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B.U.É.K. keresztény módra – avagy:
Bízzuk újra életünket Krisztusra!
A kis karácsonyi mese szerint december 24-én délután a család a
nappaliban jászlat állított fel, majd a gyertyagyújtás után a Kisjézust
belehelyezték, betakargatták, majd nekiültek az ünnepi vacsorát elfogyasztani. Mikor aztán mindannyian elmentek rokonlátogatóba, a
ház macskája – Zsemle – előmászott a kosarából, a nappaliba ment,
felmászott a bölcsőhöz és addig-addig fészkelődött benne, míg végül
„kitúrta” a helyéből a Gyermeket, maga feküdt bele és elaludt. A hazaérkező család pedig, észre sem vette a változást, az ünnepek elmúltak, az élet ment
tovább elfelejtkezetek Krisztus születéséről…

K

özhelyként szoktuk mondani,
hogy olyan világban élünk, amely
hajlamos arra, hogy éppen az ünnepek lényegéről feledkezzen meg, talán mi
is szeretnénk ennek az ellenkezőjére törekedni. Mire akarunk odafigyelni Karácsony
elmúltával, az új év kezdetén? Arra, hogy
létezik egy olyan hatalom: az Isten szeretetének az ereje, amely az emberiség, de
még inkább minden egyes ember közelébe
akar kerülni, szeretne az életének, mindennapjainak a részese lenni és főleg, szeretne
bennünket mérhetetlenül boldognak látni.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy az Ő képmásai vagyunk, minthogy mi is boldogságra vágyunk és főleg: boldoggá szeretnénk
tenni magunk körül az embereket. Milyen
sokszor tapasztaljuk fájdalmasan, hogy ez
nem megy olyan egyszerűen: mennyiszer
megbántjuk egymást, fájdalmat okozunk
szeretteinknek és gyengének bizonyulunk
a jó megtételére! Ezért lehet minden év
kezdete számunkra is új lehetőség: Isten
kiemel bennünket ebből a sokszor felemás
kis életünkből és saját magán mutatja meg,
hogy az ember: Te, ő, én és mindenki egy

csodaszép és értelmes életre van meghívva,
melyet maga Isten járt végig kétezer évvel
ezelőtt. Kívánom a Kedves Olvasónak és a
falu minden lakójának, hogy tapasztaljuk
meg ennek az életnek a gazdagságát mindnyájan a most megkezdett 2010-es esztendőben! Ez csak úgy lehetséges, hogyha a világunkban és környezetünkben megtapasztaltak ellenére is a remény emberei leszünk
és maradunk, mert merünk bízni abban,
hogy Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké, mellénk áll akkor is, amikor
elfáradunk, elesünk, veszítünk lendületünkből… És mellettünk van akkor is, ha
örülünk, ha tapasztalunk jó dolgokat a családban, hivatásunkban, vagy a közéletben.
Ne engedjük hát, hogy a világ macskája
belemásszon Isten Fiának bölcsőjébe, de
engedjük, hogy Jézus helyet kapjon szívünkben, ahol szeretne nekünk sok-sok
örömet és békét adni. Ilyen gondolatokkal
mondok igazi B.U.É.K. -ot a címben megjelöltek szerint egy reményem szerint szebb
és boldogabb új évben Pilisszentkeresztnek
és egész hazánknak!
Frankó Tamás – káplán

Tisztelt Pilisszentkereszti Polgárok!
A 2010. évi országgyűlési, továbbá önkormányzati képviselők megválasztásának lebonyolításához
a következő választási ciklusra szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak elsődleges feladata a választás szavazóköri eredményének megállapítása, a választás tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség
esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Várjuk mindazon pilisszentkereszti lakóhellyel és választójogosultsággal rendelkező lakosok jelentkezését, akik a 2010–2014-ig terjedő időszakban a szavazatszámláló bizottságok munkájában tevékenyen részt
kívánnak venni.
Pilisszentkereszt község területén működő szavazatszámláló bizottsá-

gok választott tagjait, valamint póttagjait Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete választja meg.
Jelentkezési határidő: 2010. január 31.
Jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatalban (2098 Pilisszentkereszt,
Fő út 12.)
A jelentkezéshez szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a www.pilisszentkereszt.hu honlapcímről tölthető le.
Bővebb információ az 26/547-500-as telefonszámon kérhető.

Baranyák Szilvia – HVI Vezető
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Az idei adventi programsorozat kínálata akár egy város önkormányzatának, civil szervezeteinek dicséretére
is válhatott volna. A színvonalas programok közül is kiemelkedő esemény volt, hogy december 12-én este a
mai magyar képzőművészet egyik legkiválóbb mestere, élő klasszikusa, Szervátiusz Tibor szobrászművész
is ellátogatott hozzánk.
A találkozás apropója a mester életművét összefoglaló – tanulmányokat is tartalmazó – album bemutatása
volt. A kiadvány a Szervátiusz Alapítvány és a Mikes Kiadó gondozásában jelent meg. Az estet a Szentkereszti Polgári Kör szervezte, amiért nagy köszönet nekik! A szokott otthonos, oldott családias hangulatban
ismerhettünk meg nagyszerű dolgokat.
Az esemény annyira sokszínű, sokrétű volt, Szervátiusz Tibor életműve annyira gazdag, hogy csupán a legfontosabb programpontokat ismertetem, illetve néhány érdekes, tanulságos – sokszor személyesen engem
megragadó – részletet említek meg.

S

zervátiusz Tibor munkáit nyilván
sokkal többen ismerik, mint amenynyien egyáltalán tudatában vannak
ennek. Ritkán megyünk oda a köztéri szobrok talapzatához, vagy hátoldalához, hogy
megnézzük, kinek a munkája áll ott. Egy
könyv írójának a neve, főképpen pedig egy
előadóművészé előbb megmarad bennünk,
mint egy szobrászé. Pedig Tát határában a
Duna mentén is ott a híres Ister-pár szobra, vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
zenei részlegének udvarában Bartókról készített művét látjuk. Talán a legismertebb
köztéri műve az Erdélyben, Farkaslakán
látható Tamási Áron-emlékmű, amelyet
édesapjával, Szervátiusz Jenővel alkotott.
A megjelenésében szinte szoborszerű mestert látva több gondolat rohant meg. Egyrészt a szobrászatnak hatalmas a „néma
tartománya”. A zseniális szobrász műve,
akár egy hangtalan kiáltás van közöttünk.
Másrészt a köztéri szobrászat őriz valamit a középkori művészet anonimitásából,
névtelen, nem egy művész nevéhez kötött
jellegéből.
Dr. Horváth Sándor bevezetője után Miklós-Kovács János előadásában hallgathattunk meg egy részletet Döbrentei Kornél:
Belépve a fájdalom kapuján című, Szervátiusz Tiborhoz szóló verséből.
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Az est – a kötet fényképeinek jelentős részét készítő – dr.Legeza László érdekes előadásával folytatódott.
Legeza László összefoglalta Szervátiusz
életének legjelentősebb eseményeit, kiemelte fordulópontjait. Ezek közül természetesen a legfontosabb az erdélyi, kolozsvári gyermek- és ifjúkor, a mesterként
megjelenő apához, Szervátiusz Jenőhöz fűződő viszony. Meglepő fordulópont, hogy
Szervátiusz az orvosi pálya helyett mégis a
szobrászatot választja, s szomorú cezúra a
szülőföld elhagyása, az anyaországba való
áttelepülés a Ceausescu-diktatúra állandó
zaklatásai elől. Majd az életrajz ismertetése után Legeza László végigtekintett az
életművön, és megismertette a nézőket a
legkiemelkedőbb alkotásokkal. Az életrajzot hallgatva, a szobrokról készült képeket nézve nagyon jól érezhető volt, hogy
Szervátiusz Tibor élete elválaszthatatlan a
magyarság sorsától, történelmétől. A magyar történelmi események élete fontos
eseményei is. A XX. századi magyar tragédiák az ő sorsának személyes tragédiái is.
Különösen alkalma nyílt mindezt erdélyi
magyarként átélni. Megváltó Krisztusok,
Madonnák hány és hányféleképpen állítják elénk szobraiban egyetemes érvénnyel
a magyarság szenvedéseit, anyák fájdalmát
fiaik elvesztésekor!

fotó: Süli István

Szervátiusz Tibor Pilisszentkereszten

A szobrokat nézve – az előadó sugallatára
is – egyre inkább az volt az érzésem, hogy
Szervátiusz Tibor gyakran önarcképet alkot, amikor férfiak jelennek meg a szobrain. Különösen feltűnő ez a Petőfi-szobrán,
de egyebütt is, pl. az Eötvös-oszlopon, vagy
az 1989-es „Krisztus” arcán.
A művész szereti azt az anyagot, amivel
dolgozik. Kihívás számára, legyen az fa,
fém vagy kő. Különösen érdekes a nagyváradi Ady-szobor alkotása, amely egy andezit tömbből történt, és 13 évig tartott az elkészítése – modern technika, gépek nélkül.

