem kis izgalommal készültek a nagy napra. Az óvó nénik ismét
előadták a Szüreti Bálra betanult meglepetés táncukat, így a gyere-

kek is megláthatták a „másik arcunkat”! A büfét a szülők felajánlásából biztosítottuk, köszönet érte mindenkinek! A táncháznak is
sikere volt, az Áldás együttes autentikus magyar népi játékokkal,
népzenével szórakoztatta a kis közönséget. Egy órán át húzták a
talpalávalót! A belépőjegyek árát és a büfé bevételét az alapítványunk számlájára befizettük és természetesen ezt is óvodánk szépítésére, a gyermekek kényelmére fordítjuk. Még egyszer köszönjük
a szülőknek az önzetlen támogatást, a Szülői Szervezet tagjainak
az önkéntes munkát.

n Február 28-án a nagycsoportosok ellátogattak a budapesti Mesemúzeumba. A múzeum minden szegletében egy mesére bukkantak, interaktív formában. A gyermekek egy meseutat járhattak be.
A meseindító üveghegyen átkelve, próbákat teljesítve, akadályokat
leküzdve juthattak át az áhított „fele királyságig”. Rengeteg ➺
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➺ élménnyel gazdagodva térhettek haza, valamint egy mesehős
igazolvánnyal, amely tanúsította, hogy minden gyermek sikerrel
teljesítette a hét próbát.

fűszerezve. A mese a környezetvédelemről, a szemetelés károsságáról, a környezettudatos vízhasználatról szólt épp a TeSzedd hét,
valamint a Víz világnapja keretében.

n Beköszöntött a tavasz! Ennek kapcsán március 25-én a szomszédos Pomáz településen lakó Nagy István bácsi „Ültetés, vetemé-

n Március 8-án, szintén a nagycsoportosok ellátogattak az iskolába, ismerkedtek az épülettel, a tanítókkal, az új sportpályával,
tartalmas, örömteli két órát töltöttek el.

n Március második hetében piros-fehér-zöldbe borult az óvoda.
Készültünk a nemzeti ünnepre. Zászlókat, kokárdákat, huszárcsákókat, pártákat készítettünk a trikolór színeivel és a gyermekek
életkorának megfelelő verseket, dalokat tanultunk a huszárokról,
hiszen ebben az életkorban ezzel lehet a legjobban megközelíteni,
érzékeltetni ezt a szép ünnepet, valamint a nemzeti öntudatot.
n Március 21-én a Szegedi Látványszínház interaktív előadását
láthattuk az óvodában, „Rosszcsont nyuszi” címmel, sok humorral

nyezés, növénygondozás” témájú interaktív foglalkozást tartott
minden csoportnak. Köszönjük
Neki a felajánlást, és a lehetőséget! Minden gyermek saját
maga ültetett egy magocskát,
amelyet itt fogunk gondozni az
óvodában.
Az óvoda dekorációja is a tavaszt köszönti. Az öltözők, a
csoportszobák virágba borultak, a bejáratnál egy „nyúlcsalád” várja a gyerekeket, hiszen a Húsvétra is készülünk már.
Május 6-tól 10-ig várjuk az óvodába beiratkozó gyermekeket,
erről plakátokkal és értesítőkkel is időben tájékoztatjuk a szülőket. A gyermekeket apró kis ajándékokkal várja az óvó néni.
Május első hetében csoportonként megrendezzük az Anyák napi
ünnepségünket, majd a hónap utolsó péntekjén a nagycsoportosok
ballagnak el.
Ezekről a rendezvényekről és a Gyermeknapról következő a lapszámban részletesen beszámolunk!
Minden kedves olvasónknak napsütéses, madárcsicsergős,
virágos tavaszt és áldott Húsvéti ünnepet kívánunk!
Az óvda dolgozói
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat hírei

Gyerektábor Mlynkyben
Kedves Szülők!

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel,
idén ismét szervezünk szlovák tábort a
Szlovák Paradicsomban, Mlynkyben. A
táborban a gyerekek szlovák nyelvi környezetben, szlovákiai gyerekekkel együtt
vesznek részt, így – azon túl, hogy nagyon gazdag és érdekes programot kínál
a részt vevőknek – nagyon jó nyelvtanulási lehetőséget is biztosít számukra.
A tábor tervezett időpontja:
2019. 08. 10–08. 17.
vagy 2019. 06. 29–07. 06.

