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Karácsonyi éjben
Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…
Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.
Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák:
csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Áldott, kegyelemmel teljes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
falunk minden lakójának!
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

Devecsery László
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Böjte Csaba adventi levele
Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen

K

ö r ü l ö ttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra
készülnek,
jót
akarnak, dicsérik
magukat és szidják
egymást. Kapzsi
bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek
kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul
néznek maguk elé. És itt vannak a naponta
megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek
súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó
médiák, és sorolhatnám tovább, de minek,
hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti
a televízió, a megannyi honlap.
Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király,
közeledik csendesen, méltósággal, hozzám,
hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai
felé.
Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva
előttünk, Istenünk!
Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez
így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl
sok már a hazugság, a léha képmutatás.
Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között.
Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából
jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben,
egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva
több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most
miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát,
álmait?
Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót!
Mint a gyermekek, veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan
szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz,
hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk
ilyen vakok?
Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és
megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent
jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld
csodás termékenysége szaporít nap mint
nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag,
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kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát,
otthont ezen a
földön. Van anynyi vasérc, réz,
mangán,
hogy
egy-egy autó is
jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film,
tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek.
Nem sajnálod tőlünk a boldogságot.
És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent
akaratodból. Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel
törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat.
És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy
fád nagyra nőjön, és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink
mennyi kérdésre kerestek, találtak választ
az évezredek alatt? Lassan, de biztosan
hajtjuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te
kérted, Istenünk a teremtés hajnalán, még
a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri
szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.
A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket
dumával jön, ígér minden kőből kenyeret,
fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen!
És ha leborulsz előtte, mindent csak neked
ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt,
jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad,
fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat.
Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga
vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép
tiszta világunk elpusztítója.
Itt állsz, Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk.
Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne
bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk.
Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonynyal.
Istentől áldott adventi megtérést,
szent időt kívánok
szeretettel:
Csaba testvér

A polgármester
köszöntője:
Elmúlt már az ifjúságod
Itt van életed alkonya.
Ne gondolj az elmúlásra.
Ne add fel soha!
Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted
Gyönyörködj, kerted virágban
Fürdőzz meg a Napsugárban.

Tisztelt és szeretett Ünnepeltek,
Pilisszentkereszt legidősebb lakói!
Nem csak a költő, magam is azt mondom ezen a
napon, melyet 1991 óta szerte a világban Idősek
Napjaként megünnepelnek, hogy ne adják fel
soha, hiszen az élet tartogat még annyi szépet
mindannyiunk számára. Még akkor sem adják
fel, ha nagyon magányosnak érzik magukat, akkor sem ha már minden gyakran és nagyon fáj
és akkor sem ha úgy érzik nehéz a boldogulás és
nagyon nehéz az élet.
Hiszen éppen Önök azok, akik már gyermekkorukban túléltek egy háborút, megéltek sok nehézséget és nélkülözést, ezért leginkább tudják,
hogy mindezt átélni másképpen nem lehet csak
szeretetben. Önök már tudják, mert megtanulták, hogy az életben a legnagyobb érték a szeretet és a legnemesebb dolog szeretni egymást,
feltételek nélkül. Átadták nekünk fiatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak ezt a tudást és
most joggal visszavárják.
Jó lenne ezért észrevennünk, ha szeretet nincs
bennünk, semmit sem ér az életünk.
Mert a szeretet türelmes,
A szeretet maga a gondoskodás,
A szeretet a nehezet könnyűvé teszi,
A szeretet minden igazban kedvét leli,
A szeretet nem cselekszik magáért,
A szeretet keresi mások örömét,
A szeretet erősít a hitben,
A szeretet a földi élet értelme.
E különös napot a szeretet jegyében már régóta mi is Önöknek szenteljük. Kérem a Jóistent
ez a szeretet legyen közöttünk mindig és ne csak
mai napon. Ez a néhány óra legyen mindannyiuk számára kellemes élmény, minden kedves
szóra jól figyeljenek. Kerüljön elő sok szép emlék szívükből és ez a mai nap is szép emlékként
maradjon meg Önökben.
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Idősek napja a Közösségi Házban – 2011. november 13.
Minden évben egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket
és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az idei évben is sokan eljöttek a november 13-án megrendezett idősek napi délutánra.
Az iskolások műsora mellett a Pávakör és a Pilis Néptáncegyüttes Szépkorúak csoportja szórakoztatta az időseket.
A Noszty fiúk Pilisszántóról régi slágerekkel járultak hozzá a jó hangulathoz.

A

színpadra helyezett gyertyát meggyújtva a polgármester a következő
szavakat mondta még:
– Azoknak pedig, kik ma már csillagfényként világítják meg fejünket, jelezzünk viszsza gyertyánk fényével, hogy megmaradtak
szívünkben, lelkünkben és emlékezetünkben. Gondoljunk rájuk, és imánkkal kérjük
számukra az Örök nyugalmat és világosságot melyben egyszer mi is találkozunk
velük.

Az est további részében a pávakör elhunytakra emlékező éneke után
közös imára kérte a megjelenteket

Akiket külön köszöntöttünk:
Közösségünk legidősebb hölgye:
Szmetana Mártonné Urbanics Rozália
és legidősebb ura:
Piláth Rezső

Szereplők:

50. Házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntöttük
Peller Márton–Klausz Gertrúd
Pálvölgyi István–Majnics Margit
házaspárokat

n Pávakör n Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola n Pilis Néptánc Együttes Szép Korúak csoportja n Noszty fiúk

 Pilisszentkereszt Német Önkormányzata  n Bugas Bt: ifj. Fuhl Attila  n Cukrászda: Papucsek Lászlóné
Támogatók: n
n Mi családunk Bt.: Gőgös Andrea n Gyógyszertár: Tompa Istvánné n CBA élelmiszer bolt
n Ez+Az+Virág Motika Andrea n Emma vendéglő n Diószegi Gábor
Segítők:

 Önkormányzat dolgozói – Önkormányzat képviselői n Óvoda konyhai dolgozói n Urbanics Jánosné
n
n Kocsis Józsefné n Sipos Edit n Franyó Jánosné n Szmetana Mihályné

Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek az idősek napjának szervezésében és lebonyolításában.
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M. Gémes Katalin és Markolt György
szobrászművész házaspár kiállítása
(2011. november 18–25. – Kántor-ház)

