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Hírek az ülésteremből

fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton a „Pilisszentkereszt Béke
utca felújítási munkálatai” – tárgyú beszerzési eljárást is. Az eljárás nyertesének a Pilis-2003 Kft-t hirdette ki.

12/2019. július 23.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés

n Utolsó napirendként megválasztásra kerültek a 2019. október
13. napjára kitűzött helyi önkormányzati választás Választási Bizottságának tagjai és póttagjai.

A testületi ülésen 4 képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők
az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n A képviselő-testület döntésével kinyilvánította szándékát, hogy
idén is indulni kíván a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázaton és megalkotta a 6/2019. (VII.24.) sz. önkormányzati rendeletét a természetben
nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltéte
leiről.
n Módosításra került a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda alapító okirata.
n Döntés született arról, hogy Önkormányzatunk indulni kíván
az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program keretében a 4. Prioritási tengely – Közintézmények és a
határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének
javítása című pályázaton. A pályázat Nagyölved (Velké Ludince)
testvértelepülésünkkel közösen került benyújtásra.

13/2019. augusztus 14.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők
az alábbi tárgyakban hoztak döntéseket:
n Jóváhagyta a testület a Két csoportos bölcsődeépítés Pilis
szentkereszten tárgyában indított közbeszerzési eljárás felelősségi
rendjét.
n A következő napirendben eredményesnek lett nyilvánítva a Magyar Falu Program keretén belül a Nemzeti és helyi identitástudat
erősítése alcímen „Pilisszentkereszt Közösségi Ház és Könyvtár
felújítási munkálatai” – tárgyú beszerzési eljárás. Az eljárás nyertese a Krupp és Társa Kft lett. Eredményesnek nyilvánította a képviselő-testület továbbá az Önkormányzati feladatellátást szolgáló

14/2019. szeptember 20.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. Az ülés során a képviselők az alábbi tárgyban hoztak döntést:
n Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indított közbeszerzési eljárás
értékelése során megállapította, hogy mindkét beadott ajánlat érvényes, az eljárás eredményes volt, és a legjobb ár-érték arányra
vonatkozó érvényes ajánlatot az EcoSaving Kft. tette.

15/2019. szeptember 26.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt.
n Ezen az ülésen elfogadásra került a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda 2019/2020-as nevelési év indításáról szóló beszámolója, az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásról szóló
beszámolója, továbbá a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2019. év I.
félévéről szóló beszámolója.
n Megalkotta a képviselő-testület az önkormányzat 7/2019.
(IX.27.) számú költségvetés módosításáról szóló rendeletét.
n Újra napirendre került a Két csoportos bölcsődeépítés Pilisszentkereszten tárgyában indított közbeszerzési eljárás értékelése,
ezúttal szükség szerint név szerinti szavazással hozta meg a határozatot a testület.
Összeállította:
Licsikné Sipos Enikő

Pilisszentkereszt Önkormányzatának képviselő-testülete:

Galda
Levente

Galó
László
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Aki feltekint a Keresztre, az üdvözül!
Ezen esztendő szeptember 14-én a hagyományt megőrizve,
több mint száz hívő zarándokolt el falunkba Szent Kereszt tiszteletére, falunk búcsújára.

A

hogy Szentkereszten mondják – a Pesti búcsúsok – őseik
nyomvonalán jöttek el falunkba Pilisszántó felől, hogy feltekintsenek a Keresztre!
Első írásos emlék, mely jövetelüket jegyzi 1910-ből való, melynek szó szerinti idézete a falu Historia Domusából a következő:
„Szentkereszt felmagasztaltatása ünnepén (búcsú) Budapestiek
(Józsefváros), Dr. Metzker lelkész úr vezetésével sokan jöttek.
Megelőző nap 13.-án 4-5 óra tájban felkoszorúzott leánykákkal,
zászlókkal elejökbe mentünk egészen a keresztig. Bevezető áldás
és Tedeum éneklése alatt megtartatott az offertorium. Buzdítás a
szentgyónás elvégzéséhez. Kivált azok gyónjanak meg, akik a húsvéti gyónásukat elmulasztották. Azután felmentek a Kálváriára.
Gyóntatás egészen a vacsoráig. Reggel korán gyóntatás, áldoztatás, 8 órakor német szentbeszéd.”
Ez évben a Domus így szólna: „3 óra tájban öt férfi elejökbe
ment egészen a keresztig. Bekísérték őket falunkba, a templomot
körbejárták, majd betértek imádkozni. Azután felmentek a Kálváriára. Este 7-kor Szentmise. Mise után megvendégelés. Másnap
9:30 –kor szentmise.”
Kicsit bővebben kifejtve az eseményeket, a búcsúsok eljövetelét
számos készület előzte meg. A templomot takarítók széppé tették a
templom belsejét, a férfiak kitakarították a templomkertet, az as�szonyok süteményt sütöttek és elkészítették a vacsorát a búcsúsok
és a helyi hívek számára.

A két napból azonban a vasárnapi ünnepi zenés szentmisét
emelném ki, melyen megtelt a plébánia kertje hívekkel. A szentmisét Szalay Zoltán atya mutatta be. A liturgiához a Szent Anna Kórus és Zenekar, Haydn: „Theresienmesse” című alkotásával kapcsolódott. A rendezvényt Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
támogatta.
A szentbeszédben Zoltán atya feltette a kérdést, hogy vajon az
őseink miért választották a Szent Kereszt nevet templomunknak, s
falunknak egyaránt. Zoltán atya párhuzamba állította Jézus szenvedését a kereszten, az őseink szenvedésével. Az itt élő emberek is
verítékes munka és sok szenvedés árán tudtak csak életben maradni, a háború és éhínség idején. A sok szenvedés megtanította őket,
hogy feltekintsenek a Keresztre.
A történelemből tudjuk, hogy egykoron ezt a földterületet, amelyen élünk a Boldog Özséb által alapított pálos rend kapta meg, s
templomunkat 1766-ban a budai pálos prior áldotta meg. A pálosok a Szent Kereszt tisztelői voltak, s ahogyan a Historia Domust
olvasom, biztos vagyok benne, hogy a mi őseinknek is a kereszt
volt a reménye. „Üdvözlégy Szent Kereszt egyetlen reményünk”
templomunk felirata is ezt mutatja.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy több mint egy évszázad elmúltával is igyekeztünk mindenben a zarándokok kedvében járni,
bár a német szentbeszédet már nem tudtuk biztosítani, helyette
szombat este a mise után sváb zene garantálta a jó hangulatot!
S végül bízzunk benne, hogy mindig lesznek falunk szülöttei
között olyanok, akik nem a mai világ, hanem az ősök nyomdokait
követik, mert aki feltekint a Keresztre, az üdvözül!
DK
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Iskolai hírek
Vakáció után – Ami az iskolában történt
az első csengetés óta

Az élet nem állt meg szeptember 2. óta. Ezen a héten lezajlott
a papírgyűjtés, ahol sokan sokat dolgoztak, fiútanulóinktól nagyon
sok segítséget kaptunk, amiért hálásak vagyunk és büszkék vagyunk rájuk!