Aztán amikor a művész kapott egy újabb
andezit tömböt, akkor már a rendelkezésére álló modern gépekkel „csupán” két
évre volt szüksége, hogy Móricz Zsigmond
portréját elkészítse. Ő ezt lakonikusan úgy
kommentálta, hogy az Ady-szobor esetében
„több idő volt az elmélyedésre”.
Az esten jelen volt a mester felesége, Szervátiusz Klára is, aki két szavalatával örvendeztette meg a közönséget. Különösen
megrendítő volt a szintén erdélyi Dsida
Jenő Psalmus Hungaricusának részletét
meghallgatni.
Szervátiusz Tibor hallgatag ember, nem
könnyű szóra bírni. De amit végül a közön-
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A szobrászművész rajza
a pilisszentkereszti
látogatás emlékére
készült

ség kérdéseire elmondott, mind rendkívül
fontos volt. Beszélt például arról, hogy a
még főiskolásként a mai Szentpéterváron
tett tanulmányútja során milyen nagy hatással voltak rá az Ermitázsban az ikonok,
Van Gogh képei, El Greco alkotásai. Ott
ragadta meg a figyelmét egy kiállítás egy
szkíta királysírról, kurgánról, amelyben
meglepetve fedezte fel a magyar művészet
gyökereit – látva az aranyszarvasokat, lószerszámokat. A kurgánról beszélve azt
mondta, hogy „olyan volt, mint egy székely
csűr”. A mester beszélt a Tamási Áronemlékmű készítéséről is. 1966-ban eredetileg az édesapját kérték fel a munkára, aki
egészségi állapota miatt nem merte egyedül
vállalni a feladatot. Ezért dolgoztak együtt.
A hatalmas kőtömböt, amit a helyiek csak
„Úr asztalának” neveztek, két traktor húzta
le a Hargitáról. Ebből készült az emlékmű.
Szervátiusz Tibor elmondta, hogy édesapja
„meggyógyult a munkától”.
A kérdésre, hogy mi ad erőt neki az anyag
sokszor emberfelettinek látszó formálásához,
azt válaszolta, hogy egyrészt a belőle jövő
erő, s „valahonnan még jön”. Megdöbbentő mondata volt számomra az is, amikor ezt
mondta: „a szobor élőlény, éli a maga életét”. Megvilágosító mondat, hiszen hányszor
használjuk azt a fordulatot, hogy „a művész
ábrázol valamit”. Nem, a művész nem ábrázol, hanem teremt. Ha pedig teremt, akkor
a teremtményének valóban önálló élete van.
A középkorban a latin „Genius”, „teremtő”
kifejezést csak Istenre alkalmazták. Más
„teremtő” nem létezett. A reneszánsz mindent felbolygató forgatagában jelenik meg
az európai kultúrában a teremtő művész, a
géniusz, vagy ahogy köznapian nevezzük, a
zseni. Az ember, teremtőként, mint művész.

Azóta nem változott lényegesen a művészről
való felfogásunk. Igaz, a XX. század folyamán, és korunkban is jelen van, sőt jogait
újra és újra követeli „a romboló művész”,
aki meg akar bennünket hökkenteni, meg
akar botránkoztatni, s azt kiáltja az arcunkba: „Nincs miben hinni!” Ezek az „alkotók”
jönnek-mennek, lehet, hogy még elismerést,
díjakat is kapnak a kultúra éppen regnáló
vezetőitől, de nem marad utánuk semmi,
csak üresség. Szervátiusz Tibor nem közéjük
tartozik. Nagy örömmel, megdöbbenéssel,
megrendüléssel figyelhetjük szobrai „önálló
életét”, amelyek mindegyike, érzelmeivel,
szenvedélyével együtt azt kiáltja némaságában is: „Higgy!”.
Köszönjük a mesternek, hogy ellátogatott
hozzánk, s a 2010-es évben Isten éltesse a
80. születésnapján!
Kóczián Mária
IV. é vfolyam, 2010. janu ár
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Télen a Pilis körül *
A szép őszi napok után rendesen beálló komor s esős időjárás, egyúttal a rendes turistaidény végét is szokta jelezni. Elkedvetlenedve sarokba vetjük turista botunkat, szögre akasztjuk háti zsákunkat és vagy visszaemlékezve a lefolyt kirándulásokra azokat
gondolatainkban még egyszer végig élvezzük, vagy pedig tervezgetve újabb túrákra készülődünk. A rossz időjárás sem tarthat
azonban mindörökké s bár mennyit is esett az eső, kitartó erős szél csakhamar felszárítja a feneketlen sarat, a fák hiányzó lombját pedig a hó és zúzmara helyettesítik. A nedves levegőt frissítő száraz idő váltja fel, s a nap – bár felmelegíteni képtelen – csodás
fénnyel árasztja el a hóval borított hegykúpokat. Felvidul bennünk ismét a régi turistakedv, mely csak szunnyadozott, rendbe
szedjük felszerelésünket és gondolatunkban szemlét tartva ismerőseink felett, társat keresünk a már elhatározott kirándulásra.

A

téli kirándulások fárasztó voltuknak dacára különös vonzerővel
bírnak. A „Turisták Lapja” olvasói előtt nem ismeretlenek Wundt Tivadar
cikkei* a Magas Tátrában tett téli túráiról.
Két ízben, úgy mint 1884. április havában
és 1891. év karácsony tájékán időzött ő ott
és a legnehezebb csúcsmászásokat végezve
lelkesen emlékezik vissza a feledhetetlen
szép napokra.
A Norvégiából hozzánk is átszármazott
lábszánokkal (ski) a legfárasztóbb részleteket – a magas puha hóval födött völgyeket
– már könnyebb szerrel leküzdhetjük. A
lábszánkózó hazánk különféle hegyvidékén, különösen az erdélyi havasokban kitűnő terepviszonyokat talál. Itt csak azon
katonai őrjáratot akarom újból felemlíteni,
melyet Berger András kapitány egy huszár
főhadnaggyal és 3 altiszttel Nagyszebenből a több méternyi hóval födött Szeben
hegységen keresztül 1895. április 11-től
13-ig Petrozsénybe vezetett. Fővárosunkban is mindinkább terjed ezen, bennünket
a turistákat különösen érdeklő sport és
Osztályunk nem egy tagja több-kevesebb
eredménnyel meggyőződött kirándulásain
a lábszánok előnyeiről.
Felszerelésünket máskülönben is a téli
időjárás viszontagságaihoz kell, hogy alkalmazzuk. Legfőbb gond természetesen
most is a lábbelire fordítandó. A legcélszerűbbnek a meleg kecskeszőr-harisnyák (de
nagyon jó, ha alája még egy pár finomabb
szövésűt húzunk) és erősen szögelt fűzős
cipők bizonyultak. Ezek fölé lábszárunkat
jól körül fogó kamáslikat húzunk, nehogy a
hó alájuk hatolhasson. A szokott flanelling
helyett sokan az úgynevezett sweatert ajánlják, fövegnek pedig legalkalmasabb a fülvédővel ellátott gyapjúszövésű sapka. Fontos ruhadarabként Wundt még egy flanellel
bélelt finom rénszarvasbőrből készült svéd
vadászmellényt említ; testünket szerinte
ez képes leginkább a jeges szél támadásai
ellen megvédeni. A magas hegységben
végre el nem hagyhatjuk a mászóvasakat,
csákányt és kötelet; de nem szabad megfeledkeznünk alkalmas főzőkészülékrôl és
zsebben hordható lámpásról sem. Élelmi
cikkeink kellő megválogatására is nagy
súlyt kell helyeznünk. Télen ritkán találhatván vízet, Wundt a hóvíz élvezhetővé tétele
céljából pezsgő porokat használ, nagyon
 · IV. é vfolyam, 2010. janu ár

ajánlja továbbá a sűrített tejjel péppé kevert
kakaóport, mely forró vízzel igen élvezhető italt szolgáltat és éhségünket, valamint
szomjunkat is egyaránt csillapítja.
Akaratlanul is már nagyon eltértem a
választott témától. Képzelődésem merész
szárnyalása a fenséges Magas Tátráig vitt,
míg testem a ködbe burkolt fővároshoz
van kötve. Szelídebb alkatú környékbeli
hegységünk merész fenhavasi túrákra nem
szolgáltathat alkalmat, de azért téli mezben
annak is meg van a maga bája; a szokatlan terep- és időviszonyok leküzdése pedig
némelykor próbára teszik a gyakorlottabb
turistát is.
1896. évi december 6-án tehát – jobbnak
híjában – ilyen szelídebb téli kirándulásra
indultunk. A kirándulást megelőző tiszta és
hideg napok a legszebb reménnyel kecsegtettek és miután a hagyományos karácsonyfa-ünnepélyt ez évre Pilis-Szántóra terveztük, azt pedig valahogyan úgy is elő kellett
készíteni, hamarosan elhatároztuk, hogy a
szükséges előintézkedéseket egy vargabetű
leírása után, a helyszínen személyesen fogjuk foganatosítani.
Nevezett napon tehát Ferenczy Károly,
Liedermann Rezső, Petrik Lajos és e sorok írója a nyugati pályaudvarból 7 óra 10
perckor reggel az esztergomi h. é. vasút vonatával Pilis-Csaba felé robogtunk. Az új
vasúti dunai hídon áthaladva a hatalmas folyam zajló jege és a hóval borított Hármashatárhegy vonta magára figyelmünket, míg
a büszke Nagy-Kevély keskeny gerincén az
éles szél már csak kevés havat hagyott hátra. Csakhamar azonban kellemetlen meglepetés ért bennünket; eső- cseppek kezdettek vasúti kocsink ablakán kopogtatni, melyeket a hideg szél megfagyasztott. Ezalatt
megérkeztünk az ó-budai állomásra, hova
a csatlakozó vonattal még megérkeztek: dr.
Martinovich Imre és dr. Téry Ödön, kikkel
kis csapatunk most már hat főre szaporodott.
Pilis-Vörösvárig nagyobbrészt bevágásokban halad a vonat és a tájékban nem
gyönyörködhetünk. Közvetlen Vörösvár
előtt azonban kiérünk azokból és innentől
fogva folyton új meg új kép tárul elénk.
A vasút Vörösvárt elhagyva egy hatalmas
kanyarulattal megkerüli a Kálvária-hegyet
és majd a Hármashatárhegyet, Hidegkúti
Csúcshegyet és a Nagy-Szénást, majd pe-