A

„Szent Erzsébetünk, most Téged
köszöntünk” kezdetű ének közös eléneklése után Ackermann Kálmán plébános atya
ünnepi beszéde következett, majd Lendvai
József polgármester Kájoni János 1676-ból
származó versét olvasta fel:
Magyarország szép nemes csillaga,
asszonyi rend tiszteletes tagja,
szent Erzsébet, András király lánya,
szent hitünknek gyümölcsös szép ága.
Dolgos kezét nagy munkára adja,
ujjaival az orsót forgatja,
szegényeknek ajtaját megnyitja,
éhezőknek a kenyerét nyújtja.
Gazdagságnak magas pompájában,
él a lélek nagy szabadságában,
uraságát Krisztusért elhagyja,
mint hívságot, lábával tapodja.
Asszonyoknak te vagy tanítója,
özvegyeknek bölcs útmutatója,
leányoknak jó példaadója,
mint legyenek kincsek megtartója.
Üdvözlégy hát, országunknak éke,
őseinknek szép és drága dísze,
hadd kövessünk téged életünkkel,
veled együtt éljünk Istenünkkel!
A vers után a jelenlévők rózsákat helyeztek
el a szobor tövénél, így fejezték ki tiszteletüket és így köszöntötték Szent Erzsébetet.
Majd egyházi énekeket énekelve, közösen,
fáklyás menettel vonultak át a kiállításnak
helyet adó Kántor-házba.
***
A kiállítást Lendvai József polgármester
nyitotta meg:
A művészházaspárnak köszönhetjük
Szent Erzsébetet ábrázoló szobrunkat, melyet 2010-ben alkottak és az egészségház
előtti területen, a ma már Szent Erzsébet
nevét viselő parkunkban állítottunk fel.
A házaspár nyolc fiúgyermeket nevelt fel,
akik közül a legidősebb 34 éves és a legkisebb is betöltötte már a 18-at. Közülük öt
fiú ma már diplomás és három unokával is
megörvendeztették szüleiket.
Természetes volt tehát, hogy Pilisszentkereszten a családévet az ő közös kiállításukkal ünnepeljük, Szent Erzsébet napját
pedig kiállításuk megnyitásával köszöntsük, melyet az ő tiszteletére rendeztek.
A kiállítás ezáltal nem csak művészeti
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A november 18-án megtartott kiállításmegnyitó előtt a Szent Erzsébet
Parkban, a Szent Erzsébet szobornál
emlékezett a mintegy ötven fős tömeg
Árpád-házi szentünkre.

esemény volt, hanem annál jóval több is. M.
Gémes Katalin sok erőt merít Szent Erzsébet példamutató életéből és szolgáló szeretetéből. Az ő tevékenysége és mindennapjai
is a szolgálatról szólnak, a nyolc gyermek,
majd később a tanítványok mellett
dédelgetet szobor ötleteit nem tudja
megvalósítani. Minden napja alkalmat ad az alázat gyakorlására. Így
is nagyszerű alkotások kerülnek
ki törékeny keze alól fából (Mária
szobor – Szentendre, Ferike szobor
– Hajós, Marionett figurák – Bécs)
és mészkőből (II. Világháborús
emlékmű – Szatymaz, Szent Margit milleneumi emlékmű – Dány).
Árpád vezér szobra, Boldog Özséb
szobra és a férjével közösen készített Szent László szobor, a Szentcsalád szobor és a Szent Erzsébet szobor mind-mind
a hitet és szeretet sugárzó, nagy tehetséget
mutató alkotások.
Markolt György élete is szolgálat. A
mindennapi betevő és a biztonság megteremtése, 36 éve a kőfaragás oktatása a Képzőművészeti Egyetemen, részvétel felesége
munkáinak megvalósításában, és manapság
a szobrászpályára lépett Sebestyén fiának
segítése. Több, mint húsz köztéri alkotása szorgalmát és ügyességét dicséri. Csak
néhány közülük: Piéta – Nemesnádudvar,
János vitéz kút – Ráckeve, Móra Ferenc
emlékmű – Kiskunfélegyháza, Zsámboki
Pál atya emlékkereszt – Csillaghegy, Kitelepítési emlékmű – Csobánka, Tóth Zoltán
szobra – Budapest.
„Mindketten a kő és a fa szerelmesei, a
legősibb anyagok alkalmazói, a legtermészetközelibb matériák formálódnak kezeik
között. Mindketten eredeti forma alkotók,
akik egyáltalán nem a közhelyesen látott
világ megmintázói, leképezői, hanem mindig képesek munkáikat sajátos jelképi magasságokba íveltetni.” (Feledy Balázs)
Kiállításukkal örömet akartak okozni
a látogatóknak, mely által megerősödni
akartak abban a hitben, hogy a nagy család
és a sok küzdelem árán is érdemes folytatniuk munkájukat. Talán így méltó követői
lehetnek Szent Erzsébetnek.
(M. Gémes Katalin gondolatait
a kiállítás megnyitóján felhasználta:
Lendvai József polgármester)
***

A kiállítás megnyitása után a családokért
bemutatott, Szent Erzsébetre emlékező ünnepi mise zárta a nap eseményeit.
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Testvérközségi kapcsolatok

T

ovább folytatódott a PILE SC öregfiúk csapata és a Kézdiszentkereszti
NEMERE öregfiúi közötti kapcsolatépítés és vetélkedés. December első
hétvégéjén 9 tagú küldöttség érkezett a székelyföldi testvérközségünkből, hogy ismét
összemérjék foci, ének és tánctudásukat
a pilisszentkeresztiekkel. Tavaly kétszer
is sikerült megtenni mindezt a két csapat
tagjainak, egyszer Kézdiszentkereszten,
majd itt Pilisszentkereszten. Sportnyelven
szólva az állás döntetlenszagú volt eddig,
némi PILE fölénnyel. A tendencia folytatódott, hiszen a szombat délelőtti minitornát a pomázi teremben egy vegyes csapat
nyerte, majd egy mindent eldöntő mérkőzésen a „magyar – székely” párharc győztese a PILE SC csapata lett szoros csatában
(12:10). A mintegy háromórás focit a Leányfalu Termálfürdő Kft. jótékonyságának
köszönhetően kétórás gyógyfürdő követte.
Így mindenki felfrissülve és megfiatalodva vehette fel a küzdelmet az esti vacsora
utáni zenés, táncos rendezvényen. Énekben

A

az előző esti énekes vacsora utáni kézdi
fölényt – ahol a vacsorát Pilisszentkereszt
egyik legtehetségesebb fiatal szakácsa (G.
István) készítette – feltörekvő fiataljai (Sz.
Péter és M. Róbert) révén a szentkeresztieknek sikerült egalizáni. Táncban csak
asszonyaik bevetésével sikerült a szentkeresztieknek a tánclépést tartani a puskalábú
kézdiszentkeresztiekkel Tiborral, Emillel
és Norbival. Vasárnap a családoknál töltött idő és ebéd további lehetőséget adott
a nemcsak sporttémájú eszmecserére, de
falunk jobb megismerésére is. A három
nap végeredménye: mindenki győztesnek
érezhette magát, aki a programokon részt
vehetett, legyen az kézdi- vagy pilisszentkereszti, legyen az résztvevő sportoló vagy
családtag, segítő vagy támogató. Köszönet
minden segítségért, mely lehetővé teszi,
hogy jó úton haladjanak sportos testvérközségi kapcsolataink. És hogy haladjanak
arra a két szakosztályvezető három nap
alatt lefolytatott tárgyalásai és a revánsvágy adnak biztos alapot.

