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Nové leto, nové, ďes’ tak dího bolo?
U stuďenki, u rubenki,
hruški, hruški krále, s čím sa umíváťe?
S červeníma vajci, z bílíma koláči,
šej-haj, zelení máj.
Iďe Peter z Ríma, ňese flašu vína,
abi zrne sa napili, pána boha chválili,
šej-haj, zelení máj.
Seďí baba v koši, a pán sa jéj prosí,
daj babenko vajenko, lebo jenno, lebo dve,
šak sa ti to málo ubudne.
Čijí je to noví dom, podeprení s polenom,
a s perkámi pokrití, a s pupáki pobití,
šej-haj, zelení máj.
Nedajte nám dlho štát, buďeme vám strechu brat,
šej-haj, zelení máj.

Áprily Lajos:

Mennék eléd
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Tavasz
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Hírek az ülésteremből
1/2016. január 21.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen öt képviselő vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló
polgármesteri beszámoló elfogadását követően a napirendek tárgyalása során a képviselők az alábbi tárgyakban hozták meg a
döntéseket:
A képviselő-testület a 2016. évi költségvetését tárgyalta, melyet a bizottsági ülésen
és a testületi ülésen megfogalmazott javaslatokkal kiegészítve döntésében kérte újra
előterjeszteni a soron következő képviselőtestületi ülésre. Egyhangú döntéssel fogadta el a képviselő-testület a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervét.
Elfogadásra került az ülésen a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása is. A döntés értelmében
az óvoda 2016. július 4-től – 2016. július
29-ig zárva tart, annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az
ügyeletet 2 hétre az óvoda biztosítani köteles. Tárgyalta a képviselő-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
óvodai előjegyzés időpontjainak meghatározását.
A döntés értelmében az óvodai előjegyzés időpontjai az alábbiak szerint lettek
meghatározva:
2016. május 2. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2016. május 3. (kedd) 8:00 – 17.00 óráig
2016. május 4. (szerda) 8:00 – 17.00 óráig
2016. május 5. (csütörtök) 8:00 – 17.00 óráig
2016. május 6. (péntek) 8:00 – 17.00 óráig
Tájékoztatva lett a képviselő-testület a
polgármester szabadságának ütemezéséről,
melyet tudomásul vett. Pilisszentkereszti
Német Önkormányzat kérelmet nyújtott
be a képviselő-testülethez, melyben leírta,
hogy a jelenlegi székhelyén igényt tartana
a PNÖ a másik irodahelyiségre is, illetve
az épület alatt található pince helyiségre.
Az ingatlannal kapcsolatosan több igény
is felmerült már. Az iskola igazgatója jelezte, hogy az iskolai könyvtárat szeretnék
oda átköltöztetni, hogy kialakíthassanak a
jelenlegi könyvtárból egy öltözőhelyiséget
a gyerekek részére. Volt egy polgármesteri
elképzelés is, hogy az adott ingatlant fecske lakásként kedvezményes áron adja bérbe
az önkormányzat. További megkeresés érkezett az ingatlan vonatkozásában a Mária
út egyesülettől, az önkormányzat cselekvési programjában elfogadta, hogy zarándokszállás létesüljön a településen. Erre a
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pályázati rendszerben 15-20 millió forintos
bevételre számíthatna az előzetes elképzelések szerint a település. A napirend végén
a javaslat értelmében nem hozott a testület
végleges döntést a kérdésben, hanem, végiggondolva az összes igényt és lehetőséget
egy későbbi ülésen tárgyalja újra a kérdést.
A képviselő-testület tárgyalta és elfogadta
a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodások felülvizsgálatát. A következő napirenden belül társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2016. évi igazgatási
szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi
munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási
rendről szóló …/2015. (…) önkormányzati
rendelet tervezetét.
2/2016. február 25.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen minden képviselő részt
vett. A lejárt határidejű határozatokról
szóló polgármesteri beszámoló elfogadása
után, a napirend tárgyalása során a képviselők a következő döntéseket hozták meg:
A képviselő-testület meghozta a 2017.2019. évi középtávú tervezésről szóló döntését, illetve elfogadta az önkormányzat
2016. évi költségvetését, illetve módosította a 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. A testületi ülésen döntött a képviselő-testület a helyi civil szervezetek pályázati elszámolásáról. Támogatta
továbbá a Bugás Bt. kérelmét, melyben kérelmezte a bérlő a bérlemény bérleti szerződésének további 5 évre történő meghos�szabbítását. A Pilisszentkereszti Óvodásokért Alapítvány kérelmét is támogatta a
jótékonysági bál megrendezésével kapcsolatban, melynek célját a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda új gyermekfektetőinek és az új öltöző szekrények megvásárlására hirdették meg. A Pilisszentkereszti Német Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást a PNÖ
kérelmére módosította a képviselő-testület.
A Pilisszentkereszti Hírforrás főszerkesztőjének Vándor Dórát, a Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját
bízta meg. Elfogadta a képviselő-testület a
települési nemzetiségi önkormányzatokkal
kötendő együttműködési megállapodásokat a Pilisszentkereszti Hírforrás megjelentetésével kapcsolatban. Módosította a képviselő-testület a lapkiadással kapcsolatos
önkormányzati határozatait, illetve a lapkiadási szerződését is. Meghatározta az önkormányzat a 2016. évi helyi ünnepeinek és
nemzeti ünnepeinek időpontjait. Elfogadta
a képviselő-testület a Pilisszentkereszti

Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évéről
szóló beszámolóját, elfogadásra került továbbá a januári ülésen társadalmi véleményeztetésre bocsátott a 2016. évi igazgatási
szünet elrendeléséről valamint a 2016. évi
munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási
rendről szóló …/2015. (…) önkormányzati
rendelet. A képviselő-testület tekintettel a
hatályos jogszabályi környezet változásaira kinyilvánította azon szándékát, hogy
felül kívánja vizsgálni a település helyi
építési szabályzatát és szabályozási tervét.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kérjen be legalább három
ajánlatot a feladat elvégzésére. Elfogadásra
került a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő haszonkölcsön szerződés,
melyben az önkormányzat a kapitányság
rendelkezésére bocsátott egy hordozható
számítógépet, a pilisszentkereszti körzeti
megbízott munkakörülményei javítása érdekében. Meghatározta a képviselő-testület
a közmeghallgatás és a falugyűlés időpontját. A döntés értelmében a közmeghallgatás időpontját 2016. március 24-én 17.00
– 18.00 közötti időtartamra tűzte ki. A falugyűlést 2016. május 26-án 17.00 órakor
tartja meg, melynek napirendjét az aktuális
megoldandó feladatokban jelölte meg. Elfogadta a képviselő-testület a polgármester
beszámolóját a 2015-ös évről, a bizottságok
2016. évi munkatervei is meghatározásra
kerültek. 19. napirendként elfogadta a képviselő-testület a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását.
3/2016. március 10.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi tagok közül az ülésen 5 fő jelent
meg. A rendkívüli ülésen egyetlen napirendet tárgyalt a képviselő-testület, melynek keretén belül kinyilvánította, hogy a
2016. március 7-én elhunyt Mikusik Bélát,
Pilisszentkereszt korábbi vezetőjét, saját
halottjának tekinti, és temetési költségének fedezetét az Önkormányzat a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletének általános tartaléka terhére biztosítja.
4/2016. március 24.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen minden képviselő részt
vett. A lejárt határidejű határozatokról
szóló polgármesteri beszámoló elfogadása
után, a napirend tárgyalása során a képviselők a következő döntéseket hozták meg:
A képviselő-testület elfogadta a 2016.
évi közbeszerzési tervét, döntést hozott
a Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi
munkatervének jóváhagyásáról. Megalkotta az önkormányzat a település közművelődési koncepcióját. Jóváhagyta a
képviselő-testület az önkormányzat által
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nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló szociális beszámolóját. Az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.000.000,- Ft-ot irányozott elő civil
szervezetek és egyesületek támogatására. A képviselő-testülete a részben vagy
egészben Pilisszentkereszt közigazgatási
területén működő és ott székhellyel vagy
telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok részére készült pályázati felhívást
elfogadta, és közzé tette. Az önkormányzat
2011-ben kijelölte elidegenítésre a 257/1
hrsz-ú, természetben a Malom utcában található önkormányzati belterületi ingatlant.