dig a két Kevélyt és azontúl az egész a Csikóvártól a Pilisig húzódó hengyláncolatot
varázsolja elénk. A pilis-csabai tábor előtt
vonatunk egy 800 méter hosszú alagútba
siet s abból kiérve a tábor környékén áthalad a vízválasztón és fokozódott gyorsasággal célunk felé tart.
3/4 9 óra volt, midőn Pilis-Csabára érkeztünk. A gyenge eső még egyre tartott s
a szél elég hevesen fújt, de mi azért tartózkodás nélkül neki indultunk és pedig – miután az út Pilis-Szántóra jobb kéz felé vezet
– természetesen balra tartottunk.
A Csévre vezető út – mert azon ballagtunk – nyáron homokos talaja következtében nem számítható a kedveltebbek közé, most azonban keményre volt fagyva és
göröngyös voltának dacára igen jól járható.
Sebesen haladtunk tehát és nem telt bele
több mint 3/4 óra, elmaradoztak a jobbkézt
– a Pilis felé – terpeszkedő dombos hegyhátak és megpillantottuk Csév csillogó
templomtornyát. Nem volt szándékunkban
a faluba menni; elhagyván tehát az említett
hegyhátak nyúlványait jobbra fordultunk és
a szántóföldeken át, a Csévtôl kelet felé húzódó alacsony domb felé tartottunk. Mintha felbőszült volna ezen a szél, oly féktelen
dühvel kapott most oldalba s az ólmos esőt
csak úgy csapkodta arcunkba.
Nemsokára egész jobb oldalunk fényes
jégkéreggel volt borítva. Kezeink dermedni kezdtek, szemeink könnyeztek s amellett
izzadtunk a rohanástól. A dombocska túlsó
oldalán a talaj különben mocsaras szokott
lenni, de most kemény jéggel borított volt.
Alig egy puskalövésnyire innen, fekszenek
Csév boros pincéi, honnan egy gyalogösvény vezet fel a Pilis oldalába. Ferenczy
barátommal ezen ösvénynek tartottam s
nemsokára Petrik is követett. A csapat másik fele a szél ellen menedéket keresendő,
a borpincék egyikébe sietett. Sorsunkat
azonban mi sem kerülhettük ki. Az utolsó pincék mellett elhaladván egy jókedvű
parasztgazda állott elénk és barátságosan
meghívott pincéjébe. Nem sokat kérettük
magunkat. A szél már érdesre fújta arcbőrünket, az eső is esett, no meg a három társ
is elmaradt. Mind ez elég ok vagy ürügy
volt, hogy a meghívást vissza ne utasítsuk.
A borocska nem volt rossz, csak egy keveset savanykás; de sokáig nem időzhettünk,
mert még nagy út volt előttünk. Kézszorí-
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tással búcsút véve egy széles és mély löszszakadás mellett folytattuk utunkat felfelé.
Vagy 20 perc múlva a Pilis délnyugati oldalában vezető szép úton voltunk. Az erdő
szélén megállottunk és kifújva magunkat
visszatekintettünk. Kezdetben a Dorogon
túl emelkedő Gete szép csonka kúpja vonzá magára tekintetünket, nemsokára azonban szemeinket a pincéktől felénk húzódó
dombos lejtőnek irányítottuk, melyen elmaradt társainkat pillantottuk meg. Ezek a
szakadás túlsó oldalán igyekeztek felfelé.
Nemsokára azonban észrevették a kerülőt
és a mély szakadásnak tartottak, melybe
csakhamar leereszkedtek. Kis idő múlva
látjuk, miként – nem éppen könnyű szerrel – kapaszkodnak ki az innenső oldalon
s azután gyorsított léptekkel közelednek
felénk.
A két csapat most már egyesülten folytatta útját. De háttal a végcélnak, mert előbb
még a mexikói erdővédi lakba akartunk ellátogatni. Az erdei út folyton a Pilis nyugati oldalában vezetett. Szépnek szép volt, de
elég keserves is volt, mert a fagyott havon
eleget csúsztunk. Végre az eső is ellátott,
sőt a nap is kibújt és a szél ellen a Pilis hatalmas teste eléggé megvédett. A Klapecz
nevű sziklarészletnél váratlanul gyönyörű
kép tárult elénk. Balra alattunk egy gyönyörű katlanban fekszik az esztergomi
káptalan tulajdonát képező Klastrom-puszta. A katlant észak felé meredek sziklafal
zárja be, míg nyugat felé völggyé alakulva
egyenletes lejtősödéssel a síkság felé húzódik, melyen Kesztölc hosszúra elnyúló házsorát pillantjuk meg. Kedélyünket azonban
hirtelen egy újabb, fenségesebb, távolabbi
látvány ragadja meg. A Pilistől északnyugat felé vonuló erdős Barostás hegyből
Kesztölc felett kiválik a Kétágú hegy: a
Nagyszirt (505 m.) és az attól egy mély nyereg által elválasztott Fehérszirt (364 m.). A
két szirtnek hófehér dolomitfalai majdnem
függélyesen esnek a síkságba. Most kibújt
a halvány nap, sugaraitól a dolomit-sziklák
narancssárga színt öltenek. A körvonalak
élesbülnek s minden részlet szabad szemmel tisztán kivehető. Az erdő és mezők a
legkülönfélébb, de harmonikus színekben
váltakoznak. Uralkodó a halvány lila és
sárga szín; az árnyékos részeken az előteret
a hóval fedett út képezi, míg a távolban a
Duna csillog felénk. Bámulatunknak véget vetett egy parányi, a napot elfedő felhőcske. A kép ugyanaz, de a színek mások.
Mindenfelé egyhangú szürkeség, melyből
csak a hófedte út rí ki élesen.
Utunk most már egy mély és meredek
bevágásban, az úgynevezett Vörösútban
(Cervena Cesta) **) vezetett a Simon halála
nevű erdőrészlethez. A kapaszkodás a kőkeményre fagyott havon rendkívül fárasztó
volt s nem egyszer volt alkalmam otthon
hagyott turistabotom után sóhajtozni. A
bevágásból kiérve már most folyton az er-

dő szélén haladtunk. A hó meglehetősen
magasan feküdt; alul puha volt, felül pedig
megfagyva. Amint keresztül gázoltunk
rajta, a vékony jégkéreg betörött és érzékenyen súrolá lábbelieinket, melyek bokán
felül süppedtek beléje.
Átszelve a Pilisről a Kétágú hegyre vezető fehér-kék jelzésű utat nemsokára a
Pilis-Szent-Léleki völgy felé érkeztünk. A
meredek úton lefelé, inkább csúszva mint
menve, most már jobbra fordultunk és a
Fésűs-hegy (Hreben) alatt a Két Bükkfa
irányába lépegettünk. A lejtő, melyen lefelé tartottunk, bár nem nevezhető meredeknek, mégis csak fáradsággal juthattunk
előre, mert a mély és sima hóban minduntalan besüppedtünk. Végre azonban mégis
felértünk az útra és most már néhány perc
múlva a mexikói erdővédi lak ajtaján kopogtunk.
A meleg szobában csakhamar kedélyesen éreztük magunkat, kiürültek a háti zsákok és hozzáláttunk a jól kiérdemelt ebédhez. Vagy másfél órát pihentünk s azután
Pilis-Szent-Kereszt felé folytattuk utunkat.
A Két Bükkfa nyergéről gyorsan – némelyikünk akaratlanul túlságos gyorsasággal
– ereszkedtünk le a Szent-Kereszti völgybe.
Az út jeges volt; ide-oda támolyogva alig
bírtunk egyensúlyt tartani, sőt némelykor
nagyot csúszva el is vesztettük azt – s leültünk.
1/4 4-re érkeztünk Szent-Keresztre, hol
a dobogókői menedékház ügyében tárgyalandó, még betértünk Prokop Géza
főerdész úr vendégszerető házába. Tartózkodásunkat azonban rövidre kellett szabnunk, mert a síkos utak miatt kocsira nem
számíthattunk és Pilis-Szántón még sok
megbeszélendőnk volt.
Ami azonban ezután következett, már
kínszenvedésnek volt nevezhető. A Szántóra vezető széles kocsiút legnagyobb része