Betlehemi Szeretet Láng

dvent harmadik vasárnapján, december 11-én ért hosszú utat megtéve Gödöllőre a
béke lángja, melyet Betlehemben a Születés templomában gyújtottak meg. Lámpásba zárva hozták repülővel Bécsbe, majd onnan Magyarországra, hogy a jelképes lángocska hazánkban is tovább sokasodjon, emlékeztetve a Szeretet Ünnepének üzenetére. A
cserkészek a Születés templomából 1986 óta hozzák el Bécsbe az ottani örökmécsesről
meggyújtott lángot, melyet aztán az osztrák fővárosban nagyszabású ünnepség keretében
adnak tovább. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei esztendőben is bekapcsolódott a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége a Láng továbbadásának folyamatába. A Gödöllői Városháza
előtti téren került sor arra az ünnepségre, melynek keretein belül Magyarország minden
megyéjének, illetve számos településének képviselője egy-egy népviseletbe öltözött kísérővel átvette a város polgármesterétől, dr. Gémesi Györgytől a betlehemi lánggal meggyújtott
lámpást hogy továbbvigye az általa vezetett településre, annak templomaiba, s az ott élő
családokhoz. Lendvai József településünk polgármestere is ott volt az átadáson, így a szeretet lángja már negyedik alkalommal Pilisszentkereszten is hirdeti a karácsony üzenetét:
„Szeretet mozgat eget és földet.” Az átadás hagyománya többek között azt jelképezi, hogy
a békét és a szeretetet is embertől emberig kell továbbítani, melyben közösségeink nagy
felelőséggel kell, hogy részt vegyenek.
A Betlehemi Szeretet Láng december 24-ig elvihető Lendvai József polgármestertől a
Tavasz utca 5. szám alól, illetve a Római Katolikus templomból.

Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná
škôlka Mlynky
„Nyuszi”-csoport (Nagycsoport)
óvodai pillanatképei
Testileg, szellemileg megerősödve kezdtük
el ezt a nevelési évet is. A szinte nyárias kora
őszi időjárást kihasználva minden héten egy
hosszabb kirándulást szerveztünk. Közös felfedezést tettünk a Szentkúthoz, „Galda”-erdőhöz, Kálváriához, a vaddisznó-dagonyához,
Szurdokhoz. Ezek a kirándulások mindig soksok érdekes és különleges tapasztalatszerzésre,
megfigyelésre adtak lehetőséget.
Ahogy egyre hűvösebbre fordult az idő, úgy
nőtt a teremben töltött idő is. Ez persze nem
azt jelentette, hogy unatkoztunk vagy tétlenkedtünk volna. Elővettük a színes ceruzákat,
festékeket, pókhálót szőttünk fonalból, bábokat
készítettünk, termés-figurákat barkácsoltunk,
gyurmáztunk, képeket ragasztottunk, salátát
készítettünk, sokat énekeltünk, verseltünk, körjátékoztunk, társasjátékoztunk. Mindennapjainkban új élményeket jelentettek a különböző
színházi előadások. Október 18-án Budapesten
a Kolibri Színházban a Bors néni, november 14én Szentendrén a Kolontos Palkó mesejátékot
néztük meg. December 13-án a helyi Közösségi
Házban a Mono Manó Zenekar vidám zenés
műsorának lehettünk részesei.
A gyermekek számára talán a legkedvesebb
esemény a Mikulás érkezése december 5-én
volt. Kedvesen, barátságosan, közvetlenül szólt
a Mikulás a gyerekekhez, így még a félénkebbek is nagy bátran vették át a finomságokat rejtő csomagot.
Alighogy elbúcsúztunk a Mikulástól, már
következő szép ünnepre, a karácsonyra készülünk. Arra törekszünk, hogy a gyermekek
figyelmét ráirányítsuk ennek az ünnepnek a
lényegére: a kis Jézus születésére. A gyerekek
érzelmi beállítottságára építve az advent heteiben sokat beszélgettünk a szeretetről, egymásrafigyelésről, örömszerzésről, a meghitt családi
együttlétről. Sokat hallgatjuk és énekeljük a karácsonyi dalokat, elmeséljük Jézus születésének
történetét. A gyerekekkel közösen mézeskalácsot sütöttünk. Nagy buzgalommal szurkálták,
majd díszítették a tésztát, ezután a konyhás nénik megsütötték nekünk. Karácsony előtt mindenki vihet belőlük néhányat haza is.
A szülőkkel közösen idén is megrendeztük
a már hagyománnyá vált „Adventi délutánt”,
vásárt ahol sok kedves kis kézimunka talált
gazdára.
„Karácsony készül, emberek,
szépek és tiszták legyetek
súroljátok föl lelketek
csillogtassátok kedvetek
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)
Nagycsoportos óvó nénik
V. é vfolyam, 2011. december
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Hírek az ülésteremből – A Polgármesteri Hivatal közleménye
23/2011. november 10.
Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testületi ülésen jelen volt Lendvai József, Jánszki István, Demjén Tamásné, Havelka József és Orosházi Géza.
– A képviselő-testület döntött az óvoda
zárva tartásáról az iskolai téli szünet
alatt, 2011. december 22-től – 2011 december 31-ig. Annak a gyermeknek
köteles ügyeletet biztosítani az óvoda,
akinek a szülője a gyermek felügyeletét
más módon nem tudja megoldani. 10
fő esetén a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét
kell biztosítania az óvodának. A szülőket
az óvodavezetőnek kell tájékoztatnia december 12-ig.
– A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
– A képviselő-testület nem döntött a Téry
Ödön 41. alatti ingatlan hasznosítására
beterjesztett pályázati kiírás ügyében.
Elfogadta azonban azt a módosító javaslatot, mely szerint a következő testületi ülésre a jegyző dolgozzon ki a most
beterjesztett vegyes bírálati szempontú
kiírás mellett egy licitre illetve egy, a
helyi vállalkozókat előnyben részesítő
pontozásos bírálati szempontra építő
kiírást. Ugyanakkor a testület egy külön
határozattal a jelenlegi bérleti szerződést
december 31-ig meghosszabbította.
24/2011. november 24.
képviselő-testületi ülés
Az önmagát feloszlatott képviselő-testület
utolsó ülésén a testület tagjai közül Lendvai József, Jánszki István, Demjén Tamásné, Havelka József, Kvintovics László és
Orosházi Géza jelentek meg.
– A képviselő-testület elfogadta az óvoda
átépítésének és bővítésének tervezésé-