D

erűsen kezdődött az év iskolánkban, ahol a tanárok és a munkatársak már az évnyitó előtt is igen sok időt töltöttek.
Szeptember 2-án mindannyian az eget kémleltük, esik, nem esik,
mennyire lesz meleg. Végül a korai kezdés: az évet már reggel
nyolckor megnyitottuk, szerencsésnek bizonyult, árnyékban maradtunk pont az esemény végéig. Örömmel és érdeklődéssel fogadtuk a tizenhat elsőst, akiknek nagy változást hozott ez a szeptem
ber. Reméljük, jól fogják magukat érezni!

Szeptember 20-21-én játékos családi délutánt, majd pizsamapartit
tartottunk.

A nyár sem volt eseménytelen. Több helyiségben festettek, például a
könyvtárban és a folyosókon is. Szülőkkel és gyerekekkel együttműködve
került sor a másodikos és
harmadikos terem dekorálására, a negyedik osztályba szép új padok és székek
érkeztek. Újdonság az is,
hogy a másodikosok ettől

az évtől köpenyt viselnek. Most, hogy ez nem kötelező, mint néhány évtizede, a gyerekek nagyon örülnek neki!
Elmondhatjuk, hogy szerencsés helyzetben vagyunk: a pilis
szentkereszti általános iskolában nincs tanárhiány, és a szakos lefedettség teljes, vagyis az egyes tárgyakat képesített szaktanárok
tanítják. Az intézményt továbbra is Papucsekné Glück Márta vezeti, akit további öt évre neveztek ki. Iskolánkba új pedagógus is
érkezett, Szabó Mónika, aki szlovákot tanít.
A gyerekek és szüleik már nyáron értesültek róla, mi mindenre
lesz szükség az iskolában, s hogy könnyebb legyen az iskolatáska
– és a tanulás –, Zoltán atya szeptember 8-án, a vasárnap délutáni
tanévnyitó szentmisén táskaszentelést tartott.
4 · XIII. é v folya m , 201 9. októ b er

Szeptember 22-től a hetedikesek egy hétre szlovák erdei iskolába mentek.
Október 4-én megemlékezünk az aradi vértanúk kivégzésének
170. évfordulójáról, majd az alsósok a Szurdok-völgybe, a felsősök
a Pilis-tetőre kirándulnak. Az önkormányzat támogatásával iskolai
buszos kirándulást tervezünk Vácra és a Vácrátóti Botanikus Kertbe. Lassan talán az iskolai játszótér is gazdagabb lesz: hamarosan –
a Váci Tankerülettől – egy mászógúlát kapunk. November közepére nyílt napokat, végére pedig hagyományosan suli-bulit tervezünk.
Közben pedig zajlik a tanítás, tanulás, az elsősök lassan kerekítik a betűket, az ötödikesek óráról órára nagyobb érdeklődéssel
követik a felsős tananyagot, szoknak hozzá a csöndesebb, nagyfiúsabb, nagylányosabb viselkedéshez, a nyolcadikosok pedig egyre
érettebben készülnek a felvételire, annak tudatában, hogyha tanulnak, azt elsősorban magukért, sikeres felvételijükért teszik.
Reméljük, az egész év ilyen nyugodtan, békességben zajlik
majd, hiszen a gyerekeknek az az elsődleges érdeke, hogy a szülők,
pedagógusok, a falu önkormányzata egymással együttműködve értük munkálkodjon.
Kóczián Mária
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Óvodai beköszönő – Óvodai kopogtató
Intézményünkben is a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvodában elkezdődött
a 2019/2020-as nevelési év. Négy csoportban
fogadjuk a gyermekeket, amelyek a gyerekek
életkora szerint szerveződnek. Óvodai csoportjaink és a csoportokban dolgozó pedagógusok:
Mókus csoport:	Kozmáné Jáki Szilvia óvodapedagógus
Sztyaszni Gáborné dajka
Heinrichné Török Ágnes pedagógiai asszisztens
Süni csoport:	Barta Ildikó óvodapedagógus
Kormosné Karmó Katalin dajka
Katica csoport:	Kara Attiláné óvodapedagógus
Spiegelhalter Rita dajka
Nyuszi csoport:	Roob Gergelyné óvodapedagógus
Sosity Jánosné óvodapedagógus
Szabó Ernőné dajka
A nyár folyamán a legkisebb gyermekeket fogadó termet sikerült
felújítani. Sor került a falburkolat bontására, cseréjére, vakolat javítására és a terem festésére. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Pozsonyi Istvánnak, aki a vakolat javítását végezte el. Az
óvoda környékének és a játszótérnek a rendbetételét folyamatosan,
és szükség szerint az önkormányzat dolgozói végezték. Szeretnénk
köszönetet mondani Szép Zsoltnak, aki a játszótéri várak gondozásában segített, a tornyok tetőszerkezetének zsindelyezését végezte
el. Önkormányzati forrásból az óvoda hátsó bejárata lett felújítva,
ahol új, esztétikus belépő lett kialakítva. Köszönjük a munkálatokat, és a felajánlásokat!
Elkezdődött egy új nevelési év. A gyerekek különböző érzelmekkel fogadják az óvodát, kinek könnyebben, kinek nehezebben sikerült elválnia anyukájától, apukájától. Újra vissza kell állni egy
napirendre, ami több szempontból is megfelel, egyfelől keretet ad