A táborra idén is sikerült pályázati támogatást kapni így a 8 nap, 7 éjszakás
tábor részvételi díja idén is csak
10 000 Ft. Az összeg magában foglalja
az utazás, szállás, étkezés és a programok költségeit.
Ellátás

• 7x éjszaka • 6x étkezés
• egészségügyi ellátás
• szlovák animátorok

A tábor tervezett programjai:

l Újdonság!!! – Látogatás a Tarzánia kalandparkba l Autóbuszos kirándulás a
Dobsinai Jeges barlangba l Lovaglás a farmon l Kirándulás az Eltűnt kanyonba
l Turisztika a Szlovák paradicsomban l Csónakázás és kenuzás a tavon l Fürdés
a medencében l Kvadozás l Kültéri Akció Játékok l Íjászat l Nappali És Esti
Vetélkedők l Éjszakai Vetélkedő l Karnevál l Disco l Filmvetítés l Sport – Foci,
Röplabda, Kosárlabda, Tollas, Vízilabda, Kidobós, Baseball, Dodgeball... l Zsonglőr,
Fény Show, Kutyás Bemutató l Trambolin l Tábortűz l Gulyás party

Jelentkezni május 15-ig a 30-584-5040 telefonszámon, vagy a marti.demjen@gmail.com e-mail címen lehet.
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A Pilisi Parkerdőben is megtalálható
az év kétéltűje, a foltos szalamandra
A foltos szalamandrát választották 2019-ben az év kétéltűjévé.
Az igen ritka, Magyarországon védett faj a középhegységekben érzi jól magát, így megtalálható a Pilisi Parkerdő Visegrádi és Pilismaróti Erdészetének területén is, ahol a Parkerdő természetközeli
erdőgazdálkodása és természetvédelmi fejlesztései egyaránt támogatják a hüllőfaj fennmaradását és szaporodását.  

A

Pilisi Parkerdő a kezelésében lévő erdőterület mintegy
40%-án folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodást folytat, és nagy hangsúlyt fektet a vizes élőhelyek fejlesztésére is – ez
pedig a ritka állatfajok, köztük az év kétéltűjének választott foltos
szalamandra fennmaradását és szaporodását is támogatja.
A foltos szalamandra pilisi és visegrádi-hegységbeli jelenlétét
1956-ban regisztrálták először: az állatot a Keserű-hegy oldalában
Vajda László botanikus látta meg, ám a faj előfordulását ekkor még
nem igazolta fénykép. A későbbi évtizedekben a foltos szalamandrát több alkalommal is észlelték a Szőkeforrás-völgyben: 2010-ben
hét felnőtt egyedet találtak itt, ugyanebben az évben pedig egy felnőtt példányt helyeztek el a Magyar Természettudományi Múzeum
Kétéltű- és Hüllőgyűjteményében.
A foltos szalamandrát egyébként az ókor híres filozófus-természettudósai, például Arisztotelész és Plinius is ismerték. Az állat
rejtett életmódja és feltűnő megjelenése már ekkor is megmozgatta
az emberek fantáziáját, hittek a szalamandra halálosan mérgező
mivoltában és mágikus tűzoltó képességében is. A pettyes hüllőfajhoz kötődő babonás félelemnek és mendemondáknak köszönhetően sajnos sok szalamandra lelte halálát értelmetlenül, és a középkorban gyakran alkimisták és méregkeverők is felhasználták őket
kísérleteik során.
Szerencsére ma már meglehetősen alapos ismeretekkel rendelkezünk a szalamandra valós természetrajzával kapcsolatban. A foltos szalamandra a hazánkban élő legnagyobb és leglátványosabb
kétéltű, testhossza felnőtt korában 20 cm körül mozog, szemei nagyok és kiemelkedők, pupillája sötét. Fekete vagy sötétbarna, fényes, hengeres testét jellegzetes mintázat borítja – foltjai általában
világos- vagy sötétsárgák, egyes egyedeknél azonban narancs- és
tűzvörös foltok is előfordulhatnak. Az északi területek kivételével
a szalamandra egész Európában, Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, Magyarországon pedig a hegyvidéki területeken fordul elő, így megtalálható többek között a Pilisben és a Visegrádihegységben, a Pilisi Parkerdő Visegrádi és Pilismaróti Erdészetén
is. A foltos szalamandra a középhegységi jellegű, hűvös klímájú
erdőállományokat kedveli, a lárvák neveléséhez azonban vízre
is szüksége van, ezért gyakran patakok mellett és erdei kistavak
környékén fordul elő – ezek megőrzésére és fejlesztésére a Pilisi
Parkerdő a „Parkerdő Természetesen” program keretében kiemelt
figyelmet fordított.
A Pilisi Parkerdő ugyanakkor élen jár a folyamatos erdőborítást biztosító, örökerdő-gazdálkodás bevezetésében. Ez a vizes