tükörsíma jéggel volt bevonva, melyen valósággal tojástánzot voltunk kénytelenek
mívelni. Már besötétedett, mikorára Szántóra beértünk.
A plébános és jegyző urakkal elvégezvén a karácsonyfa-ünnepélyre vonatkozó
megbeszélendőket szekerek után néztünk,
de hiába! Nem akadt vállalkozó, ki ily útviszonyok mellett befogott volna. Csak Petriknek és Térynek sikerült vendéglátójuknak, a szintén vörösvári vasúti állomásra
igyekező Baross Károly úrnak kocsiján helyet foglalni. Mi többiek elbúcsúzva meggyújtottuk lámpásainkat és gyalogszerrel
elindultunk.
A lámpafény mellett haladó csoport
hamar magára vonta a benszülött ifjúság
figyelmét. „Itt vannak a Mikulások” hallatszott mindenfelől és a csuszkáló és egymáson keresztül bukdácsoló gyereksereg a
falú végéig hű kisérőnk maradt.
A falun kívül váratlanul jó utat találtunk;
bár keményre volt fagyva, csak hellyel-közzel akadtak síkos részletek. Gyors és biztos léptekkel haladtunk tehát és 1 óra 37
perc alatt – nevezetesebb incidens nélkül
– beértünk a vörösvári vasúti állomásra.
A kellemesen befűtött kis váróteremben
hamar múlott az idő. A vonat megérkezett
és a friss hegyi levegőt ismét a vasúti kocsi
dohányfüstös, bűzhödt légköre váltotta fel.
Csak félórai késéssel – hazaértünk Budapestre.
*) Wundt Tivadar: Téli út a Magas Tátrában I-III. lásd: „Turisták Lapja” IV. évfolyam 268., 297. és 368. oldal.
**) A katonai részletes térképen hibásan
Cerna Cesta
Dőri Gyula

(1864. március 28., Budapest – 1918. augusztus 2., Budapest)

ÉRT ÉKEINK A T ERMÉSZET BEN
A Pilis barlangjai
A Pilis hegységben jelenlegi ismereteink szerint 149 regisztrált barlang található, de még napjainkban is fedeznek fel újabb és újabb barlangokat a kutatók.

A

z elmúlt évek egyik nagy jelentőségű felfedezése az „Ariadne” Karszt- és Barlangkutató Egyesület
– „Szent Özséb” Barlangkutató Csoport
nevéhez fűződik, akik szívós munkával
tártak fel 2007-2008-ban egy kb. 1000
fm hosszúságú cseppkőbarlangrendszert,
melyben a Pilis legnagyobb barlangterme,
a Dunántúl legnagyobb cseppkőoszlopai,
állócseppkövei találhatók. A barlangot
természetesen és egyelőre lezárták.
Most induló sorozatunkban bemutatnánk

néhányat a helyiek által is ismertek közül,
elsőként, de nem fontossági, vagy nagysági sorrendben az Ördöglyuk barlangot,
azért ezt mert az a kiránduló, aki a Mária-padon is túl merészkedik, az szinte
belebotlik. Leereszkedni nem tanácsos,
mert a bejárati kürtő 10 m mély. Felszerelés nélkül a kéz- és lábtörés garantált,
egyébként is csak a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságának hozzájárulásával
látogatható, lezárt, fokozottan védett terület. De lássuk a részleteket:
➺
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Szopláki Ördöglyuk-barlang

(Trisztoki Ördöglyuk, Pilisi Ördöglyuk)
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Biológiai értékei miatt 1982 óta fokozottan
védett természeti érték a Pilisben. A Pilisszentkeresztről a Kétbükkfa-nyereg felé
vezető turistaút közelében, 486 m tengerszint feletti magasságban nyílik. Bejárati
szakaszát régóta ismerték, első feljegyzett látogatása 1883-ből származik. A triász időszaki mészkőben kialakult, 146 m
hosszú és 38 m mély, elágazó, aknákkal
tagolt rendszert elsődlegesen a meleg vizek alakították, majd később víznyelőként
működött. A falakat szép, oldott formák, a
járatok egy részét cseppkő díszíti. Jelentős
denevér telelőhely.
A barlang tágas első aknája 10 méter mélységbe vezet, a teteje 2-3 méter átmérőjű,
lejjebb nyílása kiöblösödik és a Hall 10x8
méteres lejtős törmelékes aljára érkezünk.
A terem felső ÉNy-i végéből  két mellékág
indul. Az É-ra tartó folyosó keskeny 1-2 méter magas, egyenes járat, elején szép cseppkőbaldachin látható. Beljebb szinlő (párkány) szerű formákat mutató agyagos talpú
szakasza 18 méter után törmelékbefolyással
zárul. A DNy-i oldalág keskeny cseppköves
hasadékkal indul, amely rövidesen csőszerű
folyosóvá szűkül és 12 méter után egy vizmedencénél ellaposodik. A Hallba visszatérve, a terem lejtőjének az alján betonfalat
és felette vasrács maradványait láthatjuk.
Itt indul a Sáros-akna amely a barlang alsó
járataiba vezet, az első tíz méter kb. 70º-os
lejtésű, majd jobbra, derékszögben megtörve 45º-ossá szelidül, egy omladéklejtőre érkezünk, amely balra az Óriás-terem tágas,
oldott főtéjű termébe nyílik.
 · IV. é vfolyam, 2010. janu ár

Az Ördöglyuk-barlang metszete,
alaprajza,
és a felszíni bejárata

A terem 17x5 m alapterületű, 3-5 méter
magas, alját behullott fatuskók és omladéktömbök alkotják. A terem É-i végéből, a
meredek törmeléklejtő mentén szűk lejtős
járat indul, amely a Belső-terembe vezet.
Ez inkább folyosó jellegű 20 méter hosszú
üreg. A főtét korróziós kupolák és vakkürtők tagolják, amelyekből cseppkőcsapok
függnek. A talajon denevérguanó fogad.
A terem végén balra az omladéktömbök
mögött 5-6 méter magas csőszerű vakkürtőt találhatunk. Egy két méter hosszú kúszójárat vezet az É-i végpontot képező kis
cseppköves terembe amely hatalmas omladékheggyel zárul.
A www.barlang.hu.
és a www.pilisibarlangkutatas.hu
honlapokat felhasználva
összeállította: B. A.

fotó: Egri Csaba

Kuszoda

Rács

A tűzoltóság hírei
2009. év göngyölítése december 31-ig

Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz
Egyéb
Összesen

Tűzeset
25
12
16
1
45
3
102

Káreset
27
13
6
7
53
3
109

Egyéb
6
4
9
19

Összesen
58
29
22
8
107
6
230

Pilisszentkereszten az 1111-es úton egy személygépkocsi munkagéppel ütközött.
09. 16. A munkagép a domboldalon elszabadult és a személygépkocsi hátulját lerombolta.
A gépkocsit vezető férfit a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Pilisszentkereszten a Fő úton egy lovascsoport egyik lovasa alatt a ló megijedt, és az
úton közlekedő autóbusznak ütközött. A 19 éves lovasát súlyos koponyasérülésekkel
10. 29.
szállították kórházba. A ló a helyszínen elpusztult. A mentésben a pilisszentkereszti
őrs vett részt.

Forrás: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt,
Pilisszántó Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságának heti online jelentései
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Hírek az ülésteremből
20/2009. – november 26-i
képviselő-testületi ülés

21/2009. – december 17-i
képviselő-testületi ülés

Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Jánszki
István, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics László, Peller Mónika, Rusznyák János, és Záluszki Ildikó jelentek meg.
Az idei 20. testületi ülésen elsőként a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázat benyújtási határidejének módosításáról szavaztak, a határidőt a képviselők 2009. december 12-re módosították.

Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galda Levente, Galó
László, Jánszki István, Kecskésné Hoffner
Klára, Kvintovics László és Rusznyák János jelentek meg.

n Határozat született arról is, hogy ha a
Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület
az Önkormányzat rendezvényein fellépést
vállal, akkor az Egyesület abban az egy
hónapban mentesül a terembérleti díj megfizetése alól.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
2005-ben a kistérséghez tartozó 13 település együttes és egységes képviselő-testületi
döntése nyomán a kistérség által megpályázott GVOP 4.3.1. projekt eredményeképpen létrejött ún. e-Közigazgatási rendszer továbbfejlesztésére és továbbterjesztésére kiírásra kerülő KMOP-2009-4.7.1 jelű
„Térségi közigazgatási és közszolgáltatási
informatikai rendszerek továbbfejlesztése”
nevű pályázaton való indulásban Szentendre Város Önkormányzatát, mint pályázót
támogatja és a projektben részt vesz.
n Elfogadja a testület a Kistérségi Tanács
ajánlását közös kistérségi térfigyelő rendszer
kiépítésére. A Polgármester javaslatot kér a
rendőrségtől, közterület fenntartóktól a térfigyelő kamerák darabszámára és helyeire a
falu közterületein. Az elképzelés után születik meg egy terv, amiről később újra dönteni
fog a testület, és árajánlatokat kér az üzembehelyezésre és üzemeltetésre is.
n Napirenden volt a 2010. évi költségvetési koncepció is, amelyet módosítások
után egyhangúan elfogadtak. A 2009. évi
költségvetés III. negyedéves beszámolója is
elfogadásra került.
n A Saubermacher-Bicske Kft. megküldte Önkormányzatunknak a 2010-es évre
vonatkozó díjkalkulációt. A tájékoztató
egy javaslatot is tartalmazott a szelektív
hulladékok jövő évre vonatkozó begyűjtésével kapcsolatban. A többség nem fogadta
el a díjkalkulációt, a polgármester további
tárgyalásokat folytat. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ajánlatot szintén
nem fogadták el, mivel a testület úgy gondolja, hogy a jelenlegi megoldás kedvezőbb
a falu lakói számára.

n Boda Józsefné a Szlovák Nemzetiségi
Óvoda vezetőjének megbízása 2010. augusztus 31-el lejár. Vezetői megbízásra nyilvános
pályázatot kell kiírni. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete meghirdette a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda vezetői pályázatát.
n Önkormányzatunk 112 179 207 forintos
támogatást nyert a „Belterületi utak felújítása Pilisszentkereszten” című, KMOP2.1.1/B-09-2009-0025 jelű pályázatra,
70%-os támogatási intenzitás mellett.
A pályázat önerejéről nyilatkoztunk, hogy
amennyiben elnyerjük a támogatást, úgy
a teljes megvalósítási költség 30%-át költségvetésünkben a fejlesztési hitelkeret
terhére biztosítjuk. A pályázat beadásakor
érvényes hitelígérvénnyel rendelkeztünk a
CIB Banktól, melyet a bank jelenleg is érvényben tart.
n Ezek után Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselőt-testülete
a közterület használatáról szóló rendelet
módosítását, a 2010. évi belső ellenőrzési
tervet, a 2010. évi költségvetés módosítását, 2010. évi közfoglalkoztatási tervet, és a
2010. évi munkatervet fogadta el.
n A Szent Miklós alapítvány olyan szerződésmódosítási javaslatot nyújtott be a
Mikrotérségi Társulási Tanács felé, mely
szerint a következő évre megkötendő megállapodásban az állami normatíván felül 1,
8 millió forint önkormányzati támogatást
kér. Három lehetséges alternatíva lehetséges. A Társulási Tanács javaslata: kliensszám alapján támogatjuk a kérést. Ez esetünkben 126 767 Ft-ot igényelne 2010-ben
költségvetésünkből. A képviselő-testület
megszavazta a Társulási Tanács javaslatát.
n A testület megbízta a polgármestert,
hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2009.
évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására
az eseti megbízáshoz a szükséges megbízólevelet írja alá.
n Döntést hozott a testület arról, hogy
az érvényben levő szerződéseknél a Pilisi
Klastrom Szolgáltató Nonprofit Kft.-t – (továbbiakban Kft.) – illeti meg a kizárólagos
döntési jogkör a szerződéses jogviszony

felmondására, módosítására, megkötésére,
kivéve a bérleti díj megállapítása, tekintettel arra, hogy a szerződések engedményezésre kerültek a Kft-re, így a Kft. kizárólagos és teljes kezelési jogosultságot szerzett
a szerződések tárgyában.

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetői
pályázatára jelentkezők közül egyik pályázó sem kapott elegendő szavazatot a képviselő-testületi ülésen, így a pályázat határidejét meghosszabbította a testület 2010.
január 15-ig további jelentkezőkre számítva. Mivel Miklós-Kovács János, a jelenlegi
ügyvezető szerződése 2009. december 31-el
érvényét veszti, ezért a megbízást a testület
2010. január 31-ig meghosszabbította.
n Miután a polgármester további tárgyalásokat folytatott a Saubermacher-Bicske
Kft-vel egy kedvezőbb díjkalkuláció érdekében, a testület elfogadta az új ajánlatot,
így módosult a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2007. (II. 27.) sz. rendelet.
n A helyi adórendelet módosítása is bekerült a testület elé, azonban a képviselők nem
fogadták el az összes módosítást, csupán a
helyi iparűzési adó, és az idegenforgalmi
adóval kapcsolatos változásokat. Az építmény-, és telekadó tekintetében a polgármester rendkívüli ülést javasolt december
28-ra, hogy részletesebben megvitathassák
a véleményeket, javaslatokat.
n A helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló rendelet is módosítva lett.
Döntöttek a képviselők a 6. szakasz (Szőlő
utca–Tavasz utca) téli időszakban való egyirányúsításáról, illetve a Dobogókői Fény
utcában „Várakozási tilalom” tábla kihelyezéséről. A rendelet e változtatások után
elfogadásra került.
22/2009. – december 28-i
képviselő-testületi ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Jánszki
István, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics
László és Rusznyák János jelentek meg. A
2009. év utolsó ülésén csak egy napirendet
tárgyalt a testület. Az építmény-, és telekadó
volt napirenden. de végül sem az építmény-,
sem a telekadót nem fogadták el.
A tesületi hírek szerzője: Polgármesteri Hivatal,
összeállította: Sipos Enikő

(Kvintovics László képviselő név szerinti szavazást
kért, amelyet a képviselők egyhangúlag elfogadtak és
így a képviselők egyenként szavaztak a két adótípusról a következőképpen: Becságh András – nem, Galó
László – igen, Jánszki István – nem, Kecskésné Hoffner
Klára – nem, Kvintovics László – igen, Lendvai József
– igen, Rusznyák János – nem. – a szerk. megjegyz.)
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Ismerős arcok:
n Az életrajzod helyett az iskoláiddal
kezdeném. Jól tudom, hogy Pilisszentkereszti lakos voltál mindig és az Általános
Iskolát is itt végezted?
– Igen, majd Budapestre mentem Egészségügyi Szakközépiskolába.
n És mit gondoltál, ha elvégezted, mi leszel?
– Már negyedikes voltam, amikor eldöntöttem -egy tanárom javaslatára- hogy
főiskolára megyek. Először nem akartam
továbbtanulni, de a tanárom meggyőzött,
hogy próbáljam meg. Akkor jelentkeztem
a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Karára.
n Akkor belekóstoltál a nem itthoni létbe...
– A kollégista létbe. Direkt mentem messzire, szerettem volna kollégista lenni.
n És hogy sikerült?
– Nem bántam meg. Kellemes élmények
értek. Sok barát, sok buli, sok utazás, sok
minden egyéb,.. Nagyon jó volt, jól éreztem
magam.
n És amikorra elvégezted, akkor már
tudtad, hogy mi akarsz lenni?
– Akkor már védőnő lettem. A Főiskolai
karon a védőnői szakot végeztem el, ez már
célirányos volt. De végül is nem védőnőként
kezdtem, mert pont az államvizsgáim elején
meghalt az apukám, és akkor egy cukrászdába mentem dolgozni. Ott ismerkedtem meg a
párommal, aztán megszülettek a gyerekek.
2006-ban kezdtem itthon, Szentkereszten
dolgozni, mikor Csilla, az előző védőnő elment szülési szabadságra és azóta folyamatosan itt is vagyok. Tavaly május óta engem
helyettesít Klári néni a kisfiam betegeskedése miatt, de most is itt vagyok, csinálom
az adminisztratív munkát, a védőnői hivatás szép részét pedig Klári néni végzi.…
n Elmeséled, hogy mi történt a kisfiaddal, vagy nem akarsz beszélni róla?
– Röviden annyit mondanék, hogy tavaly
májusban agydaganat miatt megműtötték
Gergőkét, hosszas kezeléssorozat és sok
megpróbáltatás után most már egy öt éves
gyereknek megfelelő életet kezd újra élni.
n Nem lehetett könnyű ez az időszak.
Tudomásom szerint Európában egyedül
Magyarországon van védőnői szolgálat.
– Ilyen összefogott védőnői hálózat valóban csak Magyarországon működik.
n Egyes hírek szerint, más európai országok is be akarják vezetni.
– Igen, az Európai Unióban a miénk az egy
nagyon jó minta, jónak tartják. Azt hiszem,
ezért is van az, hogy az egészségügyben
egyedül a védőnői hálózathoz nem nyúltak
hozzá, nem volt létszámleépítés, nem vettek el semmit, még segítik is. Hiszen a járóbeteg-szakellátástól, a háziorvosi szolgálattól a fekvőbeteg-ellátásig minden ágazattól
pénzeszközöket vontak el.
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A védőnőket hagyták dolgozni, bár az adminisztratív terhek nagyon megnőttek.
n Tulajdonképpen mi a feladata egy védőnőnek?
– Komplex családgondozás. Jelenleg
Pilisszentkereszten 155 családot gondozunk. A munkánkhoz tartozik a nővédelem is pl. évente egyszer-kétszer nőgyógyászati rákszűrést szervezünk. A várandósok segítése, gondozása, ellenőrzése,
alapvizsgálatok elvégzése, egészségügyi
tanácsadás. Amikor az orvos megállapítja
valakiről, hogy várandós, bejelentkezik
hozzánk és mi belépünk a család életébe,
első lépésként kiállítjuk a terhes gondozási kiskönyvet, és onnantól kezdve, havonta fogadjuk a várandósokat, így nyomon
tudjuk követni, hogy hogyan is fejlődik a
terhesség.
A második lépés, amikor megszületik a baba. Hazajönnek a kórházból és akkor mennem kell megnézni a gyermekágyas anyát
– ilyenkor már gyermekágyasnak nevezzük
– és az újszülöttet szülés után. A gyermekgondozás 0–6 éves korig történik.
n A kapcsolattartás folyamatos?
– Természetesen, ami családlátogatás és
tanácsadás keretében zajlik. A tanácsadások a védőnői tanácsadóban történnek.
Ezen alkalmakkor a testi, szellemi, szociális fejlődést kell nyomon követni, például
a súly-, testhossz-, fejkörfogat-, mellkörfogat mérés, mozgásfejlődés, beszédfejlődés,
stb…
n Ha bármiféle probléma van szűrővizsgálatokra kell küldeni a gyereket?
– Vannak időszakos státusz vizsgálatok
és ezek alapján, ha kiszűrünk valamilyen
problémát, akkor elküldjük a háziorvoshoz,
illetve az aktuális szakrendelőbe. Persze