a közösségi életnek, igazodik az „óvodás életformához”, másfelől
a helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele.
Mi vár a gyerekekre a nevelési év folyamán?
n elsősorban játék, játékos tevékenységek, ami az óvodás gyermek alapvető tevékenysége, és a személyiségfejlesztés alapvető
eszköze,
n saját élményű tapasztalatszerzések,
n külső világ tevékeny megismerése, matematikai jellegű tapasztalatok gyűjtése,
n mozgás, kirándulások, játék a játszótéren,
n mese, vers, dramatizálás, bábozás,
n ének-zene, tánc, zenei képességek fejlesztése,
n rajzolás, festés, barkácsolás, formázás, kézimunkázás,
n közös élményre épülő közös tevékenységek, a gyerekek társas
szükségleteinek a kielégítése,
n ünnepek megünneplése, hagyományaink ápolása,
n mindezen tevékenységek magyar és szlovák nyelven zajlanak.
Kedvcsináló őszi programok,
tevékenységek az óvodában:
n Szüreti hét: szőlő szürettel kapcsolatos szokások, hagyományok
felelevenítése, ápolása, tevékenységbe ágyazott feldolgozása,
n Szüreti táncház,
n őszi „Barkácsoló napok”,
n színházi bábelőadások az óvodában.
A Szülőket és minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk immár
negyedszer megrendezésre kerülő Szüreti Jótékonysági Bálunkra,
amelyet 2019. október 26-án tartunk az óvodás gyermekek javára.
Barta Ildikó
Óvodapedagógus
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Jeles évfordulóink

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék.”
A 2017 elején indított „Jeles évfordulóink” sorozat keretében most a 160 éve született világhírű mérnök-tudósra,
Bánki Donátra emlékezünk, és röviden bemutatjuk
Feszty Árpád 125 éve elkészült nagyszerű alkotását, a honfoglalásnak emléket állító körképet.

160 éve született Bánki Donát
Bánki Donát 1859. június 6-án Bánkon (ma Bakonybánk) született. Édesapja Lővinger Ignácz körzeti orvos volt, aki fiatal házasként az 1848–49-es szabadságharc honvédseregében szolgált
egészen a világosi fegyverletételig.
A zsidó vallású Lővinger családban
6 gyermek született, akik magyar
hazafias nevelést kaptak szüleiktől.
(Az édesapa a maga és fiai nevében vezetéknevük magyarosítását
1878-ban kérvényezte.) A család
Donát 9 éves korában Lovászpatona községbe költözött, ahol az édesapa gyógyító munkája mellett sok
időt szentelt gyermekei oktatására.
„Ebben a szép környezetben szívta
magába a magyar föld és nép szeretetét…” – írta később Bánki Donátról Varga József professzor. Donát részben még a középiskolai
tananyagot is a családi házban sajátította el, de középfokú tanulmányait végül Budapesten fejezte be. Ezt követően a Műegyetem
Gépészmérnöki Karán folytatta mérnöki tanulmányait. Kiváló képességei már egyetemista korában is megmutatkoztak, negyedéves
korában megnyerte az egyetem pályadíját gázmotorokról szóló
tanulmányával.
Mérnöki munkásságát a Magyar Királyi Államvasúti Gépgyárban kezdte, majd 17 éven át tevékenykedett a Ganz és Társa Vasöntöde- és Gépgyárban tervezőként, osztályvezetőként, végezetül 8
évig főmérnökként. Életpályájának ezen időszakában gépszerkesztőként közreműködött a budapesti gabonaelevátor és a Mechwarteke megtervezésében, jelentős szabadalmi tevékenységet folytatott
a gázmotorok és a belsőégésű motorok terén. Ebben az időszakban
született a közvélemény előtt talán legismertebb, Csonka Jánossal
közös találmánya, a karburátor.
1899-ben Bánkit kinevezték a Budapesti József Műegyetem
II. Gépszerkezettani Tanszékére professzornak, majd 1900-ban
átvette az abból kivált III. Gépszerkezettani Tanszék vezetését.
1901-ben jelent meg a „Gyakorlati hydraulika és hydrogépek” című jegyzete. Bánki Donát magas hivatástudattal látta el oktatói
tevékenységét. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy hallgatói felkészülését előadási jegyzetekkel segítse. Professzori tevékenysége
során a mérnökképzésben bevezette a laboratóriumi képzést. Két
éven keresztül a dékáni feladatokat is ellátta.
1902-ben készült el új ötletét megvalósító elsőkerék-hajtású
gépkocsija, mellyel az akkor általánosan elterjedt hátsókerék-hajtás
problémáit kívánta kiküszöbölni. 1908-as USA-beli tanulmányútját követően repülésbiztonsági kérdésekkel kezdett el foglalkozni,
repülőgép stabilizátort szerkesztett és szabadalmaztatott 1909-ben.
A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta. 1916-ban jelent meg „Energiaátalakulások folyadékokban”
című könyve, mely a szakma alapvető kézikönyvévé vált. A művet,
amely a berlini Springer kiadónál németül is megjelent, a Mérnökegylet Cserháti-díjjal és Egyesületi Aranyéremmel jutalmazta.
A hazai kis és közepes esésű patakok és folyók energiájának
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hasznosítására Bánki egyszerű és olcsó, de kiváló hatásfokkal működő turbinát szerkesztett, melyet 1917-ben ismertetett. A Bánkiturbina kivívta a tudományos világ elismerését. A német Deutsches
Museum felismerve a Bánki turbina technikatörténeti jelentőségét,
levélben fordult a Ganz Gyárhoz egy turbina átadása érdekében. A
Magyar Tudományos Akadémia 1927. évi Nagyjutalmával Bánki
vízturbináját díjazta. A konstrukció zsenialitását az is jelzi, hogy
egy olasz cég ma is gyárt Bánki-turbinát. Élete utolsó nagy munkája a Vaskapu-vízierőmű terve volt, ami a főváros energiaellátásán kívül az Alföld villamosítását, öntözését is megoldotta volna.
Sajnos ez a nagyívű elképzelés a trianoni diktátum következtében
nem valósulhatott meg.
Az 1922. augusztus 1-én, alkotó ereje teljében elhunyt Bánki
Donát 136 hazai és külföldi publikációt hagyott hátra az utókor
számára. Michelberger Pál akadémikus így jellemezte őt: „Egyszerre volt mérnök, tudós és tanár, és mindhárom területen külön-külön is maradandót alkotott.” Sírja a farkasréti temetőben
található. Nevét sok intézmény és közterület viseli. Szülőfalujában,
Bakonybánkon a szülőház helyén álló Emlékpark, az Önkormányzat épülete mellett pedig szépen berendezett Emlékszoba, valamint
a modern műalkotásokat bemutató, idén felavatott Bánki Donát
szoborpark emlékeztet a község nagy szülöttjére.
Hazája érdekében végzett mérnöki-, tanári- és tudományos tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a morálisan erős, fejlett gazdasággal, magasan képzett szakemberek sokaságával rendelkező ország képes volt kiheverni a trianoni döntés hatásait. (Talán nem is túlzás azt mondani, hogy sikerült túlélni a végrehajtott
halálos ítéletet.) Bánki lelkét a hazafiság érzése mélyen áthatotta.
Élhetett volna azzal a lehetőséggel, hogy munkáját sokkal jobb körülmények között és nagyobb anyagi megbecsülés mellett végezze.
A Zürichben kínált egyetemi állást azzal utasította el, hogy hazafias kötelességének tartja, hogy a budapesti Műegyetemen maradjon,
és hazája kulturális és gazdasági fejlődését szolgálja.
Kiemelendő Bánki Donát emberi nagysága is. Munkatársait, diákjait szerető, rendkívül szerény ember volt. Sasvári Géza Bánkiról írt nekrológjában így fogalmazott: „... A kép, melyet Bánkiról,
mint emberről festünk, nem lenne teljes, ha ki nem emelnőnk azt a
nagy szívjóságot, mely egész lényéből áradt, és amely megfogott és
meghatott mindenkit, aki ismerte. A nagy tudós egyben a legjobb
Bánki Donát sírja a Farkasréti temetőben
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ember is volt. ….” Szerénységével függ össze, hogy tudományos
sikerekben és műszaki eredményekben gazdag élete során nem részesült nagy kitüntetésben.
Kiemelkedő mérnöki-, pedagógiai-, tudományos munkássága,
példamutató embersége, egész életét átható hazaszeretete kétségkívül érdemessé teszik Bánki Donátot, hogy a legnagyobb példaképeink egyikeként tekintsünk rá.