élőhelyek megőrzésének különösen kedvez, a gazdálkodás során
ugyanis a patakmedreket, kőkibúvásokat és erdei vízfolyásokat teljesen háborítatlanul hagyják, és itt erdészeti munka sem folyik. Az
örökerdő-gazdálkodás során az erdőben nem keletkeznek nagyméretű vágásterületek, vagyis a fákat nem egyszerre vágják ki, ami
folyamatos erdőborítást és a természeteshez közel álló, változatos
erdőszerkezetet és erdőképet biztosít. Az örökerdő-gazdálkodásnak köszönhetően az élőhely mikroklímája és vízháztartása változatlan marad, ez pedig egyértelműen kedvez a foltos szalamandra
fennmaradásának. Bár nem kifejezetten e kétéltűfaj megóvását célozza, de a szalamandra fennmaradását is támogatja a békamentő
program, amelyet Királykunyhó térségében a Pilisi Parkerdő támogatásával a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság végez: az egyesület ugyanis a nászidőszakban petecsomó-felmérést tart, aminek
köszönhetően a szakemberek az idei évben is pontos képet kapnak
a pilisi szalamandra-állomány nagyságáról.
A foltos szalamandra Magyarországon védelem alatt áll, természetvédelmi értéke 50 000 Ft, ezért különösen fontos, hogy a
szakemberek élőhelymegőrzési munkája mellett az erdőt látogatók
is figyeljenek e ritka állatokra: az erdei vízfolyások tisztán tartásával, a kiránduláson keletkezett hulladék hazavitelével mindannyian hozzájárulhatunk a foltos szalamandra parkerdei állományának
megőrzéséhez.

Pilisi Parkerdő Zrt.

Pilisszentkereszti Erdőbirtokos Társulat
értesíti tagságát: Soron következő sorsdöntő

taggyűlését 2019. június hóra szervezi.
Pontos helyszínt és időpontot később közöljük.
A vezetőség nevében tisztelettel:
Gaján Vilmos elnök
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Ébredj! Dobogókő 4.
Együtt közösségben · civil nap

Zeneiskola
Pilisszentkereszten

A Dobogókőért Közhasznú Alapítvány újra teret ad a belső
energiák felfedezéséhez, megújulásához: egy különleges
nap, ahol kicsik és nagyok jól érezhetik magukat egy csodálatos környezetben, a Pilis és a Visegrádi-hegység szívében.
A rendezvény küldetése: magas szintű előadásokon, játékos
elemeken és önfeledt mozgáson keresztül megmutatni, hogy
mindenki számára elérhető az életminőségét javító tudás.
Idén az teszi még színesebbé a rendezvényt, hogy célul vettük
a helyi civil szervezetek összefogását. Néhányan képviseltetik
is magukat, így lehetőség van megismerni őket, programjaikat.

ÉREZNI · TÖLTŐDNI · KAPCSOLÓDNI!
A részletes program még egyeztetés alatt van, de azt már
megígérhetjük, hogy idén is sokszínű és változatos lesz.
10.00. órától kezdődnek majd az előadások a rendezvénysátorban a Jurta kezelők bemutatkozásával, (masszázs, családállítás, méhgyógyítás), melyre azután bejelentkezéssel történik majd a fogadás.

A pomázi zeneiskola, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola a jelen tanévben ismét kihelyezett tagozattal rendelkezik Pilisszentkereszten
hosszú évtizedek után. Jelenleg az általános iskola első, ill. a második-harmadik osztályosaiból álló két szolfézs-előképző csoportot
tanítok itt, a szentkereszti iskola épületében. A nagyobbakat a tavalyi tanévben Albrechtovics Miklósné, Szilvi néni okítgatta, akkor
még a tanítási órák előtt, kora reggeli órákban. Idén már a napközi
időben zajlanak az órák.
A szolfézs előképző annak a játékos, mozgásos, énekes foglalkozásnak a neve, ami felkészíti a gyermekeket 1-2. osztályban a
hangszeres tanulmányokra. Megismerik a szolmizációs (relatív)
és ábécés (abszolút) hangrendszert, a legfontosabb ritmusokat, ritmuskombinációkat, fejlesztjük a belső hallásukat, mely segítségével önmaguk is előbb-utóbb képesek kottaképről elénekelni a már
ismert hangrendszerben ismeretlen dallamot, lejegyezni, hangszeren eljátszani egy (akár a rádióban) hallott dallamot. De a legfontosabb, hogy rengeteg éneklés, körjáték, tánc, mozgás segítségével
megszerettetjük a zenét, a népzenét, és a közös, kifejező éneklés
jóleső érzésével egyéb készségeik is fejlődnek.