Az előző években többször próbálta az önkormányzat pályázati úton értékesíteni az
ingatlant, akkor az ajánlattételi felhívásra
nem érkezett pályázat. A képviselő-testület
egy friss ingatlan értékbecslést követően
elfogadta az ingatlan értékesítésére vonatkozó ajánlattételi felhívást. Továbbá elfogadta a képviselő-testület a Téry Ödön 41.
szám alatti ingatlan hasznosítási ügyében
elkészült pályázati felhívást.
Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon a
Rendeletek menüpont alatt, az elfogadott
határozatok az Önkormányzat/Határoza-

tok menüpont alatt, a társadalmi vitára
bocsátott rendelet-tervezetek a Társadalmi
véleményeztetés menüpont alatt, a tájékoztatók, beszámolók és a munkatervek az
Önkormányzat/Tájékoztatók, beszámolók
menüpont alatt, a testületi ülések előterjesztései az Önkormányzat/Előterjesztések
menüpont alatt, a képviselői kérdések, a
válaszok, a bejelentések, a napirendnél
jegyzőkönyvezett hozzászólások, a polgármesteri bejelentések a testületi ülések jegyzőkönyveiben. Az aktuális pályázati kiírások a honlap főoldalán tekinthetők meg,
a lejárt felhívások a hirdetmények között
olvashatók el.

Változtak a magánfőzés szabályai
Felhívom a Tisztelt Magánfőzőink figyelmét, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.
Az adófizetést 2016. január 1-jétől párlat adójeggyel kell teljesíteni.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyként
egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy
liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának megfizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is. A párlat adójegyet az előállítást megelőzően kell igényelni a lakóhely szerint illetékes Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) megyei adó- és vámigazgatóságától.
Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki regisztrált
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál (kitöltötte és benyújtotta az erre rendszeresített nyomtatványt.)
A magánfőzőnek a tárgyévi első párlat előállítása előtt legalább
5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie.
Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az
éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab párlat adójegy lehet, és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző
igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül bejelentette a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatóság részére. Az adóhatóság a bejelentésről
a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illetékes megyei/
fővárosi adó- és vámigazgatóságot. A párlat adójegyeket a vámha-

Pálinkafőzés

tóság kizárólag az önkormányzat adóhatóság értesítését követően
tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016. január 1. előtt
regisztrálta a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell ezt megismételnie.
Bővebb tájékoztatás az adóügyi ügyintézőnél ügyfélfogadási
időben igényelhető.
További kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatalhoz is fordulhatnak 26/547-500-as telefonszámon.
Baranyák Szilvia
jegyző

Magánfőzés bevallási és befizetési határidők
Felhívom a Tisztelt Magánfőzőink
figyelmét,
hogy a jövedéki törvény
67/A. § (4) bekezdése
alapján a magánfőzők
2015. évben előállított
magánfőzött párlat utáni
adóbevallási és adófizetési
kötelezettségének határideje (a lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz) 2016. január 15-én lejárt.
A vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 1000,- Ft, amelyet a magánfőző a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz fizet meg.
Amennyiben a magánfőző 2015-ben előállított magánfőzött pár-

latot, úgy adóbevallását az önkormányzat adóhatóságához kell
benyújtania, továbbá az adót az önkormányzat által kibocsátott
csekken, vagy átutalással meg kell fizetnie.
Ha a magánfőző nem állított elő a 2015-ös évben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
A bevallási nyomtatvány, illetve a desztillálóberendezés bejelentéséről szóló nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető.
(http://www.pilisszentkereszt.hu/blog/2016/02/maganfozesbevallasi-es-befizetesi-hataridok)
Bővebb tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben igényelhető,
illetve a 26/547-500-as telefonszámon.
Baranyák Szilvia
jegyző
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Adózás

Felhívás adófizetésre
lisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számlaszámaira:
Iparűzési adó beszedési számla:
Gépjárműadó beszedési számla:
Talajterhelési díj beszedési számla:
Telekadó beszedési számla:
Építményadó beszedési számla:
Tartózkodási idő utáni IFA besz. számla:
Pótlék beszedési számla:
Bírság beszedési számla:

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2016. I. félévi helyi iparűzési adó, gépjárműadó, építmény és telekadó befizetésének
határideje 2016. március 16. volt.
A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóértesítőkkel együtt március hónap elején kézbesítettük
Önöknek.
Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az Önkormányzat Pi-

65700110-10813542
65700110-10818970
65700110-10810233
65700110-10810161
65700110-10810123
65700110-10810130
65700110-10810147
65700110-10810154

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos
betartására a késedelmi pótlék felszámítás elkerülése végett. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy hivatalunk
jogosult a lejárt tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali
beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű
forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.
Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal

Ajánlattételi felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonát képező,
Pilisszentkereszt 257/1 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozóan
I. A pályázat kiírója:
I./1. A pályázat kiírójának hivatalos megnevezése és címe:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Cím:
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
Telefon: 06-26-547-500
Fax:
06-26-347-599
E-mail: mlynky@t-online.hu
II. A pályázat tárgya:
Pilisszentkereszt Község tulajdonát képező, Pilisszentkereszt
257/1 hrsz-ú ingatlan vevőjének kiválasztása.
Az ingatlan jellemzői:
A megközelítőleg 32 méter széles utcafronttal rendelkező ingatlan délkelet felé néz. A telek Lf-1 övezeti besorolású, oldalhatárosan, 20%-san beépíthető, a megengedett homlokzatmagasság
5,5 méter. Ebben az övezetben 600 m2 a legkisebb kialakítható
teleknagyság. Az ingatlan 3x25 amperes elektromos bekötéssel
és vezetékes víz csatlakozással rendelkezik. A csatorna és a vezetékes gáz főgerincek a telek előtt megtalálhatók.
Az ingatlan közelében lévő turistaútvonalak a környék kedvelt kirándulóhelyeihez visznek tovább.
Az ingatlan licitára:
A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett értékbecslés alapján
az ingatlan piaci értéke 17.800.000,- Ft, azaz Tizenhétmilliónyolcszázezer forint, amely megegyezik a licitárral.
III. Az ajánlatok bírálati szempontjai
Cél az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.
A bírálat szempontjai:
a.) a licitárral egyező, vagy a licitárnál magasabb összeget
ajánló és
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b.) a vételárat egy összegben megfizető pályázó kiválasztása.
c.) több azonos vételár ajánlat esetén az önkormányzat nyilvános licitet hirdet az ajánlattevők között.
IV. Az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának helye:
Az ajánlattételi határidő: 2016. május 9.
Az ajánlati felhívást a 2011. szeptember 08. napján hozott, az
ingatlan elidegenítéséről szóló 84/2011. számú önkormányzati
határozat alapján 2016. március 25. napján teszi közzé az Önkormányzat a hirdetőtábláin, honlapján, valamint ezt követően
az önkormányzati újságban.
Az ajánlat benyújtható:
– 2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12. számra címezve postai úton,
vagy
– Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen leadva.
Postán történő kézbesítés esetén az az ajánlat minősül határidőben benyújtottnak, amely az ajánlattételi határidő lejártáig
postázásra kerül, illetve személyes leadásra 2016. május 9-én
hétfőn, 17.00-ig van lehetőség.
Az ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani.
V. Az ajánlattétel tartalmi követelményei:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell.
• az ajánlattevő nevét, címét, személyi adatait;
• az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a licitáron vagy azt meghaladóan - konkrétan meghatározott - milyen összeget ajánl vételárként;
• a vételár teljesítésének módját (egyösszegű vagy részletekben
történő teljesítés);
• az ajánlat aláírását.
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VI. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja:
Az ajánlatok felbontására Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Dísztermében (2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.) kerül sor 2016. május 11. napján, 15.00
órai kezdettel.
A bontási eljárás résztvevői: polgármester, jegyző, képviselő-testület tagjai, jegyzőkönyvvezető, külön meghívás nélkül
jelen ajánlattételi felhívás alapján a pályázók. A pályázatbontási eljárást a polgármester vezeti. Megállapítja a beérkezett pályázók személyét, számát, azokat a számszerűsíthető adatokat,
amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A
felbontásról készült hitelesített jegyzőkönyv 5 napon belül minden pályázónak megküldésre kerül.
VI./1. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagyis az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó, érvényes ajánlatot tevővel köti meg az adásvételi szerződést. Az eljárás nyertesének
a szerződéskötéstől elzárkózása esetén ajánlatkérő a második
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, vagy új
pályázatot ír ki.