125 éve készült a Feszty-körkép
Feszty Árpád honfoglalásról készült körpanorámája 125 évvel ezelőtt, 1894 tavaszán készült el. Eredeti címe: „A magyarok bejövetele”.
Az 1856-ban Ógyallán született Martosi Feszty Árpád eredetileg a bibliai özönvíz történetét szerette volna vászonra vinni, de
apósa, Jókai Mór rábeszélte, hogy az özönvíz helyett fesse meg inkább a magyar honfoglalást, hiszen az ország a honfoglalás ezredik
évfordulójára készült.
Feszty a téma tanulmányozásához a Vereckei-hágóhoz utazott,
történészek, régészek véleményét is kikérte, és 1892-ben megkezdte a munkát. A költségeket vállaló Fővárosi Tanács a körkép elhelyezésére szolgáló épület helyéül a Bimbó utca és az Állatkerti út
közötti területet jelölte ki. Itt épült fel a Rotunda, melynek helyén
ma a Szépművészeti Múzeum áll. A kiállítási épület átmérője 40
méter, falmagassága 16 méter volt, és egyszerre 236 fő befogadására volt képes.
A gigantikus körkép megfestésében sokan működtek közre,
köztük neves festők is. Érdekesség, hogy a korabeli közélet több
ismert alakját is megjelenítették a festményen, maga Feszty mint
Árpád fejedelem szerepel az alkotáson. A megfeszített munka ellenére sem sikerült tartani az eredeti határidőt, az átadás napja 1894.
május 13-án érkezett el. Az óriási érdeklődéssel fogadott kép a millenniumi kiállítás egyik legfőbb attrakciójának számított.
A vásznat később Londonba szállították a Világkiállításra, ahonnan 1909-ben tért vissza Budapestre, ahol a Rotunda lebontását kö-

Feszty Árpád és munkatársai wa körkép festése közben

vetően egy városligeti, rosszul megépített átmeneti épületbe került.
A II. világháborúban a fővárost ért egyik bombatámadás során
a körkép épülete és a festmény is károkat szenvedett, a kép beázások következtében tovább károsodott. A festmény darabjait később
összegöngyölték és különböző raktárakban tárolták.
Az 1970-es években határozat született a Nemzeti Történeti
Emlékpark építéséről Ópusztaszeren. Megkezdődtek a restaurálási folyamatok, és a körképcsarnok építése is. Az építés 1979-ben
abbamaradt, a vászon darabjait újra hengerekben raktározták el.
1991-ben egy lengyel restaurátorcsoport nyerte el a körkép helyreállítására kiírt pályázatot. Feszty alkotása 1995-től újra az eredeti
szerepét tölti be, az ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark fő attrakciójaként.
A 120 méter hosszú, 15 méter magas és 38 méter átmérőjű kört
formázó látványos panorámakép a honfoglalás néhány elképzelt
epizódját idézi fel, méltó emléket állítva történelmünk 11 évszázaddal ezelőtti meghatározó eseményének.
Dr. Horváth Sándor – SZPKE elnök
Árpád fejedelem és vezérei (A magyarok bejövetele – részlet)