re vonatkozó határozati javaslatot. A
tervezést a polgármester a Wolf Studio
Építészirodatól rendeli meg az előterjesztéshez mellékelt árajánlat alapján. A
tervezés minél előbbi elindítására a „Nevelési Intézmények fejlesztése” címmel
kiírt pályázaton való induláshoz szükséges engedélyes tervek időben történő
elkészítése miatt van szükség. Az óvoda
bővítését a növekvő gyereklétszám teszi
sürgősen szükségessé. A testület elvetette Havelka József azon javaslatát, hogy a
testület vita nélkül döntsön a kérdésben
és ne a beterjesztett határozati javaslatot
fogadja el, hanem egy másikat, mely a
következő testületre bízza a tervezés elindítását.
– A képviselő-testület ismét nem hozott
döntést a Téry Ödön 41. szám alatti ingatlan (Pogácsás Büfé) pályázati kiírásával kapcsolatban. A jegyző által az előző
testületi ülés óta elkészített három különböző bírálati szempontot (nyílt licit,
pontozásos pályáztatás, vegyes rendszer)
tartalmazó pályázati kiírás közül egyik
sem kapta meg a szükséges egyszerű
többséget.
– Sürgősségi napirendként tárgyalta a testület a belső ellenőrzésre vonatkozó terv
elfogadását. A tervet november 30-áig
kellett testület elé vinnie a jegyzőnek, a
belső ellenőrzés kistérségi szinten kezelt
és elvégzett feladat. A 2012-re vonatkozó
éves belső ellenőrzési tervet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
25/2011. december 8.
Képviselő-testületi alakuló ülés
Az ülésen jelen voltak az újraválasztott
polgármester Lendvai József és az új képviselő-testület tagjai teljes létszámban:
Jánszki István, dr. Horváth Sándor, Rusznyák János, Fazekas László, Galó László és
Mikusik Gábor.

Az ülést a korelnök képviselő, Jánszki
István nyitotta meg, köszöntötte a szépszámú megjelent vendéget.
Napirend előtt, Mustosné Bolyky Zsuzsanna a pilisszentkereszti Helyi Választási
Bizottság elnöke megtartotta tájékoztatóját
az időközi választás eredményeiről.
A napirend elfogadása után a megválasztott képviselők esküt tettek és átvették a
megbízó levelüket a HVB elnökétől.
Az újraválasztott polgármester is letette
esküjét a képviselő-testület előtt.
A polgármester eskütétele és megbízólevelének átvétele után a következőket mondta.
Tisztelt képviselő társaim,
tisztelt megjelentek!
Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak ezen
ünnepi alkalomból.
Először is szeretném megköszönni a választási bizottságok valamennyi munkatársának
a választás előtti időszakban és a választás
napján végzett odaadó és fáradságos munkáját.
Tisztelettel köszönöm meg a pilisszentkereszti választópolgároknak a töretlen és
nagyfokú bizalmat. Ez a bizalom kölcsönös
és biztos vagyok benne, hogy nem csak a
személyemnek és a tisztességgel és becsülettel elvégzett munkának szól, hanem annak
a programnak is melynek középpontjában
a békés, nyugodt Pilisszentkereszt áll. Képviselőtársaim nevében is mondhatom, hogy
minden tőlünk telhetőt megteszünk hogy ez
így legyen. A falu javára végzett munkánkat
és szolgálatunkat ez vezérli.
Köszönöm a Jóistennek, hogy hitet és erőt
adott a nehéz időkben, és adott még mellé
támogató családot és barátokat is. Megköszönöm azt is, hogy ismét a vállamra helyezte
Pilisszentkereszt minden gondjának és bajának keresztjét és Hozzá fordulok:
Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé!
Add, hogy
Ahol gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem,
Ahol a bűn uralkodik,
oda a megbocsátást vigyem,
Ahol a viszály szertehúz,
oda az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik,
oda az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda a az örömet vigyem,
Ahol a sötétség rémít,
oda a világosságot vigyem,
Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!
Úgy legyen!

(Ima a békéért – középkori kódexből)
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A polgármester kérésére a jelenlévők legfőbb nemzeti imánk, himnuszunk közös
eléneklésével kérték Isten áldását.
Az ünnepélyes napirendek lezárása után,
a jelenlévők együtt koccintottak valamenynyi pilisszentkereszti egészségére és a békés, nyugodt Pilisszentkeresztre.
A vendégek közül Nyíri Csaba Leányfalu polgármestere köszöntötte pilisszentkereszti kollégáját és a képviselőket. A gratuláció mellett, munkájukhoz, mely szavai
szerint sokrétű, s melyhez összefogásra, békességre és elkötelezettségre van szükség,
Isten áldását kívánta.
***
Rövid szünet után zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselő-testület, melyet már a
beiktatott polgármester vezetett. A harmadik napirendi pont ugyanis az alpolgármester titkos szavazással történő megválasztása volt. A polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú döntéssel Jánszki

Istvánt választotta meg alpolgármesternek.
Ezzel ő is, a polgármesterhez hasonlóan tovább folytathatja egy éve elkezdett munkáját. Mivel az alpolgármester a polgármester helyettesítésére is megbízást kapott, le
kellett tennie az esküt a képviselő-testület
előtt is.
A polgármester illetményét az előző ciklusban megállapított illetményének megfelelően havi bruttó 425 150 Ft-ban állapította meg a testület.
Az alpolgármester tiszteletdíját írásbeli
kérelmére, az előző ciklusnál alacsonyabb
összegben havi bruttó 140 000 Ft-ban állapította meg a testület.
A képviselő-testület döntött a Szervezeti
és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, melynek határidejét 2012. április 30.ában határozta meg.
Megválasztásra kerültek a Közbeszerzési előkészítő és bíráló bizottság tagjai. Az
új állandó tagok: Lendvai József, Fazekas