VI./2. A beérkezett ajánlatokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az ajánlatok bontását követő
legközelebbi testületi ülésén dönt.
A szerződéskötés tervezett időpontja: a testület döntésétől
számított 5 munkanapon belül, a felekkel egyeztetett konkrét
időpontban.
Ajánlattevők legalább ezen időpont lejártáig kötve vannak
ajánlatukhoz.
Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen ajánlattételi
felhívásban, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot és új pályázatot írjon ki.
Pilisszentkereszt, 2016. 03. 18.
Peller Márton
polgármester
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civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 37/2016. (III.24.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok részére,
pénzbeli önkormányzati támogatásra.
1. A pályázat címe és célja:
A pályázat címe:
„Civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek
és alapítványok által az önkormányzat feladatkörébe tartozó
vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez,
illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.
2. Támogató megnevezése:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.)
3. A támogatás jellege: nyílt pályázat
4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a
pályázatból kizárt pályázók meghatározása:
Pályázat benyújtására jogosult a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő, ott székhellyel
vagy telephellyel rendelkező egyesület és alapítvány.
Nem jogosult pályázat benyújtására az az egyesület vagy alapítvány,
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az

alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
e) az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
eb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
f) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi
CLXXXI. törvény 13. § alapján a honlapon közzétették.”
Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton
–a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a
hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
b) aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem
rendelkezik, továbbá azt nem igazolja,
d) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett,
e) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott – eljárás alatt áll,
f) jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási
szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be,
vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
g) nem felel meg az Áht. 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
➺
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➺ h) aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még
nem számolt el.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:
A pályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani 3 eredeti, aláírt példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét),
székhelyét (címét),
b) a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adószámát,
c) a pályázó képviselőjének nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megjelölését,
e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt
pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
költségtervet,
f) az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót
is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,
hb) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt
alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit
vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget.
i) a pályázó bankszámlaszámát.
A támogatási igényhez csatolni kell
a) igazolást a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),
b) az egyesület, alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről
szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti, 2. sz. nyomtatványon megtett nyilatkozatot
6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és ös�szege:
A pályázati forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletben „Civil alap”
címen meghatározott 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint.
7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:
A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.
8. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének felső
határa:
Egy pályázatra maximum 500.000,- Ft támogatás nyújtható.
9. A finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás,
több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy
nem visszatérítendő költségvetési támogatás):
Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási
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szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő
támogatás.
10. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázatot 2016. április 25-én (hétfő) 16.00 óráig kell lezárt
borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.) személyesen benyújtani. A borítékra rá
kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2016.”.
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és fel
tételei:
A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra
8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra
kerül.
12. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó
tájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje
és módja:
A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és a Polgármesteri Hivatal
titkárságán benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből, jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három
tagú bizottság bírálja el.
13. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai,
a pályázat eredményéről történő értesítés módja
és határideje:
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban
értesíti.
14. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó
feltételek:
a) a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
b) a támogatás csak a támogatási szerződés megkötése után keletkezett költségekre számolható el,
c) a támogatással legkésőbb 2017. január 15-éig el kell számolni,
d) az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását
részletesen leíró szöveges beszámolóból áll
e) a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített
másolatát,
f) a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését
követő 30 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni
h) a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni
i) a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat
köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni
j) A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt
felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
ja) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik
meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás
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jb)

jc)

jd)
je)

jf)
jg)

igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi,
és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási
döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a
támogató tudomására,
a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás
szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,
a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően
teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatási
szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett
a 3. számú nyomtatvány szerinti nyilatkozatot megtegye. A
nyilatkozatot eredményes pályázat esetén, a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig kell benyújtani.
15. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Peller Márton polgármester ad a 26/547-500-as telefonszámon, polgarmester@
pilisszentkereszt.hu e-mailen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben.
16. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái:
A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a
szükséges nyilatkozatokat a 2. és 3. számú minta alapján kell
megtenni. A nyomtatványok letölthetők az önkormányzat www.
pilisszentkereszt.hu honlapjáról illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Peller Márton
polgármester
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
1220/2 hrsz.-ú, Téry Ödön u. 41. sz. alatti ingatlan bérleti jogának elnyerésére
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
(továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1. pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére, az alábbi
feltételek mellett:
1. A bérlemény címe: Pilisszentkereszt, 1220/2 hrsz.,
Téry Ödön u. 41.
alapterülete:
33,12 m2 (alaprajz mellékelve)
helyiségek száma: 5 db
bérlemény előtti burkolt közterület alapterülete: 144 m2 (mellékelt rajz szerint) a bérleménnyel együtt külön díj felszámítása
nélkül
2. A bérlet időtartama: öt év
3. Bérlemény hasznosítása:
Kiskereskedelmi (SzJ 52, kivéve: SzJ 52.6 nem bolti kiskereskedelem és SzJ 52.25.10.1 alkoholtartalmú italok kiskereskedelme), és/vagy étkezőhelyi vendéglátási (SzJ 55.3, 55.4), és/vagy
kölcsönzési (SzJ 71.2, 71.4) célra
4. 
Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére:
1.340 Ft/m2/hó + ÁFA
5. Egyéb feltételek:
5.1 A bérlemény hasznosítása a Dobogókőre látogató turisták
illetve lakosok ellátását szolgáló, 3. pontban megjelölt üzleti tevékenység céljára történhet. A bérlő a bérleményhez tartozóan
tevékenységével összefüggően használhatja a bérlemény előtti
burkolt közterületet.
5.2 A bérleti szerződés a bérlő és az Önkormányzat, vagy az

Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom
Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.
5.3 A bérlő köteles a bérleményt a bérleti szerződésnek megfelelően üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
5.4 A bérlő engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése bérlő
kötelessége.
5.5 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlő fizeti a közüzemi költségeket. A helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő tér kialakítása a bérlő
költsége és feladata. Szerkezeti elemeket érintő átalakításhoz,
felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. Az
építmény műemlék környezetében áll, ezért mindennemű átalakítási, felújítási munka engedélyköteles. Az engedély beszerzése – az Önkormányzat hozzájárulásával – bérlő kötelessége.
5.6 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerződés bármely okból
történő megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a saját
költségen elvégzett értéknövelő beruházások, valamint a karbantartás, állagmegóvás költségeinek megtérítésére. Az általa
saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény
állagának sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, a helyiséget
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles vis�szaadni a bérbeadó részére. A bérlő köteles a 144 nm-es burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítéséről
gondoskodni.
➺
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➺ 5.7 A bérlő köteles az építményre vagyonbiztosítást kötni.
5.8 A bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem
adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy
használatába.
5.9 Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles
bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot
megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból
történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben
foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.
5.10 Bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elővásárlási, előbérleti jogot nem biztosít az Önkormányzat bérlő részére.
5.11 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerződésmódosítás
nélkül – minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni.
5.12 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerződésben rögzítik.
6. Ajánlattételi határidő:
A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetőtáblán való
közzétételét követően, legkésőbb 2016. április 25. (hétfő) 18.00
óráig jogosultak ajánlatot tenni.
7. Az ajánlattétel helye:
Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) 2 (két)
példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfőn 8.00-18.00 keddtől csütörtökig 8.00-16.00, (március 20-án 8.00-12.00), pénteken
8.00-12.00 óra között.
A borítékra rá kell írni: „Téry Ödön u. 41. bérleti szerződés”,
egyéb felirat a borítékon nem lehet.
Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen
az ajánlat átvételének pontos időpontja és az átvevő személye feltüntetésre kerül.
Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
• A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén cégbejegyzés száma, adószám)
• Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak
adatait (név, cím)
• Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
• Ajánlat a bérleti díj összegére (Ft/m2/hó), ÁFA nélkül
Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlatához kötve van
• Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról
• Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint
arról, hogy 30 napnál régebben meg nem fizetett köztartozása
nincs
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás
vagy felszámolási eljárás alatt
• Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírósági kivonat hiteles
másolata
• Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott
nyújtja be)
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Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat
is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden
oldalát, valamint a mellékleteket a pályázó cégszerű vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az
ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások.
Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban
kell benyújtani.
8. Az ajánlat elbírálása:
8.1 Az ajánlatok bontására 2016. április 26-án (kedden) 11.00
órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fő utca 12. szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevő – külön meghívás nélkül - részt venni.
8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen
az ajánlat, amennyiben
• határidőn túl nyújtották be, vagy
• nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek.
8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,
• amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére halasztást nem kapott,
• amely végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás
alatt áll.
8.4 Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőtől számított 30 napon belül. A pályázók az eredményről
a döntést követő 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.
8.5 A bírálati szempont a megajánlott bérleti díj összege. Az a
pályázó nyeri el a bérleti jogot, amelyik a legmagasabb bérleti
díjat ajánlotta. Amennyiben kettő vagy több pályázó ugyanolyan összegű bérleti díjat ajánlott meg, az Önkormányzat az
azonos ajánlatot tevők között versenytárgyalást tart, amelyre
az érintett ajánlattevőket meghívja. Az Önkormányzat az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A pályázók ajánlatukat licit keretében tehetik meg. A licitlépcső legkisebb mértéke 100,- Ft/
nm/hó + ÁFA. A bérleti szerződés megkötésének jogát az a
pályázó nyeri el, amelyik a licit során a legmagasabb bérleti
díjat ajánlotta.
8.6 A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 10
munkanapon belül köteles a bérleti szerződést megkötni a Pilisi
Klastrom Közhasznú Kft-vel. Abban az esetben, ha a pályázat
nyertesével nem jön létre szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés – a képviselő-testület döntése alapján - megköthető a második helyezettel is.
8.7 Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat
polgármesterétől kérhető (Pilisszentkereszt, Fő utca 12. tel.: 26547-500).
A bérlemény megtekinthető előre egyeztetett időpontban az
alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06
Pilisszentkereszt, 2016. március 24.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Peller Márton
polgármester
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Lakossági felhívás – A kémények karbantartására
Az elmúlt évek adatai alapján a
2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó
lakóingatlanokban. Ennek fő oka a
nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának
hiánya.
A fűtési költség csökkentése érdekében
sokan tüzelőberendezéseikben égetik el
a háztartási hulladékot, mely azonban
nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes
állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Komi. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az
előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak
keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új
mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén
beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket
a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is.
A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék,
festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi
megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek
kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket,

elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, ill. építenek
be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata
során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő
tüzelőanyag használata pedig megnöveli
ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért
szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve szénmonoxid-mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű
korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külsőés belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú
épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi
a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és
az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének
megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők
részére a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

tüzelés-fűtés

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladékgyűjtést szervez!
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök,
berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése.
2016. április 23. 08:30 - 13:00
Dobogókő, Téry Ödön utcai ZÖLDPARKOLÓ kijelölt részén
2016. április 23. 08:00 - 12:30
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda udvarában
Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen,
használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit,
egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!

Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!
Ezeket NE a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket nem szabad
a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállítása gondot okoz. Akadályozzuk meg,
hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan
kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt a bennük lévő nehézfémektől és
egyéb veszélyes kemikáliáktól!

Elektromos
hulladékok
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Pályázati felhívás
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) nyílt pályázatot hirdet
az általa alapított és egyszemélyes tulajdonában álló

Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) ügyvezetői igazgatói tisztségének betöltésére
A pályázatot meghirdető, munkáltató:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete
Egyéb munkáltatói jogkört Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármestere látja el.
A meghirdetett munkahely és beosztás:
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Az ügyvezetői tisztség betöltése megbízási szerződéses jogviszonyban az alapítói döntést követően határozatlan időre szól.
Az ügyvezető igazgató feladatai:
a) 	az eredményes működéséhez szükséges szakmai és gazdálkodási feltételek biztosítása,
b)	a Kft. napi munkájának operatív irányítása és ellenőrzése a
jogszabályok és az Alapító Okirat, valamint a Tulajdonossal a
közfeladatok, feladatok ellátására kötött szerződés(ek) keretei
között, illetve a Tulajdonos döntéseinek megfelelően,
c) 	a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika és gazdálkodási koncepció kialakítása és végrehajtása.
d)	az ügyvezetői feladatait kötetlen munkaidőben, a munkáltató
által meghatározott keretek között végzi.
A pályázóval szemben támasztott elvárások:
a)	legalább középfokú végzettség,
b)	jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
c)	a nonprofit gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogszabályok ismerete,
d) büntetlen előélet,
e) magyar állampolgárság,
f)	számítógép felhasználói szintű ismerete,
g) legalább B kategóriás járművezetői engedély
Előnyt jelent:
h) saját tulajdonú gépjármű
i)	műszaki vagy közgazdasági vagy pénzügyi vagy jogi területen
szerzett felsőfokú végzettség,
j)	az i) pontban megjelölt valamely szakterületen szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
k)	vezetői, illetve vállalkozások vezetése terén szerzett gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
a)	fontosabb személyi adatait, szakmai életútjának részletes ismertetését,
b)	végzettségét igazoló okiratok másolatát,