XIII. é v folya m, 2019. októ b er · 7

Pilisszentkereszti Hírforrás

XIII. Pilisi Klastrom Fesztivál
A

ugusztus 8-án, csütörtökön, – a fesztivál előtt két nappal – délután a Somhegyi Turistaházban izgatottam készültünk az erdélyi,
kézdiszentkereszti testvértelepülési barátaink fogadására. A vendégekeinket
a szentkereszti ismerősök, barátok várták. A turistaházban a közös vacsora
elfogyasztása után jót beszélgettünk, majd bár még sokáig tudtuk volna folytatni, hagytuk, hogy a vendégek a hosszú utazás után nyugovóra térjenek.
Pénteken a vendégeket Mikusik Gábor alpolgármester elkísérte Esztergomba, ahol a város nevezetességeivel ismerkedtek, visszafelé felmentek Dobogókőre és egy rövid séta után érkeztek meg Pilisszentkeresztre.
A XIII. Pilisi Klastrom Fesztivált augusztus 10-11-én ismét a Búcsútéren, a Pilisi Szlovákok Központja mellett szerveztük meg, mindkét napon
„telt házzal”.
A két napos rendezvény számos folklór, színházi és zenei programot kínált a helyieknek és az ide látogatóknak. 10-én, 19.30 órai kezdettel az ünnepélyes megnyitó Peller Márton polgármester úr köszöntőjével kezdődött,
ezután a Polgármester Úr posztumusz Díszpolgári címet adományozott Orbán Vilmosnak, aki a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat elnöke volt
2018 nyarán bekövetkezett elhunytáig. Az oklevelet a család vette át.
Az átadást követően a műsor a Psszt Pilisi Színjátszók Társulata 3. Rejtő
Jenő Estjével folytatódott, melynek keretében 3 egyfelvonásos Rejtő Jenő
bohózatot adtak elő amatőr színészeink. A darabokat a Társulat vezetője
Pap Katalin színművész rendezte. 22.00 órától a fesztivál sztárvendége a 20
éves Besh o droM együttes fergeteges koncertje következett.
11-én, 11.00 órakor már gyülekeztek a Főző-Piknikre készülők. A Szlovák Központ udvarán az önkormányzati főző csapat tagjai lángost sütöttek és
Mikusik Robi és segítői elkezdték a vaddisznó pörkölt főzését. 13.00 órától a
Triola Gyerekvilág játszóháza, Micsi és Niki ügyességi játékokkal, kézműves
foglalkozással várta a kicsiket és a nagyobbakat. Micsi 2. alkalommal szervezte meg a Paraszt Olimpiát Pilisszentkereszten, ismét nagy-nagy sikerrel.
A fesztivál új rendezvénye az „Élménylövészet” volt, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Pest Megyei Szervezete szervezésében. Itt mindenki
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és Testvértelepülési találkozó
kipróbálhatta a kisebb és nagyobb lőfegyverek használatát és lőhetett a felállított célokra. A délutáni gyerekprogram 17.00 órakor a „Nagy akarok
lenni” című bábszínházzal folytatódott a Fabula Bábszínház előadásában.
18.00 órától a kézdiszentkereszti Tisztás Táncegyüttes hagyományőrző táncait, a Pilisszentkereszti Közösségi Ház Néptánccsoportja fellépését tekinthette meg a nagyérdemű és meghallgathatta a Pilisszentkereszti Pávakör
gyönyörű magyar és szlovák énekeit.
20.00 órától a Pilišska Kapela zenekar lépett a színre és a zárásig szórakoztatták a közönséget.
Erdélyi vendégeink másnap sok-sok élménnyel gazdagodva indultak haza. Köszönjük, hogy ismét vendégeink voltak.
Nyitrai Zsuzsa
Fotók: Major Frigyes és Nyitrai Zsuzsa
Köszönet illeti a fesztivál támogatóit, önkéntes segítőit:
Art Tech Kft., Liegl Transport Kft., Hamschlager Trade Zrt., Pilisi Parkerdő Zrt.,
ICO Zrt., Pilisszántó Község Önkormányzata, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete (Pilisi Szlovákok Központja), Irka Kópia Kft., Manikol Kft., Alpin
Pau-Bau Kft., Mi Caládunk Bt., Csobánkai Zöldségbolt, Drevenka Ferencné,
Baranyák Lajosné, Chiló Ferencné, Czink Józsefné, Mikusik Béláné, Mikusik
Kálmánné, Galda Jánosné, Mikusik Róbert, Mikusik Gábor, Pap Zoltán, Piláth
István és Hrncsár József.
Továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a Képviselő testület tagjai, valamint a közmunkások és az önkéntek.
A fesztivál megszervezését Pilisszentkereszt Község Önkormányzata finanszírozta.
A fesztivál szervezője a közönségnek ismét ingyenes belépést biztosított.
A testvértelepülések részvétele a Magyar Kormány, a Miniszterelnökségi Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.
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Újra edzésben!

A

hogy az iskola megnyitotta a kapuit, a PILE TKD csapat is
munkába állt. Mindenki leporolta a nyáron nem használt
ruhát, a tatamit újra letettük és az edzőterem megtelt élettel. Természetesen ez nem teljesen így történt, hiszen a csapatból jó páran
már augusztus végén munkába álltak. A már jól bevált kerecsendi
edzőtáborozós helyünk újra kinyitotta kapuit és 2 év kihagyás után
12 fővel belaktuk a Kerecsendi Malompark Vendégházat. Azt,
hogy milyen volt az edzőtábor megint a nyers számok oldaláról
közelíteném meg. Egy hét alatt közel 18 órát edzettünk (ez kb. 1
hónapnyi edzésmunkának felel meg), 5 nap alatt körülbelül 20
km-t futottunk le (minden reggel 7:00 kor egy jó hangulatú 3-4
km-s futással kezdtük a napot). Voltunk Egerben strandolni és a
falu határában lévő élményparkot is bevettük. Mindezt a táborozók
hogyan is élték meg? Ez kiderül Benzinger Boróka és Elek Réka
irományából (mind a kettőjüknek ez volt életük első tábora):
„Ez volt az első táborom, és szerintem nagyon
jó volt. Nekem az tetszett, hogy voltunk fagyizni,
strandolni és vásárolni. Az is jó volt, hogy sok
edzés volt és sokat fejlődtünk. Kitaláltunk egy új
formagyakorlatot és úgy neveztük el, hogy PILE
TUL. Szerintem jövőre is megyek”. (Benzinger
Boróka)
„Augusztus utolsó hetében Kerecsendre utaztunk edzőtáborba. Nagy izgalommal vártuk az
indulás napját. A Stadionok metróállomásból
volt az indulás, ahonnan egy busszal utaztunk
tovább a táborhelyre. Az idő hamar eltelt, mert
sokat beszélgettünk és nevettünk. Kerecsenden
leszálltunk a buszról nagy nehezen elvittük a
csomagjainkat a szállásra. Elfoglaltuk a szobákat. Egy lányos és egy fiús szoba volt. Első nap délután volt egy
két és fél órás edzésünk. Második naptól kezdve reggel 7 órakor
futással kezdtük a napot. Utána kaptunk finom reggelit, majd volt
délelőtt és délután is egy-egy edzésünk. Edzések között volt időnk
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játszani és pihenni. Majdnem minden nap így telt, de szerdán elmaradt a délutáni edzés, mert akkor strandra mentünk Egerbe.
Nagyon jó volt! Pénteken sütöttünk virslit és sokáig ébren maradtunk. Hamar szombat reggel lett, amikor már pakoltunk és ebéd
után jöttünk haza. Az út kicsit hosszú volt és a
buszon nagyon meleg volt, de örültem, hogy hazajöttünk. Bár ott is jó volt.” (Elek Réka)
A jó alapozásnak meg is lett a gyümölcse, mert
az ősz első versenyén az Eagles Cupon két
bronzérmet is szereztünk formagyakorlatból.
A verseny kiváló erőfelmérő volt az Országos
Diákolimpia előtt, ami november 16.-án lesz,
illetve párhuzamosan készülünk egy nagyobb
léptékű bemutatóra is, hiszen idén 25 éves a
szakosztály és ezt szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Szeretnék egy nagyobb léptékű bemutatót tartani, majd utána egy egész estés bulival megünnepelni azt a megannyi sok élményt,
ami ebbe a negyed évszázadba belefért.
Addig is mint mindig most is szeretettel várom a „taekwon-dozni”
vágyó fiatalokat és időseket is. HAJRÁ PILE TKD!
Glück Géza
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Hírek a Közösségi Házból
Megszépült a Közösségi Ház!
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett sikeres pályázatnak köszönhetően 2019
augusztus végétől felújítás zajlik
a Közösségi Házban. Megújult a
nagyterem padlója, amely nagy
kopásállóságú linóleum burkolatot kapott. Új padlója lett a
kisteremnek is és így a terem sokkal világosabb lett és új az öltöző
burkolata is. Kifestették a nagytermet, a kistermet, az aulát, a folyosót és a konditermet. A földszinti mosdók teljesen újak lettek, új
modern csempézéssel, új szerelvényekkel, új falakkal és világítással. A főbejárat előtti terasz is új burkolatot kapott és itt megújult a
teraszkorlát is. Bízunk benne, hogy a felújítás a Közösségi Házat és
Könyvtárat még „vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a helyi lakosság megelégedésére szolgál”.