Somogyi Péter az összefogásról mint útról, Horváth Mónika a
teljesség a mindennapokban témakörről beszél majd. Most
is lesz kézműves piactér, ahol kedvére válogathat a kedves
látogató a hazai manufaktúrák termékeiből.
Ebédszünetben a Zsindelyes vendéglő kínálatból fogyaszt
hatunk.
A program zárásaként most sem maradhat el a közösségépítő zene és tánc. A tűzrakóhelynél dobolással, a színpadnál
meditatív-improvizatív zenéléssel és különleges hangszerekkel kezdjük a ráhangolódást, majd szabadtáncra invitáljuk az
érdeklődőket, melynek helyszínét a természet adja majd. Mi
is lehetne ennél szabadabb?
A sportokat és a mozgást kedvelők számára érdekes lehet,
hogy vasárnap a Sípálya területén sípálya felfutó verseny és
bringa verseny lesz. Erre jelentkezni előzetesen lehet.

Időpont: 2019. 05. 25.
Helyszín: A Zsindelyes vendéglő és a mellette lévő parkoló
(cím: 2098, Dobogókő, Eötvös Lóránd sétány 10.)
Elérhetőség: dobogoko.rendezveny@gmail.com,
valamint a Facebookon a rendezvény eseményében
(Ébredj Dobogókő 4. – Együtt közösségben – civil nap),
amit folyamatosan aktualizálunk.

Mindenkit várunk szeretettel!
Dobogókőért Közhasznú Alapítvány
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Úgy gondolom, hogy egy valóban iskolaérett, érdeklődő, nyitott
gyermek számára nem teher az előképzős foglalkozás, és igyekszem
egy-egy, számukra is élvezetes kis fellépéssel, bemutatóval, később
koncertlátogatással a zeneiskolában színesíteni a csoportok életét.
A két csoporttal ebben a tanévben már tartottunk két bemutató
foglalkozást: decemberben egy kis karácsonyozással összekötve a
tanulók szüleinek, és március végén megnyitva az ajtót a nagycsoportos gyermekek és szüleik előtt is. Decemberben pedig a szülők
karácsonyi örömzenélésében vettek részt a gyermekek az óvodában és a templomban is.
A zeneiskola a közeljövőben szeretne hangszeres tagozatot is
kihelyezni Pilisszentkeresztre, aminek feltétele, hogy a további iskolakezdő évfolyamokban is legyen kellő létszámú lelkes és kitartó előképző csoport! Ezen dolgozom, igyekszünk kedvet csinálni,
bemutatni, hogy a szolfézs tanulás is lehet könnyed és sikerélményekkel teli!
Vasvári Márti
FELVÉTELI A 2019/2020 TANÉVRE
2019. május 15. szerda 14.00–18.00.
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A bizalom vonala a Nemzeti Színházban

bben az évben is a Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve, a
jeles dátumot követő hétvégén – 2019. január 26–27-én – a Pajtaszínházi Szemlén mutatkoztak be a IV. Pajtaszínház Programba
bevont települések (Pest megyéből Pilisszentkereszt) a program
során született előadásaikkal a Nemzeti Színház stúdió színpadain.
Elérkezett a nagy nap, elindultunk, január 27-én a Nemzeti
Színházba. Mint annak idején az ekhós kocsikkal a vándorszínészek, mi is felpakoltuk a batyunkat díszlettel, kellékkel és izgalommal és elindultunk játszani Magyarország legnevezetesebb színházába Budapestre. Valóban hatalmas izgalom volt rajtunk, mivel sok
volt az ismeretlen részlet. Milyen is a színpad, lesz-e alkalmunk
próbálni, ha nem, hogyan tudjuk áthidalni a nehézségeket? Utaztunk. Nem volt több, mint 45 perc, mégis olyan hosszúnak tűnt.
Megérkeztünk a Világot jelentő deszkákra. Az öltöző szűkös volt,
tizenhatunknak egy három személyes, de elfértünk. Próbálni nem
tudtunk, mert a program szoros volt, egymás után jöttek a fellépők,
csak a díszlet építésre volt egy kis idő. És elkezdtük. Két busznyi
Pilisszentkereszti jött minket megnézni! Hatalmas elismerés és
dicsőség! A nézőtér 140 férőhelyes volt, de még körülbelül ötvenen álltak a sorok mellett és várták, hogy játszunk. Rokonok, barátok, ismerősök és ismeretlenek. Érdeklődők, akiknek fontos volt,
amit csinálunk. Halálugrás volt a javából. De mindenki jelesen
vizsgázott. Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy ilyen profizmussal
oldottak meg a színészeim minden nehézséget. Három hónapig
próbáltunk megfeszítetten, heti 4-5 próbával, ami nagyon sok, tekintve azt, hogy emellett mindenki családos és dolgozik. Minden-