c)	a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos vezetői, szakmai elképzeléseit, stratégiai koncepcióját,
d)	nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró feltételekre vonatkozóan.
e)	három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát
f) a pályázó bérigényét.
A végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát a pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania. Ennek elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi.
Az ügyvezető igazgatói megbízás kezdete:
Az elbírálást követően azonnal. A munkakör – a pályázat elnyerése
esetén – előreláthatólag 2016. május 20. napjától tölthető be.
A megbízás időtartama: határozatlan.
Bérezés: Megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 9.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a
2016. május havi rendes ülésén.
n A pályázatot Pilisszentkereszt Község polgármesteréhez (2098
Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) címezve, „Pályázat ügyvezető
igazgatói tisztségre” megjelöléssel kell zárt borítékban benyújtani.
n A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Peller Márton
polgármestertől személyesen vagy a 26/547-501 telefonszámon
kérhető.
n A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé.
n A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
n A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek
tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját
kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a
pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó
egyúttal minden az előbbiekben meghatározott feltételt magára
nézve kötelezőnek elfogad.
Pilisszentkereszt, 2016. április 6.
Peller Márton
polgármester

Kisgépkölcsözés
Cleanfix TW412

Makita 3600

szőnyeg és kárpittisztító

gyepszellőztető

Bérleti díj: 2500 Ft + Áfa / nap
Pilisszentkereszti lakosoknak

Bérleti díj: 2500 Ft + Áfa / nap
Pilisszentkereszti lakosoknak:

1500 Ft + Áfa / nap

1500 Ft + Áfa / nap

Pilisi Klastrom Kft. – Telefon: 30-9908-906
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Még van néhány túlélője a korabeli országos
sajtóban is hírül adott eseménynek:

1935. nyarán ünnepélyes körülmények között avatták fel
a Pomáz–Pilisszentkereszt–Dobogókő műutat

G

ömbös Gyula miniszterelnök vágta át a nemzeti
színű szalagot a falu feletti
Ka kashegyi-KukukbergKohutov vrch kanyarnál lévő díszkapuban.
Az írásomhoz mellékelt
sajtófotón ugyan nem találunk helybeli arcokat, de
én még beszélgettem olyan
helybéliekkel akik jelen
voltak az eseményen, illetve közreműködői voltak a
műút, korabeli kifejezéssel
„makadám”-nak nevezett
útépítésnél.
A téma megérdemel egy
hosszabb elbeszélést, bízvást előkerül a sajtó kivágás
is – egy országos lapból –
melyet Gaján József kántortanító nagybátyám a képpel
együtt őrzött.
Az itt mellékelt fénykép
egy regionális lapból, a Pilishegyvidéki Hírekből való.
A kép jobb oldalán erdész
díszruhában Lengyel erdész
úr látható, akinek szolgálati
lakása volt a ma is meglévő,
kissé átépített erdész és vadőri lak a kanyar feletti jobb
oldalon, a hegy lábánál.
A Lengyel erdészház udvarán volt egy
asztal, ahol friss forrásvizet ihattak az ünneplő előkelőségek a nevezetes Chiló forrás vizéböl. A völgyet ma is Chiló völgynek nevezzük mi régi helybéliek.
Ezen bővizű forrás táplálta a falu első
vezetékes egészséges ivóvizét 1950-től,
mintegy húsz évig, utcai kutakból. Ez később elromlott, de ez egy másik történet.
Vissza a képhez: ugyancsak a kép jobb
oldalán korabeli libériában a vármegye
hajdúja, Legéndi István látható. Pomázi
lakos volt, de praktikus okokból a Pilisre
menekült. A köznép a döbrögi féle hajdút
látta benne, de ő nem ilyen hajdú volt, mi
ismertük.
A Fő utca egyik házának hátsó részében, a ma omladozó Glück- ragadvány nevén Metzger - házban lakott. Az egyetlen
atléta termetű hajdú feladata volt a miniszterelnök személyi biztonságát szavatolni,
aki szűk kísérettel, „automobillal” érkezett.
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Zborai alispán úr hagyományosan Pomázról lóháton érkezett kisebb társasággal.
Majnics István bátyánk gondoskodott
a lovak elhelyezéséröl Janda tanító úr házában. Ezen épület a mai Emma vendéglő helyén állt, igazi szerény „úrilak” volt,
mintaszerű elrendezésben, igazi dísze volt
a falunak. Kár érte, minden hivatalos, falunkat ábrázoló postai képeslapon szerepelt, de ez is egy másik történet.
Minket, akik átéltük a II. Világháborút,
a kép hivatalos szövege érint.
Nem tudom pontosan idézni, de a lényeg: „Ezt az utat sok boldog magyar ember számára megnyitom”.
Sajnos nekünk nem boldogságot, hanem mérhetetlen szenvedést hozott.
1944. december végén ezen úton igyekezett nyugatra, Bécs felé menekülni az
oroszok elől Budapest Főváros nagypolgársága és mindenki, akinek ezen időben
gépkocsija – automobilja – volt. A hivata-

los bécsi út Pilisvörösvár és
Piliscsaba felé a katonaság
menekülő egységei miatt
bezárult.
Egyetlen rövid menekülő
út a Pilisen át a nemrégen
átadott Pilisszentkereszt –
Dobogókő irány maradt.
Minden eddig ismert
II. Világháborús történeti munka tárgyalja a tényt,
miszerint itt a Pilisben csapott össze a korabeli katonai nagyhatalom katonai
elit hadiegysége, a német
Feldherrnhalle az Esztergom felől bekeritő hadmozdulatot végző szovjet-ukrán
front elit egységével.
Nem fakuló emlékezetem – és sok még élő
– emlékezik arra, amikor
1944-ben, Ádám-Éva napján ellepték a falu házait,
udvarait, dugig áruval, textillel, papírral, élelmiszerrel
megrakott teherautók.
Gazdátlan préda volt a
rakomány, mert a rajta lévők
a puszta életüket igyekeztek
menteni, gyalogosan nyugat
felé menekülve.
Ami ezután következett,
igazán a borzalom. Orosz és német katonák harca test-test ellen, majd két-három
hónapos orosz megszállás.
Írott pár sora emlékezik a helyi Kálvária fehér stációján, ami szintén egy másik
lényeges történet.
Hát ezért nem hozott nekünk boldogságot a miniszterelnöki látogatás.
Nem lenne tárgyilagos a visszaemlékezés a sok fővárosi autóbusz menetrendben
olvasható megjegyzés nélkül: Bart (Budapesti Autóbusz-közlekedési Rt.) autóbusz
indul a Nemzeti Színház elől szombat,
vasárnap reggel 8 órakor Dobogókőre.
(Akkor két megállója volt Pilisszentkeresztnek: az Áfrány-szálló és a Klausz
kocsma.)
Tisztelettel,
egy faluját szerető helytörténész:
Gaján Vilmos