– védőnő
védőoltások is vannak, aminek beadását
mi tartjuk nyilván.
n Kialakult kapcsolat van a gyermekorvosokkal, családsegítővel?
– Így van. Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a háziorvossal, az orvosi rendelővel,
a családsegítővel meg a gyermekjóléti szolgálattal. Az ÁNTSZ-szel is kapcsolatban
vagyunk, mert a munkáltatóm ugyan az
önkormányzat, de a szakmai felügyeletet
az ÁNTSZ gyakorolja. De vannak egyéb
felügyeleti szervek is.
n Járnak az ÁNTSZ-től ellenőrizni?
– Hogyne, van egy vezető védőnő, ő jön és
ellenőrzi a munkám szakmai részét, a felszereltséget pedig a járványügyi szakember
vizsgálja.
n Pilisszentkereszten milyen születésszámok voltak az elmúlt években?
– Mióta itt dolgozom: 2006-ban 34 gyermek, 2007-ben 24, 2008-ban 33, 2009-ben
32 gyermek született. Harminc fölött egy
évben, az nagyon jó.
n Szeretnek gyereket vállalni az itt lakók?
– Igen, nemcsak az első gyerekek születése gyakori, hanem a második, harmadik
gyermekeket is vállalják a szülők, van ahol
az ötödik, sőt a hetedik gyermek született
meg a tavalyi esztendőben.
n Vannak e szociális problémák a faluban?
– Alapjában véve most szegényebbek a
családok, nehezebb anyagi körülmények
között vannak, de nagyon szegény családok
azért még nincsenek. Én olyan nagy nélkülözést, hogy ne lenne a gyereknek cipője,
ennivalója nem látok. Ilyen szinten azért
nem vagyunk.
n Ezt azért kérdeztem, hogy amikor
gyereket vállalnak a szülők végiggondolják-e, hogy az mivel jár? Vannak-e olyan
helyzetben levő emberek, akik azért nem
vállalnak gyereket, mert nem tudnák eltartani?
– Találkoztam már ilyen esettel, bár ez
nem Pilisszentkereszti család, akiknek van
egy gyerekük és a másodikat inkább örökbe fogadják. El is indították a procedúrát,
mert nem engedhetik meg maguknak, azt
hogy az asszony otthon maradjon GYESen, mert dolgoznia kell.
n Ez példaértékű, hogy mégis gyereket
vállalnak, úgy, hogy ezzel valaki máson is
segítenek. Másrészt elkeserítő, hogy ilyen
helyzetbe kerülhetnek emberek 2010-ben
Magyarországon. Az is érdekelne, hogy
az apukák mennyire vesznek részt a gyereknevelésben?
– Nálunk az apukák igen aktívak. Sok helyen az apuka fürdeti, teszi tisztába a babát.
Gyakran az apukák hozzák el védőoltásra
is a gyermeket.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Azt még nem mondtam el hogy nem csak
területi védőnő vagyok, hanem hozzám tartozik az iskola, az óvoda is, ezen a területen
az iskola-egészségügyi vizsgálatok a tisztasági vizsgálatok elvégzése a feladatom. A
tisztasági vizsgálatba tartozik a haj-körömvizsgálat stb..
n Az anyukák szoptatják-e az újszülötteket?
– Tavalyi évben, 2009-ben az egy éves
korig tartó szoptatás aránya 60% volt,
úgyhogy nagyon jó eredményeink vannak,
minden évben megdicsérnek minket a kistérségi értekezleteken és az elsők között
vagyunk.
n Van aki ezen felül, akár 2 éves korig
is szoptat?
– Természetesen van. Persze, egyéves korig ez általánosabb dolog. Féléves korig
javaslunk kizárólagos anyatejes táplálást,
ezután a hozzátáplálás megkezdése mellett
egyéves korig az anyukák 60%-a szoptatta
a gyermekét itt nálunk az elmúlt évben.
n Ez nagyon fontos szerintem, az együttlét, az anya-gyerek kapcsolat, a táplálás.
Ez alakítja ki a gyermekben a bizalmat
önmagához, a szülőkhöz és ez az alapadottság egész életére kihat, de átalakítja
az anyukát is, hiszen ez a kapcsolat, olyan
szeretetteljes légkörben jön létre, amit a
nő más élethelyzetben lehet, hogy nem fog
tudni megtapasztalni.
– Így látom én is. Minőségben is a legjobb
táplálék az anyatej, ez a legkönnyebben
emészthető táplálék a csecsemő számára,
ritkán van csak olyan -hál’ Istennek-, hogy
valami testi akadálya volna a szoptatásnak.
n Családon belül a nagyszülők is besegítenek a gyerekvállalásba?
– Ha itt élnek a nagyszülők Szentkereszten, vagy akár a közelben, akkor mindenben segítenek, itt kifejezetten a hagyományos, nagy családi élet légköre van, nagyon
szeretik az unokákat, a szülők bevonják
a nagyszülőket is a gyermekgondozásba.
Ahol nincs, vagy messze van a nagyszülő
azt máshogy próbálják megoldani… babyszitterekkel.
n Ezt befolyásolja az, hogy nincs bölcsőde? Szerinted kellene? Van-e rá valóban
igény, vagy jó ez a családias légkör?
– Jobb a gyerekeknek a családias légkör,
de ennek ellenére nagyon nagy problémát
fog jelenteni, az hogy a bölcsődéket megszüntették, abban az esetben ha az anyukák
valóban csak két évig maradhatnak otthon
Gyed-en. Egy-két anyuka szerette volna
már bölcsődébe adni a gyerekét. Az elmúlt
években 3 ilyen eset volt itt Szentkereszten
és mindenkinek Pestre kellett mennie. Közülük egy gyerek tudott állami bölcsödébe
kerülni. Pomázon van legközelebb bölcsőde, de ott teltház van, oda vagy Szentendrére esély sincs bekerülni, hiszen a helyi
lakosok előnyt élveznek.

n Tehát itt egészen az óvodás korukig az
anyával, ill. családtaggal vannak…
– Ugye 3 éves koráig nem lehet óvodába
vinni a gyereket, de ennek nemcsak törvényi akadályai vannak, testileg-lelkileg fel
kell nőni a gyermeknek az óvodai élethez.
Erre a gyermekeket felkészíteni a szülők
feladata. Az óvoda már oktatási intézmény,
gyerekfoglalkoztató, míg a bölcsőde egészségügyi, gyermekmegőrző intézmény.
n Tehát a megszületett gyerekek, egy idő
után bekerülnek a helyi óvodába és utána
az iskolába.
– Igen, a többség az itteni óvodába jár.
n Az anyukák később is kikérik a tanácsodat?
– Ha a probléma olyan jellegű, amiben
én tudok segíteni, akkor engem keresnek
meg. Például a nem kötelező védőoltásokkal, egyéb szűrővizsgálatokkal kapcsolatban. A kötelező védőoltások beadását
törvény szabályozza, ezek alól mentesülni
csak komoly betegségek esetén lehet. Az
adminisztratív munkámhoz az is hozzátartozik, hogy jelentenem kell az ÁNTSZ felé
az esetleges oltás elmaradását, ők ezután
elég komoly bírságot szabnak ki azoknak
a szülőknek, akik nem adatják be a kötelező védőoltásokat. A többi jelentést is a
szakmai felettes szervek kapják meg, pl.
a fejlődésekről, gyermekbántalmazásról,
egészségügyi problémákról, stb. Természetesen ezek a jelentések már nem név