Novemberben-decemberben történt
November 4.	A szoptatás világnapja, tejnap – Közösségi Ház
November 4.	22 nap kegyelem, úti beszámoló – Közösségi Ház
November 5.	Őszi kézműves játszóház a Közösségi Házban
November 6-13.	Csőregh Éva festőművész Napórák című kiállítása
és Bakonyi Anna gyöngy-ékszereinek bemutatója
a Kántor-házban
November 11.	Pár lépés a mennyország, Art klub – Közösségi Ház
November 13.	Idősek Napja a Közösségi Házban
November 17.	Beszéljük meg – választási fórum a közösségi Házban
November 18.	Időközi választás 2011. – bemutatkozó választási fórum
a Közösségi Házban
November 19.	Suli-buli az iskolában
November 19.	Szent Erzsébet köszöntése; M. Gémes Katalin és Markolt
György kiállításának megnyitója
November 19-25. 	M. Gémes Katalin és Markolt György szobrászművészek
kiállítása Szent Erzsébet tiszteletére, a Családév
alkalmából a Kántor-házban
November 25.	Accord Quartet koncert a Közösségi Házban
November 26.	A Vertigo színház előadása a Közösségi Házban
November 27. 	Időközi polgármester és képviselő választás
Pilisszentkereszten
December 2-4.	Kézdiszentkereszti csoport látogatása Pilisszentkereszten,
mini teremtorna Pomázon
December 5.	A forgalomcsillapító szigetek és a gyalogátkelőhelyek
műszaki átadásának lezárása
December 6.	Eljött a télapó az óvodába, iskolába
és a Szent Erzsébet Parkba
December 8.	Az új képviselő-testület alakuló ülése
December 8.	Kiss-Szabó Viktória zongoraművész és Kiss Zsolt
orgonaművész Liszt Ferenc emlékkoncertje a templomban
December 8-11.	Liszt-emlékek nyomában – kiállítás a Kántor-házban
December 10.	Karácsonyi játszóház a Közösségi Házban
December 11.	Adventi kézműves vásár az Emlékparkban;
A Betlehemi Szeretet Láng elhozatala Gödöllőről
December 13.	Ünnepelj velünk, a Mono Mano zenekar karácsonyi műsora
a Közösségi Házban
December 15.	A Pomázi Eszterlánc Óvónői Kórus adventi koncertje
a templomban
December 16.	Gyertyagyújtás az Emlékparkban felállított karácsonyfánál
December 16-18.	Ünnepi várakozás kiállítás a Kántor-házban

László, Mikusik Gábor. A változásnak
megfelelően módosította a képviselő-testület Közbeszerzési Szabályzatát is.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
az önkormányzat időszaki kiadványának,
a Pilisszentkereszti Hírforrásnak jelenjen
meg egy karácsonyi száma. A lap kiadásával a Pilisi Klastrom Kft.-t, főszerkesztésével Berényi Ildikót, a Közösségi Ház
igazgatóját bízta meg, aki munkáját díjazás
nélkül vállalja.
Az alakuló ülés bezárása után a polgármester képviselőtársait és a vendégeket a
római katolikus templomba, ünnepi szentmisére és az azt követő Liszt emlékkoncertre hívta.
Kérte, hogy az emlékkoncert után látogassanak el a Kántor-házba is, ahol Liszt
Ferenc életéről és emlékhelyeiről szóló
kiállítást tekinthetnek meg egy szolid vendéglátás kíséretében.
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!
A jövő évi Pilisi Klastrom Fesztiválon a
VALAHOL EURÓPÁBAN
című musicalt szeretnénk bemutatni.

A főszerepektől a csoportos szereplőkig
várjuk a jelentkezőket!
Akik látták, vagy részt vettek a nagysikerű István a
király előadásában már tudják, milyen érzés áldozatos munkával létrehozni egy nagyszerű dolgot.
Fogjunk össze ismét, „őslakosok”
és „bevándorlók”, mutassuk meg újra,
mire vagyunk képesek együtt,
mire képes a Falunk!

A főszerepekhez ének tudás szükséges, ezért a meghallgatásra hozz magaddal 2-3 dalt, lehet zenei alappal is, akár a bemutatandó darabból, és 2-3 verset,
vagy prózarészletet.
A MEGHALLGATÁS időpontja:
2012. január 21-én
és január 28-án szombaton 16 órától lesz.

Jelentkezni e-mailben, telefonon, vagy személyesen a
Közösségi Házban, könyvtári órákban lehet. Telefon:
26/347 516, e-mail: kozossegihaz.pszk@gmail.com
A keresett szerepek:
Kuksi (fiú, 6-9 éves)
Tanító (ffi, 45-55 éves)
Éva (lány, 16-20 éves)
Sofőr (40 körüli)
Hosszú (fiú 16-20 éves)
Tróger (30-40 éves)

Ficsúr (fiú 16-20 éves)
Szeplős (f., 02-15 év)
Suttyó (f., 15-18 év)
Csóró (f., 14-16 év)
Professzor (f., 12-14 év)
Pötyi (lány 7-9 év)

Valamint rengeteg kisebb szerep
gyerekeknek és felnőtteknek!
Várunk minden érdeklődőt!

Berényi Ildikó – Pap Katalin
V. é vfolyam, 2011. december
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A 2011. november 27-i időközi helyi önkormányzati
képviselők és polgármester-választásról
A választás rendben lezajlott Pilisszentkereszten, rendkívüli esemény nem volt. Az idei évben is az önkormányzat megválasztható képviselőinek száma 6 fő, így érvényes szavazatot
is csak 6 vagy annál kevesebb jelöltre lehetett leadni.

A képviselő-

A választópolgárok 45,56 %-a járult az urnákhoz az időközi választás során.

A választások eredményeként polgármesterként megválasztották:
Lendvai József János független jelöltet
A választások eredményeként képviselői mandátumot nyert:
Fazekas László
független jelölt
Galó László
független jelölt
Dr. Horváth Sándor
független jelölt
Jánszki István Miklós független jelölt
Mikusik Gábor
független jelölt
Rusznyák János Gábor független jelölt

A választás érvényes és eredményes volt.
A törvényes határidőn belül a választási eredmény ellen kifogás nem érkezett.
Az időközi választás összköltsége 599 852 Ft. volt.
A választás részletes adatairól az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Lendvai József
polgármester

A 2011. november 27-i időközi helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterválasztás eredményeiről
Pilisszentkereszt község 1., és 2., sz. szavazóköreiben
Szavazókör
1. sz. szav. kör
Fő út 12.
2. sz. szav.kör
Rákóczi u. 12.
Pilisszentkereszt
összesen:

Választópolgárok száma

Közülük megjelent (fő/%)