kit hajtott a lelkesedés, hogy megmutathatjuk magunkat. Miloslav
Stehlik: A bizalom vonala című színdarabja műfaját tekintve nem
olyan, mint amiket eddig játszottunk. Ez számunkra is egy érdekes
színházi kísérlet volt. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett Pajtaszínházi Szemle egyik fő szervezője Szabó Ágnes
külön ki is emelte, hogy hálás azért, hogy végre egy drámát láthat,
nem vásári komédiát. A főpróbát a Pilisi Szlovákok központjában
tartottuk, már itt is lelkesítő volt a sok néző, aki kíváncsi volt ránk.
Sokuk a Nemzeti Színházba is elkísért minket.
Köszönöm még egyszer Nyitrai Zsuzsának a Közösségi Ház
vezetőjének, aki lehetőséget teremtett arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet tudomást szerezzen rólunk és meghívjon minket
a Pajtaszínházi Szemlére szerepelni, és Peller Márton polgármesternek a sok segítséget, ami lehetővé tette A bizalom vonala című
előadás létrehozását. Köszönöm a szereplőknek, Sipos Editnek,
Pénzelik Attilának, Szemán Beátának, aki nemcsak mint színész,
de mint asszisztens is nélkülözhetetlen, Szemán Andrásnak, Horváth Botondnak, aki fiatal korát meghazudtoló profizmussal oldotta meg a feladatot, Horváth Boglárkának, Börcsök Barnabásnak,
Pénzelik Fanninak, Pénzelik Rékának, Papucsek Attilának, Dobos
Tibornak, Szemán Zselykének, Tóth-Szöllős Évának, Hugyecsek
Józsefnek, hogy létrehozhattuk ezt az előadást.
Íme néhány kép a Nemzeti Színház-i előadásból, kedvcsinálónak, ha április 12-én szeretnék megnézni A bizalom vonalát Pilisvörösváron a Művészetek Házában.
Pap Katalin
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Az elmúlt hónapok eseményei – hírek a Közösségi Házból
n Idén februárban „Farsangi barkácsolóval” folytattuk a 2017
őszén Mák Flóra népi játszóház vezetővel elindított népi kézműves foglalkozás sorozatunkat. A következő alkalommal karkötőt
fontak a gyerekek és a lelkes felnőttek, majd március 15-ére készülődve gyöngyből fűztünk kokárdát. Nagy sikere volt az első igazi
tavaszi foglalkozásnak, amely során fűzfavesszőből készítettünk
tavaszi házikót.

A kézműves foglalkozások további programja:
Április 9. 16.00-18.00
Húsvéti mini tojásfa
Április 23. 16.00-18.00
Nemezelés
Május 7.
16.00-18.00
Egérke varrás
Május 21. 16.00-18.00
Anyák napi meglepetés
Június 4.
16.00-18.00
Nyári festőműhely
n 2019. február 22-én Pilisszentkereszt ismét csatlakozott a Wass
Albert felolvasó maratonhoz, melyet egy időben rendeznek a
Kárpát medencében és a nagyvilágban. A felolvasásra jelentkezőket a Könyvtárban fogadtuk.