REMÉLÜNK
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1700 éve született

Szent Márton,
A

Magyarország
védőszentje

Római Birodalom Pannonia Provincia területén, Savariában, a mai Szombathelyen Kr. után 316-ban látta meg a napvilágot
Magyarország egyik védőszentje, Szent Márton.
A magyar kormány tavaly márciusban a 2016-os évet Szent
Márton-emlékévnek nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve Szombathely város kezdeményezésére. A
jubileumi év célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Szent Mártonra,
aki életével, cselekedeteivel példaképül szolgálhat, akit példás élete
miatt avattak szentté.
Szent Márton jómódú családba
született, és mivel katonatisztként
szolgáló apja jutalomból Itáliában
kapott birtokot, a család egy időre ott telepedett le. Márton a mai
Páviában nevelkedett, ahol találkozott az akkor még csak kibontakozóban lévő kereszténységgel. 12
évesen úgy döntött, hogy felveszi a
keresztény vallást, amit szülei nem
néztek jó szemmel. 15 éves volt,
amikor apja kívánságára belépett a
római hadseregbe. A feljegyzések
megemlítik segítőkészségét, jóinSomogyacsa-Gerézdpuszta Szent
Márton-kápolnájának oltárképe
dulatát, ami miatt meglehetősen
(Szilárd Anikó festőművész alkotása)
különbözött vele együtt szolgáló
társaitól. Egy hideg, téli este egy
koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki. Márton köpenyét
kardjával kettévágta, majd egyik felét a koldus vállára borította.
Nem sokkal ezután álmában megjelent neki Krisztus a koldusnak
adott köpenyben, aminek hatására 339-ben megkeresztelkedett.
355-ben tért vissza Pannóniába, ahol téríteni kezdett, Savariába
visszatérve 356-ban megkeresztelte édesanyját. A megerősödött
eretnek ariánus mozgalom hatására menekülnie kellett, az üldöztetéseket követően 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort. Itt szerette volna magányban leélni életét,
azonban Tours püspökének, Hilariusnak halála megváltoztatta
terveit. A vezető nélkül maradt egyházmegye hívei felkeresték őt,
hogy felkérjék püspöknek. A legenda szerint a libák közé próbált
elrejtőzni, azonban ezek elárulták gágogásukkal. Így vált 371-ben
Márton Tours püspökévé. Továbbra is fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette.
Életét csodák, gyógyulások kísérték, munkáját kitartóan végezte egészen 397. november 8-án bekövetkezett haláláig. Három nap
múlva, november 11-én Tours-ban helyezték örök nyugalomba, sírja felett kápolnát emeltek.
Szent Márton kultusza Pannónia földjén már a honfoglalás előtt
is virágzott. Tiszteletét Szent István is felkarolta, zászlóira Szent
Márton képét festette. Mivel a középkorban hazánkban Szűz Mária
után Szent Márton volt a legnépszerűbb szent, nagyon sok helyiség őrzi a nevét, és templomok százaiban láthatunk Szent Mártont
ábrázoló táblaképeket. A rendszerváltást követően újra felértékelődött a Szent Mártoni örökség, amelyre hazánk méltán lehet büszke
az egész világ előtt.
Dr. Horváth Sándor
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strauss: Metamorphosen
Mozart: Requiem
Közreműködik:
Kolonits Klára, szoprán | Balga Gabriella, alt
Rab Gyula, tenor | Kovács István, basszus
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel | Hámori Máté
Jegy
árak

: 4.70

MOsT EGY KONCERT – jÖVŐRE BÉRLET
Az Óbudai Danubia Zenekar bérletes-toborzó
koncertet hirdet Pilisszentkereszt lakosságának.

Jegyárak: 4700,- Ft, 3800,- Ft, 3200,- Ft,
melyből 15% kedvezményt biztosítunk.
40 fő fölötti rendelés esetén (Pilisszentkereszt,
Pilisszántó, Csobánka településekről) egységesen
2500 Ft-os csoportos jegyár lép érvénybe, s buszt is
indítunk, ha erre van igény. Buszköltség 1250 Ft/fő.
Útvonal: Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Csobánka –
Budapest, Zeneakadémia, és a koncert után vissza.
Ismerje meg zenekarunkat most, és tartson velünk
a következő évadban is!
Jelentkezés módja és további információ: toth@odz.hu címen vagy
a 06-70-455-68-14 telefonszámon.
Jelentkezés határideje: 2016. április 4.

odz.hu
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SprávyHírek
A Szlovák önkormányzat hírei
Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Slovenské divadlo Vertigo a Verejnoprospešná nadácia za Slovákov
v Maďarsku usporiadali 4. decembra 2015 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch
Celoštátne adventné stretnutie
slovenských detí. Podujatie,
v úvodnej časti ktorého sa konalo predstavenie Divadla PIKI,
slávnostne otvorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová
Račková. Adventné sviece zapálili: mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer, A. Hollerová
Račková, starosta obce Mlynky Márton Peller a miestny katolícky
farár Zoltán Szalay. Diplomy štipendistom Programu pre nadaných
odovzdala podpredsedníčka Kuratória Verejnoprospešnej nadácie
za Slovákov v Maďarsku Monika Pellerová. V záverečnej časti
stretnutia svoj vianočný program predviedli žiaci základnej školy
v Mlynkoch.
Foto: Imrich Fuhl

Szlovák gyerekek hagyományos adventi találkozója
Az Országos Szlovák Önkormányzat, a Vertigo Színház
valamint a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány
2015. december 4-én rendezte
meg a szlovák gyerekek hagyományos adventi találkozóját. A

pozsonyi Piki Színház az engedetlen gyerekek múzeumáról
szóló mesejátékkal, a szervezők
a legjobb tanulók kitüntetésével, a helyi szlovák nemzetiségi
iskola diákjai pedig betlehemes
műsorral kedveskedtek az egybegyűlteknek.

17. Fašiangový ples pilíšskych Slovákov
Obecná a slovenská samospráva v Santove (Pilisszántó) spolu so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov
usporiadali 16. januára 2016 v športovej hale v Pilíšskej Čabe v poradí už 17. Fašiangový ples pilíšskych Slovákov. V úvodnom programe
vystúpili kultúrne telesá zo Santova: páví krúžok, spevácky zbor Studienka a tanečná skupina Stužka (Pántlika). Do tanca hrala kapela
Santovská nálada a dychovka z Pilisszentivánu. - Foto: Imrich Fuhl

Slovenská svätá omša na počesť slovanských
apoštolov v Mlynkoch

Szlovák szentmise
a szláv apostolok tiszteletére

V súlade s tradíciou si Pilíšania pripomenuli sviatok slovanských
apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy. Na ich
počesť sa 14. februára 2016 konala v Kostole Povýšenia sv. Kríža
v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) slovenská slávnostná svätá omša,
ktorú celebroval Zoltán Fóthy, farár zo Slovenska /z Tekovských
Lužian/. K slávnostnej atmosfére omše prispeli členovia miestneho
ľudového speváckeho zboru, pávieho krúžku. Usporiadateľmi omše na počesť vierozvestcov a následného agapé boli obecná a Slovenská samospráva v Mlynkoch s miestnym katolíckym zborom.
Foto: Imrich Fuhl

A pilisiek a hagyományokkal összhangban megemlékeztek a szláv
apostolok ünnepéről, szent Cirill és szent Metód, Európa patrónusairól. Február 14-én a szentkereszti templomban ünnepi szentmisét mutatott be Zoltán Fóthy pap a szlovákiai Tekovské Lužanyból. Az ünnepi szentmise atmoszféráját emelte Hollerné Racskó
Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökének és a helyi
Pávakör jelenléte.
A hittérítők tiszteletére bemutatott mise és az utána következő
agapé rendezője a Szlovák Önkormányzat volt közösen a helyi
katolikus testülettel, Peller Márton polgármester, Demjén Márta a
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Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke és Szalai Zoltán
a helyi pap vezetésével.
Szent Cirill /Konstantin/ és Metód biztosították a feltételeket a katolikus hit terjesztésére, és letették az alapot a szláv nép kultúrájának evangelizációjához.
II. János Pál pápa 1980-ban Európa társhittérítőinek nyilvánította őket. A Római Katolikus Egyház február 14-én emlékezik meg
szent Cirill és szent Metód ünnepéről. A szentkereszti misén ezek
a gondolatok hangoztak el: „Szent Cirill és Metód könyörögjetek
Urunknál egész Európáért, melynek ti vagytok az égi védelmezői.
Segítsetek a ma generációjának megtartani és növelni az európai
kontinens lelki és kulturális gazdagságát, amit őseink a katolikus
hittel kaptak. Könyörögjetek a kelet és nyugat egyházi közösségeiért, hogy mindent távolítson el, ami őket szétválasztja, hogy Szűz
Mária, Isten anyja oltalma alatt teljes egységben és szeretetben éljenek az egy Isten három személyben dicsőségére.”