931
849
1780

414
44,46 %
397
46,76 %
811
45,56 %

Érvényes szavazatok száma (db/%)

polgár-mesterre
403
97,34 %
378
96,92 %
781
98,11 %

képviselőkre
406
98,06 %
390
98,23 %
796
98,15 %

Érvényes szavazatok megoszlása a polgármester jelöltek között:
Becságh András
Kvintovics László
Lendvai József János
Szavazókör
független jelölt
független jelölt
független jelölt
48
95
260
1. sz. szav. kör Fő út 12.
11,9 %
23,6 %
64,5 %
36
78
264
2. sz. szav.kör Rákóczi u. 12.
9,5 %
20,6 %
69,9 %
84
173
524
Pilisszentkereszt összesen:
10,8 %
22,1 %
67,1 %

A választás érvényes és eredményes volt.
A megválasztott polgármester neve: Lendvai József János független jelölt

Becságh András független jelölt
Fazekas László független jelölt
Galda Béla Pálné független jelölt
Galda József Antal független jelölt
Galda László Antal független jelölt
Galó László független jelölt
Dr. Horváth Sándor független jelölt
Jánszki István Miklós független jelölt
Kvintovics László független jelölt
Lippai Gyula Krisztián független jelölt
Mikusik Gábor független jelölt
Mikusik Róbert független jelölt
Orosházi Géza József független jelölt
Rusznyák János Gábor független jelölt
Skripek Ferencné FIDESZ-KDNP

Pilisszentkereszt, 2011. november 30. 
 · V. é vfolyam, 2011. december

1. sz. szav.kör
Fő út 12.
113
188
141
99
130
120
216
156
111
47
152
131
122
179
134

2. sz. szav.kör
Rákóczi u. 12.
77
162
141
54
122
175
213
130
116
36
134
123
124
183
145

Összesen:
190
350
282
153
252
295
429
286
227
83
286
254
246
362
279

Baranyák Szilvia sk.
Helyi Választási Iroda vezetője

1961. 08. 31-én született Pilisszentkereszten.
Három gyermek édesapja, két egyetemista
lánya és egy gimnazista fia van. Felesége
kórházi nővér Kiskovácsiban.
Pilisszentkeresztre járt óvodába és hetedikes koráig iskolába. A 7-8. osztályt a Pomázi II. sz. Általános Iskola matematika
tagozatán végezte. Majd Budapestre, az
Apáczai Csere János ELTE Gyakorló Gimnáziuma matematika tagozatára járt, ott
érettségizett.
Egy év előfelvételis nagyatádi sorkatonai szolgálat után, 1980-tól a Budapesti
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karának hallgatója volt. Itt szerezte 1985-ben
biológus-vegyészmérnöki diplomáját a
környezetvédelmi ágazaton. 1985-1987
között a BHG Híradástechnikai Vállalat
fejlesztőmérnöke volt, majd 1987-1990-ig a
Környezetvédelmi Intézet Központi Laboratóriumában dolgozott labormérnökként.
1990-2006-ig a Munkaterápiás Intézet,
később Gálfi Béla Kht. kórházának diagnosztikai laboratóriumának labor vegyésze
volt. 2006 óta főállásban Pilisszentkereszt
polgármestere.
1994-1998 között önkormányzati képviselő
volt, vezette az Ifjúsági, Sport és Propaganda bizottságot. 2002-2004 között az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának
volt külsős tagja.
1990-1997 között a Pilisszentkereszti Labdarúgó Egyesület elnökségi tagja, 19972004-ig a PILE SC Labdarúgó Szakosztályának vezetője. Alapító tagja a Pilisszentkereszti Somvirág Egyesületnek és a Szentkereszti Polgári Körnek, melynek egyesületté válása után 2006-ig elnöke volt.
Harmadjára választották polgármesternek
Pilisszentkereszt lakói, 2006-ban a szavazatok 64%-ával, 2010-ben a szavazatok
65%-ával és most az időközi választáson
2011-ben a szavazatok 67%-ával.

Pilisszentkereszti Hírforrás

-testület bemutatkozása
Dr. Horváth
Sándor
Szombathelyen születtem 1951-ben. A
középiskola után lakatosként kezdtem el
dolgozni, majd Budapesten tanultam tovább. Gépészmérnökként először iparvállatoknál dolgoztam, de 3
évtizede a felsőoktatásban tevékenykedem.
Az Óbudai Egyetem Bánki karán vagyok tanár, és hosszú ideje töltök be vezetői funkciókat is.
Vallom, hogy a közösség számára hasznot
hozó együttműködés megvalósulhat olyan

Ifj. Fazekas László
35 éves vagyok, 1976.
július 14-én születtem
Budapesten. Születésem óta Pilisszentkereszten élek, a helyi
óvodába és általános
iskolába jártam. Középiskolai tanulmányaimat
Pécelen végeztem, a
Fáy András Mezőgazdasági Szakközép és Szak-

Rusznyák
János
Képviselőjelöltként,
még 63 évesen is a falunkért tenni akarók
egyike vagyok. Azt
hiszem, a választók
többsége ismer, hiszen
tősgyökeres pilisszentkereszti vagyok, a helyi közéletnek mindig aktív részese voltam,
gyermekeimen keresztül pedig a fiatalabb

Mikusik Gábor
Mikusik Gábor vagyok e falu szülötte és lakója. 1962-ben születtem Budapesten. Szüleim
Mikusik Kálmánné (Rozi néni) és édesapám
Mikusik Kálmán hazahoztak ebbe a csodálatos
faluba, melynek szeretete az első levegővétellel
kezdődött. Első lépteim után, amit Nagyapám
kovácsműhelyébe tettem, következett az óvoda,
majd nyolc csodálatos év az iskolában. Négy év
középiskola és érettségi után több helyen dolgoztam, különböző szakmákban próbáltam ki
magam. A következő mézcsepp az életemben
a házasságom, gyönyörű, szeretni való lánnyal