Gyermek
Szmetana Bálint
McDaniel Mátyás
Meszes László
Szőke Réka
Kincses Mirtill Anna
Havrán Marcell
Sárközi Ambrus Teofil
Teperics Tímea
Gosztola Ábel
Papucsek Zsuzsanna
Kis Ádám
Biró Márk
Potecz Anna
Pintér Elina
Seres Marcell
Bak Lénárd
Alanyai Zita Jázmin
Fülöp Péter
Puha Regina
Katona-Berényi Lili
Pap Mihály
Daniss Hanna
Tordai Regős Zsombor
Varga Zalán
Nagy Csongor
Motika Dorka
Homola Írisz
Szentkirályi Tóth Hunor
Urbanics Darina
Vándor Luca Anna
Hegyi Léna
Elek Réka

szerint történnek, csak mint statisztikai
adatok és ezek alapján számítják ki az országos statisztikákat.
n Van-e arról valamilyen visszajelzés,
hogy a védőnői hálózat milyen jól működik?
– A felügyeleti szervek ellenőrzik ezt és
változtatnak, ha úgy gondolják, hogy szükséges.
n Úgy látom a védőnői hivatás illik a személyiségedhez!
– Igen, közel áll hozzám. Bár először szülésznő akartam lenni, de ez megváltozott,
amikor végiggondoltam, hogy egy szülésznőnek éjszakai műszakja is van, és azt nem
tudom majd összeegyeztetni a családdal,
ezért is lettem védőnő. Mindenképpen az
egészséges gyerekekkel akartam foglalkozni, mert a beteg gyerekeket nagyon
sajnáltam a szakmai gyakorlataim során is.
Lelkileg ezek mindig nagyon megviseltek.
Persze tavaly csúnya tréfát űzött velem a
sors, mert annyi, de annyi beteg gyerekkel
találkoztam…
n Tehát a születés, meg a gyerekek mindig is érdekeltek és ez amit most csinálsz
az érdeklődésednek is megfelelő munka.
Szerencsésen találkozik a kettő egymással.
– Igen, így van. Összességében véve így
jól érzem itt magam, Pilisszentkereszten.
n Köszönöm a beszélgetést.
MKJ

2009-ben születettek

Anyuka
Nagy Gabriella
Kocsmár Krisztina
Simon Enikő
Szabó Csilla
Bakai Zsuzsanna
Medveczki Éva
Tari Gabriella
Simon Viktória
Kelemen Mónika
Pap Katalin
Horváth Zsuzsanna
Nagy Barbara
Nagy Márta
Paulenyák Ilona
Papucsek Annamária
Paulenyák Ivett
Bagi Orsolya
Soltész Erika
Bándi Ágota
Ferenczi Krisztina
Hidvégi Andrea
Paulenyák Veronika
Király Marianna
Bábity Viktória
Dobos Beáta
Deák Brigitta
Szabó Erika
Intődy Kinga
Tellár Marietta
Albisi Pánczél Györgyi
Peterdi Enikő
Bíró Ágnes

Apuka
Szmetana László
McDaniel Val
Meszes Gyula
Szőke József
Kincses István
Havrán Zoltán
Sárközi Zsolt
Teperics Ferenc
Gosztola István
Papucsek Vilmos
Kis Péter
Biró Márton
Potecz Attila
Pintér Csaba
Seres Attila
Bak Mihály
Alanyai László
Fülöp Péter
Puha Sándor
Katona-Berényi István
Pap József
Daniss Csaba
Tordai Zoltán
Varga Zsolt
Nagy László
Motika György
Homola Zoltán
Szentkirályi Ferenc
Urbanics József
Vándor László
Hegyi Csaba
Elek Balázs

Balla Szilvia – védőnő
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HÉTKÖZNAPI KÖZÜGYEINK
fiatalokról-fiataloknak

H. G. Wells Polly úr című elbeszélésében remekül ecseteli az apa és anya túlzott szeretetét, akik kisbabájukat a világ legcsodálatosabb teremtésének tartják. A hajának finomságától, a gargalizáló hangjától, nevetésétől el vannak ragadtatva, szenvedélyesen
szorongatják, kis lábujjait végigpuszilgatják. Telik az idő és ebből a kisbabából lesz „az a nyavalyás kölyök”.

A kezdetek…
Az anyában szükségszerűen mély változás
zajlik le, amikor gyermeke születik. Még
soha nem érzett ilyen mély és önzetlen szeretetet, mint amit a gyermeke iránt érez. A
Kismama csaknem mindig azt éli át, hogy
az értékek az életében gyökeresen megváltoznak. Megállapítja, hogy hatalmas áldozatra kész a gyermekéért. Teljesen meglepődik és csodálattal tölti el, hogy milyen
intenzívek az érzései a törékeny kis lény
iránt.
A Kispapa feladata is átalakul, követnie
kell a gyermeke anyját az érzések új világába, ahova ő már megérkezett. Aki képes
ezt megtenni, elfogadja ezt az új helyzetet,
kibővült családját – minden következményével együtt- gyermekét magához öleli.
Mostantól apának érzi magát, büszke gyermekére, gyengédséget érez iránta, félti és
védelmezi őt.
Az új hatás teljesen megváltoztatja az
életet, az elfogadó nőt anyává, az önálló
személyiséget rabszolgává teszi.
Manapság a nő számára aktuális kérdés,
hogyan tudja összeegyeztetni az anyaságot
és a hivatását, a gyermeket és a karriert.
A gyermeknek egy valakivel állandó
kapcsolatban kell lennie, – legalább 3 éves
koráig – és ez az anya. Ez óriási felelősséget ró a nőkre. Aki ezt megpróbálja kikerülni, illetve az időtartamot lerövidíteni,
később a gyerek ösztönösen más módon
megfizetteti vele, kárpótlást követel. Sokan
úgy érzik kudarcot vallanak, vagy túlterheltek, elvárásokkal vannak telve, belső és
külső kényszerűségek határozzák meg életüket, bűnösnek érzik magukat és rossz a
lelkiismeretük.
A nyugati országok lakói manapság kevesebb gyermeket hoznak a világra, egyre
később szülnek, egyre jobban és hosszabb
ideig támogatják őket – esetenként indokolatlanul és feleslegesen. Többnyire készülnek rá, várják és akarják gyermeküket,
gyakran precízen megtervezik születésüket. A gyermekek halandósága csekély.
Számos nő olyan tökéletességgel kötelezi
el magát kisgyermeke nevelése mellet, ahogyan korábban a munkahelyén dolgozott.
Így vezényli a „táncot”, az arany gyermek körül. A gyermekneveléshez hozzátartozik a babaúszás, a zenetanulás, a gyermekhastánc, a szépségverseny, az önvédelmi sportok, és számos más különleges
módon szabályozott elfoglaltság. Korábban
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soha nem fordítottak ennyi időt az anyák
a gyermekeikre, mint manapság. Az intenzívebb anya-gyermek kapcsolat azonban
ritkán eredményezi azt, hogy a mai gyerekek és fiatalok barátságosabbak, békeszeretőbbek, és szolidárisabbak volnának
mint a korábbi generációk. Ehelyett sokkal
érzékenyebbek, sérülékenyebbek, bizonytalanok és céltalanok.
Gyakran halljuk, hogy a gyermekek telhetetlenek, soha nem elég nekik semmi.
Egy mese után még egy történetet szeretnének, aztán egy esti dalt akarnak énekelni, az imádság után még mesefilmet
a TV-ben, aztán egy kis csokit, inni az
ágyban és így tovább... Egy anya számára
nagyon fontos, hogy tudja hol húzza meg
a határokat, és azt mindenkor be is tartsa.
Felejtse el a tökéletességet, csak a szeretetre összpontosítson, és ebbe vonja bele az
apát is.

A gyermeknevelés
A gyerekek arra kényszerítik a szülőket,
hogy felnőttként éljenek, és egyben lehetőséget adnak számukra, hogy velük együtt
ismét gyermekek lehessenek. Hogyan neveljük gyermekünket?
Gyemekeidnek adhatod szereteted,
de gondolataidat nem.
Testüket te adhatod nekik,
de lelküket nem.
Megpróbálhatsz olyanná válni,
mint ők, de nem kívánhatod,
hogy ők olyanok legyenek mint te,
hiszen az élet előre halad,
és nem a múlthoz tér vissza.
tibeti hagyomány

Ha erről eltérő véleményen van a két
szülő, – akkor abban kell megállapodniuk,
hogy melyikük irányelveit követik a nevelés során, vagy arról, hogy – közös irányelveket alakítanak ki.
Ha mindketten a megszokott beállítottságuk szerint élnek, akkor a gyermekük
megtanulja, hogy ami az egyiküknél szabad a másiknál tilos.
Ez kedvező esetben azt jelenti, hogy a
gyermek látja, hogy az emberek lehetnek
eltérő véleményen anélkül, hogy erről vitatkoznának. Bármelyik megoldás jó lehet,

a lényeg az, hogy következetesen, kitartóan egy irányelvet kövessenek. Így a gyermeknek lehetősége van mihez igazodnia és
megéli a biztonságot a családban. Később,
bevonhatják a gyermek véleményét is a szabályok kialakításába, és akkor egy egészséges, harmonikus családi demokrácia alakul
ki, ami a kölcsönös tiszteleten alapul, és
amiben mindenki számára egyértelműen
felismerhető, hogy minden megoldás a közös cél felé vezet.
Válság csak akkor alakul ki, ha változatlan hozzáállással viszonyulunk egy
megváltozott helyzethez.
Mivel az élet körülöttünk állandóan, – és
egyre gyorsabban – változik, beállítottságunkat folyamatosan ehhez kell igazítani!
n a gyerekeknek ügyesedniük kell,
n tudásra kell szert tenniük,
n ki kell igazodniuk a társadalomban, a
közösségükben, a családjukban,
n meg kell ismerniük önmagukat, az aktív
gondolkodást,
n akaraterőt kell kifejleszteniük.
A felnőtteknek a belső erőt kell megalapozni a gyermekben, erkölcsi támaszt kell
nyújtani, segítséget adni az egyéniség elleni támadások kivédésére.
A tanításnak, a nevelésnek, az oktatásnak,
gyógyítóan kell hatni és a teljes emberi
lény harmóniájának kifejlesztésére kell törekednie!