Meghívó

Ha ősz, akkor ismét indulnak
a kézműves foglalkozások a Közösségi Házban!
Immár 3. éve tartunk gyerekeknek két hetente népi kézműves foglalkozásokat. A foglalkozás vezetője most is Mák Flóra, aki komoly
szakértelemmel, sok-sok türelemmel készít a gyerekekkel használati vagy ajándéktárgyakat hagyományos anyagokból (termések,
fonalak, vessző, textil stb.). A foglalkozás elején Flóra néni mindig
elmondja annak a tárgynak a történetét, amit készíteni fognak. A
gyerekeket sokszor elkísérik a szülők is és boldogan „alkotnak”
együtt, a két óra pillanatok alatt eltelik és örömmel viszik haza az
egyéni, vagy közös „művet”.
Mindenkit szeretettel várunk foglalkozásainkra!

Népi kézmûves foglalkozások
gyerekeknek
g ye n e s

In

oz á sok
foglalk z erdán
n 2. s
minde 18 óra
6
1 és
k ö z öt t

a Közösségi Házban

Október 16.
Csigabiga varrás filcbôl

November 6.
Márton napi selyempapír képek

November 20.

Pilisszentkereszti
Pálos Madonna
„Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeiddel légy
szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.”
(Esterházy Pál nádor imája)

A kegykép megáldásának és
a Szent Kereszt Plébániatemplomban
történő újra elhelyezésének emlékére

Gyertyamártás és adventi koszorú

December 4.

2019. október 20.

Készülôdés Mikulásra

December 18.
Karácsonyi meglepetés

+ Cserháti Ferenc,
a kegyképet megáldó
püspök

Szalay Zoltán
plébános
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Pilisszentkereszti szlovák hírek
Pilisiek a V4 nemzetközi tornán

Pilíšania na medzinárodnom turnaji V4

Spišský Štiavnik a Szlovák Paradicsom bejáratánál fekvő tiszta,
barátságos kis falu. A lakosság 50%-a roma származású. A modern általános iskolán kívül a falu egy futballpályát, lovaspályát és
tornatermet magában foglaló sport komplexummal büszkélkedhet.
És tudják, hogy mi köti össze Spišský Štiavnikot és Pilisszentkeresztet? Történelmünk közös momentumai, ugyanis ahogy III.
Béla király a XII. században Pilisszentkereszten megalapította a
cisztercita apátságot, úgy Spišský Štiavnikban IV. Béla testvére
a XIII. században hozta létre a cisztercita apátságot, mint ahogy
Lengyelországban és Csehországban is.

Spišský Štiavnik leží pri vchode Slovenského raja. Je malá, pekná,
čistá a útulná dedinka. 50 % jej obyvateľov je rómskeho pôvodu. Okrem modernej základnej školy, v dedine je veľký športový
komplex, s futbalovým ihriskom, jazdeckým kurtom a športovou
halou.
A viete čo spája Spišský Štiavnik, s našimi Mlynkami? Spoločné momenty našej histórie, totiž tak ako v XII. storočí, kráľ Bela
III. založil pod Pilíšom cistercitské opátstvo, v XIII. storočí brat
kráľa Bela IV. založil cistercitské opátsvo v Spišskom Štiavniku,
tak ako boli postavené cistercitské kláštory aj v Polsku a Česku.

Spišský Štiavnik ebben az évben ünnepli a szervezett sport elindulásának 70. évfordulóját, és erre a kerek évfordulóra meghívást
kaptak a V4 országok azon községeinek képviselői, ahol valaha
cisztercita kolostor működött.
A sport és kulturális rendezvényen három pilisi közeség – Pilisszentkereszt, Pilisszántó és Piliscsaba – sportolói, táncosai, zenészei és énekesei vettek részt.
Első nap a résztvevők a négy ország gasztronómiájával ismerkedtek. A pilisi régiót ősi hagyományos ételünkkel, sült, nagy