emberek között is, akik a világ egyéb dolgait illetően nem mindenben értenek egyet.
Tapasztalhattuk, hogy az éles szembenállás hová vezet. Jó példának és életem egyik
legnagyobb élményének tartom a pár évvel
ezelőtti „István a király” előadást, aminek
sikere érdekében igyekeztem minden tőlem
telhetőt megtenni. Sok-sok pilisszentkereszti
− fiatal és idős, őslakos és betelepült, szlovák
és magyar − fogott össze és mutatta meg a
világnak, hogy egy összetartó közösség mire
képes.
1998 óta élünk Pilisszentkereszten. Munkám
ugyan a fővároshoz köt, de úgy érzem pilisszentkereszti lettem. Sok embert ismertem
meg, bekapcsolódtam a helyi közéletbe. A
sokféle emberből álló Polgári Kör Egyesület
elnöke vagyok, az elmúlt években számos
munkásképző Intézetben. 1996-ban érettségiztem. Első munkahelyem, ahol 10 évet töltöttem
el, mint recepciós a BM Pilis Üdülőszálló volt.
Jelenleg fegyveres biztonsági őrként dolgozom.
Először jelentkeztem képviselőnek, úgy gondolom, hogy képviselői teendőimet össze tudnám
egyeztetni munkahelyi teendőimmel.
Képviselői munkám során fontos területnek
tartanám az ifjúság, a sport, a közbiztonság
és közterületeink karbantartásának kérdését.
Úgy vélem, közös összefogással szebbé és
jobbá tehetjük Pilisszentkeresztet.
generációkkal is jó a kapcsolatom. Ismerve
településünk anyagi helyzetét és lehetőségeit, a képviselői munkát szolgálatnak tekintve,
ellenszolgáltatás nélkül tenném dolgomat a
falu bizalmából. Képviselői múltamból eredően ismerem a temérdek tennivalót. Az elmúlt négyéves ciklushoz hasonlóan támogatni
fogom a kis önrésszel megvalósítható, a falu
számára hasznos pályázatokon való indulást
településünk fejlesztése érdekében.
Tapasztalatommal és munkámmal szeretném
erősíteni azt az akaratot és összefogást amivel
bármit elérhetünk.
hozott össze a sors, 1985-ben kötöttünk házasságot. Élményekben és gyermekekben gazdag
évek következtek: Gábor, Dávid, Bálint, AnnaKrisztina és Beatrix. A gyerekek születése, nevelése, iskoláztatása komoly kihívás elé állított
bennünket. Szeretetre méltó gyerekek, minden
egyes nap, óra, perc öröm számunkra. 25 éve
lettem vállalkozó. Nagyon szeretem a falumat,
ezt a csodálatos környezetet, szeretnék érte
minden tőlem telhetőt megtenni a nemzetiségért, a jobb élhetőségért, a nyugalomért. Köszönöm a falunak, hogy méltónak tartott a képviseletére. Békés, nyugodt karácsonyt kívánok
minden szentkereszti lakosnak.

rendezvényt, templomi koncerteket, kiállításokat, előadásokat szerveztünk, ahol örömmel
láttuk a falu minden lakóját. Büszke vagyok
arra, hogy évek óta meg tudunk ajándékozni
Karácsonykor 25-30 nehezen élő magányos
embert vagy családot.
Úgy vélem, hogy Pilisszentkereszt történelmi múltjával, többnemzetiségű kultúrájával
és hagyományaival, páratlan fekvésével sok
lehetőség birtokosa. A jövőben az önkormányzat legfontosabb feladata lesz a település
önfenntartó képességének erősítése, a lehetőségek feltárása, a saját erőforrások hasznosítása. Meggyőződésem, hogy összefogással,
nyugodt légkör megteremtésével a korlátozott
erőforrások, magyarul a kevés pénz ellenére
is a mindannyiunk által vágyott békés, élhető
falunk lehet.

Jánszki István
Pilisszentkereszti születésű és lakosú vagyok.
Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, majd Esztergomban és Budapesten
tanultam tovább. Híradástechnikai műszerészként dolgoztam nyugdíjba vonulásomig.
Nős vagyok, két gyermekem van.
2010-ben negyedik ciklusomat kezdtem meg
képviselőként, amikor alpolgármesternek választottak. 2011-ben az időközi választások
után ismét alpolgármesternek választottak.
Köszönöm mindazoknak, akik újra megtiszteltek bizalmukkal. Igyekszem méltón
támogatni falunk nemzetiségi és kulturális
örökségét és továbbra is a lakosság érdekeit
szolgálni.

Galó László
Pilisszentkereszten, a Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskolában és a Szlovák Nemzetiségi
Óvodában dolgozom tanítóként és logopédusként. 2006-2010 között az akkori képviselőtestületben a pénzügyi bizottság elnöke és
nevelési-oktatási tanácsnok voltam.
Aki követte képviselői munkámat, tudhatja,
mire számíthat tőlem leginkább: a falu oktatási intézményeibe járó gyerekek és az ott
dolgozók érdekeinek képviseletére, a nyilvánosság fórumainak bővítésére, működésük
biztosítására (újság, honlap, hirdetők, helyi
tv-rádió), az egyházközség segítésére, és legfőképpen a civil kontroll megjelenítésére a
helyi önkormányzatban. Bízom benne, hogy
képviselőként is hozzá tudok járulni falunk
békés fejlődéséhez.
A Hírforrás minden olvasójának Istentől
megáldott, békés karácsonyt kívánok!
Milostiplné a radostné Vianočné Sviatky!
Fröhliche Weihnacahten!
V. é vfolyam, 2011. december
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Hírek az iskolából

A

z iskolában tanév végén szoktunk számot vetni az eltelt időről, de legbelül
egy naptári év végén mindenki mérlegeli az
eltelt hónapok eredményeit. Nem kivétel ezalól az iskola sem. Iskolánk karácsonyfája
alá sok eredményes pályázat kerül.
Néhány hónapja nyertünk 1 millió forintot interaktív táblára és ügyviteli szoftverre. Két kollégánk a napokban végezte el a
tábla használatára jogosító továbbképzést.
Fejlesztő játékokra, a tanulók fejlesztését elősegítő munkára a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium pályázata alapján 153 000
Ft-ot fordíthattunk.
A 8. osztályosok tíz napot töltöttek osztályfőnökükkel Szlovákiában, az erdei iskola lehetőségét szintén pályázaton nyertük.
Az Országos Szlovák Önkormányzat pályázata szlovákiai utazást és szlovák kommunikációs versenyt támogatott.
A Magyarországi Szlovákok Szövetségétől 140 000 Ft-ot nyertünk módszertani
segédanyagokra és utazásra.
A karácsonyfánk alá képzelhetjük a felújított ebédlőnket, amelyet ősszel a tanulók
birtokba vehettek.
Versenyben, vetélkedőben sem volt hiány. A legszebb eredményt, a legrangosabb
országos elismerést (első helyezést) a Magyarországi Szlovákok Szövetsége szlovák
népdaléneklési versenyén a 6. osztályos lányaink szerezték. Duóban: Ljavinyec Viktória, Pénzelik Fanni
Kórusban: Bauer Viktória, Genszki Edina, Fődi Orsolya, Ljavinyec Viktória, Pénzelik Fanni, Roob Izabella.
Mi mit tettünk, teszünk a közös karácsonyfa alá? A község rendezvényeit a gyermekek szerepléseivel próbáltuk meghitté
tenni, ott voltunk az idősek napján, készültünk a gyertyagyújtásra, az óvodásoknak
betlehemi játékot mutattunk be, az ünnepre
várva kétszáznál is több mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk. Karácsonyfa- és ablakdíszekkel szépítettük intézményünket.
Az iskola tanulói és munkatársaim nevében
áldott ünnepeket kívánok Pilisszentkereszt
lakosainak:
Papucsekné Glück Márta
igazgató

Somvirág Adventi vásár
December 11-én Pilisszentkereszten járt
René Roudaut Franciaország magyarországi nagykövete

A 2011. évben a személyi jövedelemadók
1%-ából a Pilisszenkereszti Iskoláért Alapítvány javára befolyt 333 357 Ft.
A támogatásokat ezúton is köszönjük!