Az oktatás
Az oktatás egyik feladata, a tudás terjesztése, ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy a tudnivalók mennyisége – nem
egyenletesen, hanem rohamosan – nő. Emiatt az oktatásnak nem a tényleges tanulással, – mint ahogyan jelenleg – hanem a felfogóképesség és az alkalmazkodóképesség
fejlesztésével kellene foglalkoznia, hogy a
gyerek
n a helyzeteket felismerje,
n azokat uralja
n természetüket megértse.
Felnőttként vajon mi megfelelünk-e a fenti
kívánalmaknak?
Megfelelnek-e iskoláink, oktatási intézményeink, az idő követelményeinek?
Azt adjuk-e a gyermeknek amire szüksége és igénye van fizikai, lelki, és szellemi
szinten?
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A nevelés, az oktatás és a tanítás ma a családban, a hétköznapokban, az iskolában, a
társadalomban egyaránt főként idomításból, és ismeretátadásból áll.
Olyan mint egy mezőgazdasági terv,
amelyet úgy alkalmaznak, hogy sem a
termőföld minőségét, sem az időjárás sajátosságait nem veszik figyelembe. Talán leginkább egy futószalaghoz hasonlít, amely
az élettelen tárgyak előállításának tekintetében kielégítő lehet, a benne részesülő
emberi lény számára annál kevésbé.
A tanulás elvesztette a felfedezés örömét. A gyermeknek hiányzik a lehetőség,
hogy a számára fontos dolgokat saját kezdeményezéséből tanulja meg ne pedig készen
kapja, mint az ebédet a gyorsétkezdében.
A gyermek iskolanapja egyre inkább
egymástól független személyek, és események vég nélküli sorozata, amely egyre
kevésbé kapcsolódik a természethez és a
természetes élethez.
Amint sikerül belemélyednie egy-egy
témába – anélkül, hogy találna önmaga számára valami érdekeset –, éppen vége lesz a
tanórának, és máris következik a másik
téma, ugyanolyan felszínességgel. Az iskolás életévekben a folytonosság, és a rend
lenne a lényeg. Ezzel szemben a gyerekek
amit és ahogyan kapják azt eredményezi,
hogy nem tudnak koncentrálni, elmélyülni
egy dologban.
Mint szülőknek, tanítóknak, nevelőknek
azt kell kérdezni önmagunktól, milyen világnézetet, milyen elfoglaltságot kívánunk
gyermekeinknek?
A társadalom, amelyben élünk, legyen
az bármilyen is, bizonyos dolgokat megkíván tőlünk.
Az indiánnak meg kellet tanulnia a
nyomokat olvasni, és nyilazni, az ausztrál
bennszülöttnek vizet találni, a Tonga szigeten banánt kell tudni termelni.

A mi társadalmunk, alapkövetelményei
mások. Vannak bizonyos elméleti és gyakorlati alapkövetelmények amelyek hasznosak, illetve elengedhetetlenek.
A gyermekek olyanok mint a tükör.
Ha szeretettel vesszük őket körül,
ők is szeretetet sugároznak.
Ha azonban a szeretet hiányzik,
akkor semmit sem tudnak visszaadni.

Az életbenmaradás követelményei közé
tartozik,
n a pontos megfigyelés,
n kezdeményezőkészség,
n emlékezőtehetség,
n önbizalom,
n önálló gondolatalkotás,
n ítélőképesség kialakulása,
n döntéshozatal,
n felelősségtudat, stb.
Az embernek ahhoz, hogy életben tudjon
maradni ki kell ismernie magát a társadalomban és a nagyvilágban egyaránt. A legfőbb törekvésünk, hogy:
1.) szabad embereket neveljünk,
akik képesek
2.) életük célját, és irányát
3.) önállóan meghatározni.
E három feltételnek a megvalósításáért
vagyunk felelősek. Egészséges és harmonikus egyénre szabott körülményeket kell
biztosítanunk, és a gyerek fejlődésének,
körülményeit megteremteni.
Visszatérve a kezdő sorokra, minden
ember ugyanúgy jön a világra, öntudatlanul, magatehetetlenül, és a szülei iránti fel-

Szilveszteri piknik Dobogókőn
A Dobogókő Egyesület néhány éve Szilveszter délutánján évbúcsúztató pikniket rendez a Matyi büfé melletti területen. A hangulatot melegíti az időben
elkészített tábortűz és a büfében megrendelt forralt bor.
A Szilvesztert nemcsak a Dobogókőn
lakók, de sok üdülőtulajdonos is a hegyen tölti, így ők is egyre többen jelennek meg az összejövetelen. Külön
örülünk, hogy Pilisszentkeresztről is többen, családostul is, fellátogatnak ilyenkor hozzánk.
Az összejövetelt 6 óra tájban kezdjük és kb. 9 óráig vagyunk együtt. Utána még mindenki további szilveszteri programokon vehet részt.
Idén a terület melegítése mellett még a világításról és zenéről is gondoskodott az Egyesület. Úgy láttuk, hogy aki ott volt, jól érezte magát, a programot 2010-ben is megrendezzük.
Graf Etelka

tétel nélküli bizalommal. Ezenkívül mindenki fogantatása pillanatától kezdve tanul
és tanít, átalakítja szülei értékrendjét, és
minden esetben jónak születik. Fejlődésének kezdetén kiszolgáltatja magát környezetének, töretlen hittel és szeretettel, abban
bízva, hogy mindenben a legjobbat kapja.
A gondoskodás és a fejlődés környezetének
kezében van.
Elindul egy folyamatos kölcsönhatás
közötte és a választott családja között.
Minden gyermek azzal a küldetéstudattal születik a világba, hogy először szülei
és az azt megelőző generáció által elkövetett hibákat kijavítsa a saját maga módján,
ösztönösen a saját tudásával. Ha ezt hagyjuk neki, bátorítjuk és támogatjuk benne,
a saját egyénisége által kijelölt módon fog
továbbfejlődni, és erősödni. Önbizalma és
elegendő önismerete lesz ahhoz, hogy szabadon megtalálja minden körülmények között a saját életfeladatának beteljesítéséhez
vezető utat.
Akkor érzi magát biztonságban, amikor
a létbe vetett hitét, és a világban való fontosságát megtalálja. Tudnunk kell, hogy a
belső ritmusunk, az életminőségünk nem
csak a mi életünket határozza meg, hanem
a gyermekeinkét is. Ügyeljünk arra, hogy
a gyermeket ne rakjuk egy keretbe, ami
számára idegen béklyó, és ne szabályozzuk
agyon a mi saját felnőtt rendünk szerint.
A gyermek nem kis felnőtt! Főként nem
a mi kicsinyített másunk!
Ő is egy önálló egyéniség, sajátos személyiségjegyekkel.
Vargyai Györgyi
Dobogókő (06-30-9823795)
(A cikk szerzője testi-lelki egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel
foglalkozik – a szerk.)

Tipegő-Topogó!
Január 21-től újra várjuk a kicsiket és
édesanyákat egy vidám, játékos zenés
foglalkozásra minden csütörtökön
9.30-tól a Közösségi Házban!
Érdeklődni:
Ferencz Renáta – 06 30/2 386 388
Berényi Ildikó

KÖSZÖNET NY ILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet a Polgármester Úrnak és Pilisszentkereszt lakóinak az Idősek napján megünnepelt 50
éves házassági évfordulónk alkalmából.
Köszönjük: Glück Györgyné
és Glück György
Pilisszentkereszt, 2009. 12. 06.
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Lánszky Imre: Ősbuda – Fehérvár - Sicambria című vetítettképes előadására
Dr. Lánszky Imre közel egy évtizede keresi, kutatja Ősbuda várát. Meggyőződése szerint
a Pilis kapujában, Budakalász mellett volt Ősbuda vára, Attila királyunk, később Árpádházi királyaink székhelye, s a törökök előtti időkig fennálló Fehérvár, a hatalmas, ősi város.
S talán itt található Attila és Árpád sírja is. Erről és sok más érdekességről hallhatnak
azok, akik eljönnek előadására. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Időpont: 2010. február 5. (péntek) 18,30 óra
Helyszín: Közösségi Ház Pilisszentkereszt, Forrás utca 7, Honvédségi lakótelep
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Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,
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