Spišský Štiavnik v tomto roku oslavuje 70. výročie organizovaného športu, a na toto okrúhle jubileum pozvali zástupcov a športovcov troch krajín Višehradskej štvorky, a to z tých dedín, kde
v minulosti fungovali cistercitské opátstva.
Na športovo-kultúrnom podujatí sa zúčastnili športovci,
tanečníci, hudobníci a speváci troch pilíšskych obcí: z Mlynkov,zo
Santova a z Pilíšskej Čaby.
Prvý deň sa účastníci zoznamovali s gastronómiou štyroch
krajín. Pilíšsky región sme reprezentovali s našim starodávnym
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galuskával képviseltük, amely nemcsak íze miatt aratott nagy sikert, hanem azért is, mert a résztvevő országok közül senki nem
ismerte, ezért egy különlegesség volt számukra. Azonban legalább
ilyen sikere volt a Pilisi mandula pálinkának is, amelynek köszönhetően mind nagyon gyorsan összebarátkoztunk, és még sokáig
együtt énekeltünk és táncoltunk mind a négy ország zenészeinek
muzsikájára.
A rendezvény fő aktusa a focikupa és az egyéb sport versenyek
voltak, mint az asztalitenisz, kerékpáros és díjugrató versenyek. A
pilisszántói sportolók két sportágban vettek részt: fociban és asztaliteniszben. A focipályán folyó nehéz, de kitartó küzdelem után
focistáink 3. helyezést értek el.
Az este a szórakozásról szólt. A színpadon lehetőségünk nyílt bemutatni pilisi kultúránkat. A programban a piliscsabai tánccsoport
tagjai és a pilisszentkereszti énekesek léptek fel nagy sikerrel, harmonika és az elválaszthatatlan „ozembuch” kíséretében. A fellépés
végén a pilisszántói zenészek közreműködésével megmutathattuk a
közönségnek hogy mulatnak a pilisi szlovákok, hiszen rövid idő alatt
olyan mulatságot csináltunk, hogy együtt táncolt az egész V4.
A vasárnapi szentmise, majd a közös ebéd után szép emlékekkel
és azzal a jóleső érzéssel indultunk haza, hogy a többi országból érkező résztvevőkben jó benyomást keltettünk, és a pilisi szlovákokra
még hosszú ideig emlékezni fognak nemcsak Spišský Štiavnikban,
hanem Csehországban és Lengyelországban is.

tradičným jedlom, s praženými veľkými haluškami, ktoré mali
veľký úspech nielen kvôli chuti, ale aj preto, lebo toto jedlo nikto
z účastňujúcich sa krajín nepoznal, a tak pre nich veľké halušky
boli zaujímavou raritou. Aspoň taký úspech mala aj Pilíšska mandľovica, vďaka ktorej sme sa všetci rýchlo skamarátili, a ešte dlho
sme spolu spievali a tancovali s doprovodom muzikantov všetkých
štyroch krajín.
Hlavným aktom trojdňového podujatia boli futbalové zápasy
a iné športové preteky, ako stolný tenis, cyklistické a parkúrové
preteky. Naši pilíšski športovci zo Santova sa úspešne zúčastnili v
dvoch disciplínach: v futbale a stolnom tenise. Po ťažkom, vytrvalom boji na futbalovom ihrisku sme získali tretie miesto.
Večer prišiel rad na zábavu. Na javisku sme mali možnosť prezentovať našu pilíšsku kultúru. V programe vystúpili členovia tanečnej skupiny z Pilíšskej Čaby, speváci z Mlynkov s doprovodom
harmoniky a neodlučiteľného ozembuchu. Po vystúpení s pomocou hudobníkov zo Santova sme všetci spolu prezentovali divákom,
ako sa zabáva pilíšska Slovač a roztočili sme takú zábavu, že spolu
tancovala celá Višehradská štvorka.
V nedeľu po svätej omši a spoločnom obede sme sa vrátili domov s peknými zážitkami a s pocitom dobre vykonanej práce, nakoľko môžeme byť istí, že sme spravili dobrý dojem na účastníkov
a na pilíšskych Slovákov budú ešte dlho spomínať nielen v Spišskom Štiavniku ale taktiež aj v Čechách a Polsku.

Havelka József emlékkupa
Öregfiúk focikupa a Blatné-ban

Memoriál Jozefa Havelku
Futbalový turnaj starých pánov v Blatnom

Nyolc évvel ezelőtt, Havelka József kezdeményezésére kezdtek el
találkozni a testvérközségek futballistái. Az első próbálkozásból
hagyomány lett, az első találkozásból barátság, és azóta a testvérközségek öregfiú futballistái minden évben találkoznak a focipályákon. A nemzetközi öregfiúk focikupát idén szlovákiai testvérközségünkben, Blatné-ban rendezték. A focikupa jó hangulatban
zajlott, és a résztvevők közös esti bulijával végződött. Az ehhez
hasonló rendezvények nemcsak a szép élmények megszerzésére alkalmasak, hanem lehetőséget teremtenek a résztvevőknek arra is,

Pred ôsmimi rokmi, na iniciatívu Jozefa Havelku sa začali stretávať
futbalisti bratských obcí. Z prvého pokusu sa stala tradícia, z prvého
stretnutia priateľstvo a tak starí páni každoročne sa stretávajú na
futbalových ihriskách. Medzinárodný futbalový turnaj v tomto
roku bol usporiadaný v bratskej obci, Blatne. Futbalový turnaj
– ako každý rok – prebiehal v dobrej atmosfére a skončil sa so
spoločnou zábavou účastníkov. Takéto stretnutia okrem pekných
zážitkov poskytnú možnosť futbalistom aj na to, aby si oprášili
svoje slovenské jazykové vedomosti.

hogy egy kicsit leporolják szlovák nyelvi tudásukat is.
Jövőre a Havelka József Emlékkupát a csehországi Hořice község rendezi.
Demjén Márta

O rok Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov, Memorial
Jozefa Havelku bude usporiadaný v českej obci, Hořice.
Marta Demjénová
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
5 éves munkája címszavakban
2015
02.13.
02.14.
02.17.
05.07.
06.11-12.
06.26.
12.18.

Szlovák nyelvtanfolyam
Ciril és Metód ünnepe
Fánkfesztivál
Fánkfesztivál utáni morzsadélután
Pilis túra
Gaštanček – V4 nemzetközi gyermek
táncdalfesztivál Szlovákiában
Nyugdíjas olimpia Partizánske városában
PSZÖ karácsony
2016

2016/2017 tanév
2016/2017 tanév
02.14.
02.16.
02.19.
05.08.
06.29.
07. 07-10.
08.20.
09.11.
10.01.
10.12.
12.12.
12.23.

Bodujeme – nemzetiségi motivációs vetélkedő az
általános iskola felső tagozatos tanulóinak
Szlovák nyelvtanfolyam
Ciril és Metód ünnepe
Fánkfesztivál
Fánkfesztivál utáni morzsadélután
Juraj Migaš emléktúra
Bojnice – autóbuszos kirándulás az általános
iskola tanulóinak
Detvai folklórfesztivál – részvétel a határon túli
szlovákok udvarában
Szlovákiai Mlynky - részvétel a falunapon
Zlatý gaštan - V4 nemzetközi ifjúsági
táncdalfesztivál Szlovákiában
Havelka József emlékkupa Csehországban
Rendhagyó szlovák óra az általános iskolában
Adventi műsor
PSZÖ karácsony
2017

2017/2018 tanév
2017/2018 tanév
02.14.
02.25.
03.01.
03.21.
05.20.
06.16-18.
06.29.
07.06-09.
07.08.
08.19.
09.07-08.
09.09.
09.10.
09.22.
10.21.
11.17.
11.18.
12.16.
12.22.