Néhány gondolat a
köszöntőből: „Hogy
a felolvasások teremtő ereje kibontakozzon, mindenkit
arra biztatunk, hogy
két felolvasás között
mondja el a hozzáfűzött gondolatait.
Gondoljuk át közösen, mit tudunk cselekedni, hogy a megfogalmazott eszmék érvényesülhessenek az adott közösségben, településen vagy akár a nemzet szintjén. Továbbá kívánjuk, hogy a jövőbe tekintő magyarok és magyar körök találják meg, erősítsék meg
egymással is a kapcsolatot! A felolvasásokhoz hasonló országos
összefogás szülessen az év más napjain is! Szülessen meg a pártpolitikán felülemelkedő közös gondolkodás, ami a mindenkori magyar társadalmi érdeket közvetíti építő céllal a mindenkori magyar
vezetés felé! Vagyis Wass Albert szavaival élve: VÁLJUNK ÚJRA
NEMZETTÉ! „Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz
az országba, hanem, hogy ki mennyi szépet és jót tud cselekedni a
magyar közösségért.”
A Közösségi Ház és Könyvtár programjairól, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatást adunk a település honlapján, ezenkívül a
www.facebook.com/pilisszentkereszt.mlynky oldalon és a www.
facebook.com/kozossegihazpilisszentkereszt oldalon egyaránt.
Az összefoglalót készítette: Nyitrai Zsuzsa

Megemlékezés 1848. március 15.-éről
n Március 15-én az 1848/49-es Forradalom és szabadságharc évfordulóját az Emlékparkban ünnepeltük. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Peller Márton polgármester, tárogatón játszott
Borbély Mihály Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, felléptek a
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Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói, valamint a „Psszt”
Pilisi Színjátszók Társulata. A programon első alkalommal vonultak fel az Equidom Lovasklub lovas huszárai. A hagyomány szerint
a műsort koszorúzás, majd ünnepi Szentmise követte.
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Falusi disznóvágás Pilisszentkereszten

dén március 2-án szervezte meg az Önkormányzat és a Triola
Gyerekház a már hagyományosnak nevezhető falusi disznóvágást
Pilisszentkereszten, az óvoda és az iskola közös udvarán. A rendezvényt a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat támogatta, fővédnöke Hadházy Sándor országgyűlési képviselő volt.
A program 8.00 órakor a reggeli áldomás elfogyasztását
követően a disznó feldolgozásával, majd hagyományos disznótoros
reggeli elkészítésével és elfogyasztásával kezdődött.
A Triola Gyerekház a faluban a gyerekeknek tél űző felvonulást
szervezett síppal, dobbal, kereplővel. Nagy-nagy hangzavarral érkeztek meg az udvarra, ahol vidám ének és zene kíséretében elégették a kiszebábnak kinevezett söprőt.
Ezután a gyerekek a Német Önkormányzat épületében kézmű
ves foglalkozáson vehettek részt, ahol színes papírból szerencse
malacot hajtogattak, rajzoltak, színeztek.

A férfiak az udvaron az üstben
sütötték a zsírt, töltötték a hurkát
és a kolbászt. A segítő asszonyok a konyhán szorgoskodtak,
sütötték a fánkot, készítették a
húslevest, főzték a toros káposztát. Közben a sátor alatt a vendégek számára folyamatosan készült
a forralt bor, az alkohol mentes puncs,
a gyerekeknek teát és házi szörpöket kínáltak.
A disztótoros lakoma 14.00 órakor kezdődött. A finom ételek
elfogyasztását harmonika zene kísérte. A vígasság a Klausz zenekar fellépésével folyatódott sok-sok zenével és vidám tánccal!
Ezúton is köszönjük a sok-sok segítőnek a közreműködést!
Nyitrai Zsuzsa
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Pilisszentkereszti Hírforrás

Ady
HOBO
est

A föltámadás szomorúsága
Ady Endre műveit előadja Hobo

Poéta és publikum

·

Rendezte Vidnyánszky Attila

A befalazott diák

Az Óperenciás tengeren

Az utolsó hajók

Kétkedő, magyar lelkem

Szent Margit legendája

Nagy lopások bűne
Az undor óráiban
A perc-emberkék után
Én nem vagyok magyar?
A ma kiebrudaltjai
A sátán kevélye
Menekülj, menekülj innen
Az ágyam hívogat
Sem utódja,
sem boldog őse
A bélyeges sereg

A föltámadás szomorúsága
(részletek)
Egy ócska konflisban
Eldönti a Sors
Beteg szívemet hallgatod
Mert engem szeretsz
Tüzes seb vagyok
Az én menyasszonyom
Nézz, drágám kincseimre
Őrizem a szemed
Héjanász az avaron
Ha holtan találkozunk
Szétverek majd köztetek
A muszáj-Herkules
Felelet az életnek
Mostmár megállhatok
Páris az én Bakonyom
Adjon Isten mindenkinek
Intés az őrzőkhöz

MEGHÍVÓ

április. 12.
19.00

Közösségi Ház és Könyvtár
Pilisszentkereszt, Forrás u. 7/F.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából rendezett előadói estre
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A rendezvény szervezője:

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