Šiškový festival – Pilíšska kavalkáda 2016

Pilisi Kavalkád és Fánkfesztivál

O tom, že počas fašiangovej sezóny Slováci pod Pilíšom sa dokážu nielen dobre zabaviť, ale aj prezentovať kulinársky kumšt
vo fazóne tamojšej folkloristiky, spájajúcej to najlepšie z farieb,
vôní, melódií, ale najmä chutí a skvelej pohody Slovákov a Maďarov v Mlynkoch, sa mohli návštevníci presvedčiť na vlastné oči 6.
februára 2016, keď Slovenská samospráva v Mlynkoch usporiadala
v poradí už deviatu Pilíšsku kavalkádu a šiškový festival. Veľkolepé celodenné podujatie je z roka na rok obľúbenejšie, presiahlo
rámec regiónu a našlo si stále miesto v kalendári celoštátnych podujatí Slovákov v Maďarsku podobného druhu.
Cieľom hostiteľov akcie je oživovanie fašiangových tradícií regiónu, ako aj to, aby sa u nich každý dobre cítil, bez ohľadu na
vek, pohlavie či národnostnú príslušnosť. Tentokrát sa tak v sprievodnom kultúrnom programe predstavil napríklad aj Detský a
mládežnícky folklórny súbor Matičiarik z
Nových Zámkov.
Bohatý program sa začal o 11.00 h
v miestom rímskokatolíckom kostole
slávnostnou svätou omšou. Po pouličnom fašiangovom sprievode, v ktorom
boli zastúpené pilíšske národnostné obce,
sa naplno rozbehlo celodňové podujatie
v budove Strediska pilíšskych Slovákov
a na jeho nádvorí. Súčasťou IX. Pilíšskej
kavalkády a šiškového festivalu bola aj
obľúbená súťaž v pečení šišiek. Tradičné
podujatie Slovákov v Pilíši vyvrcholilo
Fašiangovou zábavou.
„My sme sa snažili tak zostaviť
program, aby sa tu každý dobre cítil, či
mladý, či starší, či Maďar, či Slovák, nezávisle od toho, že odkiaľ pochádza. V tomto roku nás navštívil Detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik z Nových
Zámkov, oni budú mať hodinový program.
Okrem toho máme vystupujúcich z okolitých dedín, hlavne slovenské skupiny, ale
vystupujú aj nemeckí tanečníci aj grécki,”
uviedla pre TASR predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a hlavná
organizátorka festivalu Marta Demjénová. Podľa jej slov festival navštívilo zhruba 3000 ľudí, a to nielen z Mlynkov, ale z
celého Maďarska i zo zahraničia. Pri tejto
príležitosti pripravili 6000 šišiek.

A látogatók 2016. február 6-án meggyőződhettek arról, hogy a pilisi szlovákok a farsangi szezon idején bebizonyították, hogy nemcsak jól szórakozni, de prezentálni tudják a folklór jegyében a kulturális kunsztokat összekötve színekkel, illatokkal, melódiákkal,
de főként zamattal és kiváló nyugalommal, megelégedettséggel.
A 9. Pilisi Kavalkád és Fánkfesztivál rendezője a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat. A nagyszabású, egész napos rendezvény évről-évre kedveltebb, túllépte a mi régiónk kereteit, és
megtalálta állandó helyét a magyarországi szlovákok országos
rendezvényeinek naptárában.
A rendezvény célja a régió farsangi hagyományainak felélesztése
mellett az, hogy a fesztivál vendégei érezzék jól magukat tekintet
nélkül arra, hogy ki hány éves, férfi vagy nő, melyik nemzetiséghez tartozik. A mai kulturális programban, a felvonulásban pl.:
bemutatkozott az érsekújvári Matičiarik
Gyermek- és Ifjúsági Folklóregyüttes.
A gazdag program szlovák ünnepi misével kezdődött a helyi katolikus templomban. A farsangi utcai felvonulással,
ahol a pilisi nemzetiségi falvak képviseltették magukat, kezdetét vette a Pilisi
Szlovákok Régiós Központjában és az
udvarán az egész napos rendezvény.
A IX. Pilisi Kavalkád és Fánkfesztivál
része volt a kedvelt fánksütési verseny. A
hagyományos rendezvény tetőpontja a
farsangi mulatság volt.
Mi úgy próbáltuk összeállítani a programot, hogy mindenki jól érezze magát;
fiatal, idős, magyar vagy szlovák függetlenül attól, hogy honnan származik.
Ebben az évben meglátogatott minket az érsekújvári Gyermek- és Ifjúsági
Tánccsoport, a Matičiarik, akik egy órás
műsort mutattak be. Ezen kívül a környező falvakból főként szlovák csoportok
léptek fel, de német és görög táncosok is
bemutatkoztak – mondta Demjén Márta
a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke, a fesztivál főrendezője. Szerinte a rendezvényt kb. 3000 ember látogatta nemcsak Pilisszentkeresztről, de
egész Magyarországról és külföldről is.
A rendezvényre 6000 fánkot készítettek.

Imrich Fuhl

Az összfoglalót fordította:
Szivek Józsefné
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Navždy nás opustila
Gizela Molnárová