Bodujeme – nemzetiségi motivációs vetélkedő az
általános iskola felső tagozatos tanulóinak
Szlovák nyelvtanfolyam
Ciril és Metód ünnepe
Fánkfesztivál
Fánkfesztivál utáni morzsadélután
Kormos Sándor költői est
Juraj Migaš emléktúra
Autóbuszos kirándulás Vernárba
Bratislava - autóbuszos kirándulás az általános
iskola tanulóinak
Detvai folklórfesztivál - részvétel a határon túli
szlovákok udvarában
Autóbuszos kirándulás Detva-i folklórfesztiválra
Szlovákiai Mlynky - részvétel a falunapon
Zlatý gaštan - V4 nemzetközi ifjúsági
táncdalfesztivál Szlovákiában
Szentkereszt szeretlek – vidám vetélkedő
Falu 270. éves születésnapja
Nosztalgia klub
Nosztalgia klub
Boszorkánybál
Nosztalgia klub
Adventi műsor
PSZÖ karácsony
2018

2017/18 tanév
2018/2019 tanév
02.10.
05.12.

Bodujeme – nemzetiségi motivációs vetélkedő az
általános iskola felső tagozatos tanulóinak
Szlovák nyelvtanfolyam
Fánkfesztivál
Juraj Migaš emléktúra
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Habakuki - autóbuszos kirándulás az általános
iskola tanulóinak
Részvétel a Határon túli szlovákok napján
Pozsonyban
Autóbuszos kirándulás Detva-i folklórfesztiválra
Részvétel az Elfeledett mesterségek c. fesztiválon
Banská Štiavnicán
Gyermektábor a szlovákiai Mlynky-ben
Szlovákiai Mlynky - részvétel a falunapon
V4 Erasmus+ tábor a szlovákiai Helpa községben
általános iskolások részére - sajnos az iskola
vezetősége elutasította a részvételt a táborban,
így az elnyert pályázati támogatásból a szarvasi
általános iskolai tanulói vettek részt a táborban
Nosztalgia klub
Nosztalgia klub
Szlovák nyelvtanfolyam évzáró vidám vetélkedője
Adventi műsor
PSZÖ karácsony

06.11.
07.04-06.
07.07-08.
07.27-29.
08.07-12.
08.18.
09.15-24.
10.18.
11.16.
12.13.
12.16.
12.21.

2019
2018/19 tanév
03.23.
04.29.

Szlovák nyelvtanfolyam
Te szedd – részvétel a falu nagytakarításon
Fuhl Imre és Szivek Józsefné lemondása
A PSZÖ megszűnése

A PSZÖ megszűnése után megvalósult
nemzetiségi rendezvények
05.18.
06.03.
06.23.
08.10.
08.10-17.
09.06-08.
09.13-15.

Szlovák nyelvtanfolyam
Juraj Migaš emléktúra
Szlovák nyelvtanfolyam tanévzáró
vidám vetélkedője
Falunap – Szentkereszt szeretlek vetélkedő, bál
Szlovákiai Mlynky - részvétel a falunapon
Gyermektábor a szlovákiai Mlynky-ben
Részvétel a Havelka József emlékkupán
Blatné községben
Spišký Štiavnik – részvétel a V4 sport és
kulturális találkozón

PSZÖ támogatásai az egyes intézményeknek
2015

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Pávakör

55.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Pávakör
Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

50.000 Ft
50.000 ft
50.000 Ft

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Pávakör
Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület
Glück duó

175.000 Ft
57.000 Ft
100.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Pávakör

105.000 ft
72.800 Ft
100.000 Ft

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

100.000 Ft

2016

2017

2018

2019
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Tisztelt Pilisszentkeresztiek!

Amiben segíteni tudunk:

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaként 2019. szeptember 1-től Furka Ágnes személyében
új családsegítője van a településnek.

n a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
n az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz
való hozzájutás megszervezése;
n a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás;
n kríziskezelés
n a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése;
n az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása,
konfliktuskezelő szolgáltatás szervezése;
n szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése;
n egyéni és csoportos készségfejlesztés;
n a válsághelyzetben lévő várandósnak a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában
igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban történő segítségnyújtás;
n a gyermeknek, illetve családjának az átmeneti gondozáshoz való hozzájutás megszervezése, az átmeneti gondozást
szükségessé tevő okok megszüntetése, valamint a gyermek
mielőbbi hazakerülésének elősegítése;
n a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése;
n a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a
szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

Furka Ágnes
Engedjék meg, hogy nagyon röviden bemutatkozzam és ismertessem a Szolgálat főbb tevékenységi
köreit, milyen problémákkal lehet
a jövőben is hozzánk fordulni.
Szociálpedagógus diplomával
rendelkezem, több mint 20 éve
dolgozom segítő szakmában. Az
Intézményben 5 éve dolgozom,
Pilisszentkereszt mellett Visegrád
és Szentendre településeken. Az elkövetkező időszakban hetente 2 alkalommal lehet problémáikkal felkeresni a Közösségi
Ház és Könyvtárban.
Az ügyfélfogadás a következőképpen alakul:
Szerdán: 8.30–12.30 óráig
Csütörtökön: 12–16 óráig
Telefonos elérhetőségem: 06 20 297-2425
Ügyfélfogadási időn kívül
akut problémák, krízishelyzet esetén
a szolgálat szentendrei irodájában
készséggel állunk rendelkezésükre munkanapokon.
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel.: 06 26 312-605)

INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI
SZOLGÁLTATÁSA TÉRÍTÉSMENTES
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Szüreti Bál
Jótékonysági

az óvoda javára

2019. október 26-án szombaton 18:00 órától
Helyszín:

Pilisi Szlovákok Központja
(2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 16.)
Az élő zenét a

Werischwarer Burschen
szolgáltatja
Belépőjegyek ára: 3900 Ft/fő,
amely tartalmazza a vacsorát és az üdvözlő italt.
Támogatójegy 1000 Ft/db
Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatóak
a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvodában
Érdeklődni a +36 30 740 7401-as telefonszámon lehet.

Szeretettel várunk mindenkit
egy hangulatos élőzenés estére!

A bál szervezője: Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Fővédnöke: Peller Márton polgármester
Támogató: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

16 · XIII. é v folya m , 201 9. októ b er