A Duna menti svábok történelme
és kultúrája
című kiállítás megtekinthető
december 31-ig
a Német Önkormányzat irodájában
előzetes bejelentkezés alapján.
Orbán Vilmos: +36 30 8378 326

10 · V. é vfolyam, 2011. december

Magyarul a levél:
Nagy öröm volt számunkra a találkozás tegnap Pilisszentkereszten az adventi vásáron. Köszönet a jó hangulatért és a meleg fogadtatásért. Üdvözlet mindenkinek,
akivel találkozhatunk. Emlékként küldöm a fényképet, melyet a feleségem készített.
Szívélyes üdvözlettel: René Roudaut

Pilisszentkereszti Hírforrás

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén:
n Tároljon otthonában egy hétre elegendő és tartós élelmiszert
(konzerv, kenyér, tej, liszt, instant élesztő, só) az egész család
számára.
n Halmozzon fel tartalékokat vízből.
n Legyen otthon a rendszeresen szedett gyógyszerekből szükséges
mennyiség, kötszerek, ha csecsemő van a családban több napra
elegendő tápszer és pelenka!
n Tartson otthonában üzemképes állapotban egy elemről
működtethető rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket
n Folyamatosan ellenőriztesse tüzelőberendezéseit és kéményét
az égéstermék visszaáramlásának elkerülése érdekében
(szén‑monoxid mérő).

Tájékozódjon
a várható időjárásról,
az útviszonyokról!
(rádió, TV, internet)
Autóval történő
közlekedés esetén
csak jó műszaki állapotú
és téli gumikkal felszerelt
gépjárművel induljon útnak!
n Havas időszakban az autóban legyen:
hólapát, vontatókötél, érdesítő anyag
(homok, só), elemlámpa, tartalék
üzemanyag.

104, 105, 107, 112

n Hosszú téli utazáshoz: hólánc, meleg ruha,
takaró, meleg ital, egy napi élelmiszer
n Útközben időben gondoskodjon
üzemanyagról!
n Lehetőség szerint nappali utazást tervezzen.
n Nagy havazás előtt ne induljon el hosszú
útra kisgyermekkel!
n Intenzív havazás esetén a legközelebbi
lakott településen helyezze
el biztonságban gépjárművét
n Legyen mindig segélyhívásra alkalmas
eszköz, mely üzemképes,
feltöltött állapotban van és a
segélyhívószámokról se feledkezzen meg!

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
V. é vfolyam, 2011. december
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Művészeti ki kicsoda
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása az Interreg IVC nemzetközi
projektben való részvételével lehetősége nyílt a kiváló
együttműködésnek
köszönhetően
az
országban
egyedülálló kistérségi „Művészeti ki kicsoda”
elnevezésű kiadvány megalkotására.
A kiadvány színes és egységes szerkezetben
a legfontosabb információkat tartalmazza a
Dunakanyar-Pilis kistérség 13 településén
élő vagy dolgozó, különböző művészeti
ágakban tevékenykedő alkotókat: irodalom, színház, képzőművészet, film és fotó,
iparművészet, építészet és zene művészeti
ágban.
Nagy örömmel és büszkeséggel tudatjuk,
hogy példamutató kiadványunk hozzájárul
alkotó energiákban különösen gazdag térségünk értékeinek feltérképezéséhez, és
egy olyan gyűjtemény megszületését eredményezte, amely a hazai és nemzetközi
kulturális életben és az idegenforgalom területén is értékes iránymutatóul szolgál.
A kiadványátadó ünnepséget 2011. augusztus 27-én 18 órakor a szentendrei Pest
Megyei Könyvtár színháztermében tar-

tottuk, melyen a kiadványban
szereplők közül, több mint 300
művész jelent meg és a kiadvány tiszteletpéldányát a jeles
eseményen átvette.
A Művészeti ki kicsoda
kiadvány tiszteletpéldányát
azok a művészek, akik ezidáig nem vették át, megtehetik
saját településükön 2012.
március hó végéig a polgármesteri hivatalban.
Az országban egyedülálló kiadvány
fennmaradó részét kulturális szakemberekhez, művelődési házakhoz és polgármesteri
hivatalokhoz eljuttatjuk. Továbbá a kistérségünk mind a 13 településének és a szomszédos kistérségek településeinek könyvtárában kölcsönözhetővé válik október elejé-

től a kiadvány, melyet használjanak, forgassanak a kultúra jegyében szeretettel.
Antal Katalin
DPÖTKT
Kulturális referens

Manó szlovák

Manó szlovák

slovenské jazykové, interaktívne, výučné CD pre deti.

Szlovák nyelvi, interaktív,
oktató CD gyerekeknek

Obsah CD:
• osem tém, spracované vo forme dialógov
• zvukový materiál so slovenskými deťmi
• príbehy po slovensky a po maďarsky
• 200 hravých úloh
• slovensko-maďarský
a maďarsko-slovenský zvukový slovník
• pri každej téme jedna slovenská pieseň

A CD tartalma:
• nyolc téma párbeszéd formájában
• hanganyag szlovák gyerekekkel
• történetek szlovákul és magyarul
• 200 játékos feladat
• szlovák-magyar és magyar-szlovák
hangos szótár
• minden témához egy-egy szlovák dal

/Drobčekova slovenčina/

Demo CD si môžete pozrieť na webovej
stránke http://szlovakdemo.mano.hu/

A demo CD-t megnézhetik
a http.//szlovakdemo.mano.hu oldalon.
Kérdéseiket, észrevételeiket vagy megrendelésüket küldjék a demjen.marta@gmail.com
e-mail címre, vagy hívjanak a 30-217-82-90
telefonszámon.
A kiadást támogatta
a Határontúli Szlovákok Hivatala.

Otázky, pripomienky alebo objednávky
pošlite na mailovú adresu demjen.marta@
gmail.com , alebo mi zavolajte na telefónne
číslo 30-217-82-90.
Vydanie CD podporoval Úrad Slovákov
žijúcich v zahraničí
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HÍRFORRÁS

Alapító:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó:

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
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