Végső búcsú
Molnár Andrásnétól

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 24.
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy
marca 2016 vo veku 84 rokov zomrela slovenská
2016. március 24-én, életének 84. évében elhunyt
Molnár
učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka
szlovák tanárnőnk, kitűnő népdalénekesünk, a maAndrásné
Slovákov v Maďarsku Gizela Molgyarországi szlovákok aktivistája,
nárová, rodená Fuhlová. Jej život
községünk és testvértelepülésünk
bol úzko spätý s rodnými MlynkaBlatné díszpolgára Molnár Andmi, stala sa ikonickou osobnosťou
rásné szül. Fuhl Gizella. Élete szonašej Slovače.
rosan fonódott össze szülőfalujáGizela Molnárová, rodená
val, Pilisszentkereszttel, ikonikus
Fuhlová sa narodila v Mlynkoch
alakja volt szlovákságunknak.
(Pilisszentkereszt) 10. mája 1932.
Molnár Andrásné 1932. május
Po skončení štúdia v budapeštian10-én született Pilisszentkereszskom slovenskom učiteľskom ústaten. A budapesti szlovák tanítóve svoju pedagogickú dráhu začala
képzőben végzett tanulmányai
v Slovenskom Komlóši. Na rovinu
után pedagógusi pályáját Tótkomsi ale nedokázala zvyknúť. Pilíšlóson kezdte, a síkságot azonban
ske hory jej totiž prirástli k srdcu a keď ich nenem tudta megszokni. A pilisi hegyek oly közel állGizela
videla, trpela clivotou. Po niekoľkých mesiacoch
tak szívéhez, hogy ha nem látta őket, mély sóvárgás
Molnárová
sa vrátila späť do Mlynkov, ktoré už neopustila.
fogta el utánuk. Néhány hónap elteltével visszatért
V miestnej základnej škole vyučovala slovenčinu
Pilisszentkeresztre, amit többé el sem hagyott. A
1932–2016
viac ako štyridsať rokov. Desaťročia viedla školhelyi általános iskolában oktatott szlovák nyelvet
ský spevokol, s ktorým dosiahla pekné výsledky.
több mint negyven évig. Nagyszerű eredményeket
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej činnosti
elérve évtizedeken át vezette az iskolai énekkart.
viedla mnohé generácie k vrúcnemu vzťahu k slovenskej ľudoHosszú pedagógiai tevékenysége során több generációban ébvej piesni. Bola jednou zo zakladateliek a dlhší čas i umeleckou
resztett szenvedélyt a szlovák népdal iránt. Egyik alapítója és
vedúcou mlynského slovenského ľudového speváckeho zboru
hosszú időn keresztül művészeti vezetője volt a Pilisszentke(pávieho krúžku), v ktorom ako jeho najvýraznejšia osobnosť
reszti Szlovák Pávakörnek, amelynek meghatározó személyinepretržite spievala viac ako 50 rokov.
ségeként több mint 50 évig énekelt.
Gizela Molnárová bola tiež hnacím motorom spevokolu PiGizi néni a Pilis Népdalkör motorja is volt, amelyet három
liš, v ktorom spievali nadšenci a ochrancovia slovenských ľupilisi község (Pilisszentkereszt, Piliscsév és Pilisszántó) szlodových tradícií z troch pilíšskych obcí: Mlynkov, Čívu a Santovák népdalhagyományainak továbbvivői alkottak. Évtizedekig
va. Desaťročia pôsobila ako predsedníčvolt elnöke a Magyarországi Szlovákok
ka Organizácie Slovákov v Mlynkoch,
Szövetsége helyi szervezetének, miközpobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku
ben egy ideig a Pilisszentkereszti Szlo(ZSM), pričom istý čas bola aj členkou
vák Önkormányzatnak is tagja, valamiestnej slovenskej samosprávy a vemint vezetője volt a Szlovák Közművedúcou pilíšskeho regiónu Slovenského
lődési Központ pilisi régiójának. Molnár
osvetového centra. V rokoch 1995-2006
Andrásné 1995 és 2006 között az Orszábola poslankyňou Celoštátnej slovengos Szlovák Önkormányzat közgyűléséskej samosprávy. V tomto období, počas
nek is tagja volt. Ebben az időszakban
troch volebných cyklov zastupovala sloa Magyarországi Nemzeti és Etnikai
venskú národnosť v kuratóriu verejnej
Kisebbségekért Közalapítvány kurátonadácie Pre národné a etnické menšiny
raként nagyon sikeresen érvényesítette a
v Maďarsku, kde veľmi úspešne presahazai szlovákok érdekeit.
dzovala záujmy Slovákov v Maďarsku.
Fáradhatatlanul és nem múló lelkeseNeúnavne a s neutíchajúcim naddéssel dolgozott földijeiért. Munkáját az
šením pracovala pre svojich rodákov.
Országos Szlovák Önkormányzat 2002Jej prácu ocenila Celoštátna slovenben „Nemzetiségünkért” díjjal ismerte
ská samospráva v roku 2002 udelením
el. 2010-ben Molnár Andrásné a művyznamenania „Za našu národnosť“.
velődés és kultúra, a szlovák identitás
Gizele Molnárovej v roku 2010 udelili
megőrzése és megerősítése terén végzett
prestížnu cenu Pro Cultura Minoritatum
munkájáért, valamint a magyarországi
Hungariae za jej mimoriadny prínos v
szlovák kisebbségért tett sokszínű tevéoblasti vzdelávania a kultúry, za zachokenysége elismeréseképpen megkapta a
vávanie a posilňovanie slovenskej identity, za mnohostrannú
Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat is.
osvetovú prácu v prospech slovenskej národnosti v Maďarsku.
Molnár Andrásnét 2016. március 28-án kísérték utolsó útjáPosledná rozlúčka s Gizelou Molnárovou sa konala na
ra a pilisszentkereszti temetőben.
mlynskom cintoríne 28. marca 2016 o 15.00 hodine.
Česť jej pamiatke.
Emléke szívünkben tovább él.
Imre Fuhl
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Petrás Mária Magyar Örökség-Díjas

P

etrás Mária népdalénekes és keramikus
művész, Pilisszentkereszt díszpolgára
újabb magas kitüntetésben részesült, a csángó
kultúrát bemutató művészetét Magyar Örökség
Díjjal ismerték el.
Az anyagi jutalommal nem járó Magyar
Örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és csoportoknak adható negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel
hozzájárultak a magyar kultúra, a gazdaság, a
sport, a tudomány, azaz a magyar társadalom
erkölcsi, szellemi felemeléséhez.
A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2016. március 19-én megtartott átadó
ünnepségen Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas mesemondó, népdalénekes, a Népművészet
Mestere a következő gondolatokkal kezdte Petrás Mária laudációját:
„Ahogy méltósággal megjelenik moldvai
csángó népviseletében, mint egy hajdani fejedelemasszony, olyan mintha maga is egy gyönyörű szobor volna.
Ahogy énekli a klézsei Szájka Rózsa ángyó
jától tanult népdalait, népénekeit, mintha századokkal előttünk élt emberek fájdalmai, örömei, imái törnének fel a
lelkéből. Hejgető dobjával szívünk húrjait remegteti meg.
Népdalénekesként gyönyörű pályát futott be. A Tatros Együttes tagjaként és a Muzsikás Együttes állandó vendégeként rangos
népzenei hangversenyek sokaságán szerepelt itthon és külföldön
egyaránt.
Sikeres képzőművész. Kétszáznál több hazai és külföldi önálló
kiállítása volt, és egyre több intézményt, templomot, kálváriadom-

bot díszítenek az alkotásai. Művei eljutottak
Európán kívül Kanadába, az Egyesült Államokba és Ausztráliába is. Hosszú és nehéz volt
az útja idáig.”
Petrás Mária sokszor járt nálunk Pilisszentkereszten. 2007-ben és 2008-ban kiállítása
volt a Kántorházban, csodálatos kerámiái mellett a megnyitó ünnepségeken énekhangját is
megcsodálhatták a jelenlévők. Egyik legszebb
alkotása, egy nagyméretű Madonna 2008 óta
ékesíti a Kántorház nagytermét. 2013-ban
Böjte Csaba pilisszentkereszti látogatásakor
énekelt nekünk, és 2014-ben a Pilisszentkereszt
Díszpolgára cím átadásakor is hallhattuk őt a
Klastromkertben.
E találkozásaink során nem csak művészetét
csodálhattuk meg, hanem megismerhettük kedves, szerény, derűs személyiségét, mély hitét is.
2014-től a Magyar Művészeti Akadémia
tagja. „Névtelen szentek között nőttem fel”
című székfoglaló előadásában elmondta, hogy
mialatt formázza az anyagot, így fohászkodik:
„Jóistenem, segíts, hogy felemelkedjünk! Nem
is tudom, kire gondolok, amikor ezt mondom:
mi, de azt hiszem elsősorban a kicsi népemre, a moldvai csángóságra kérem a segítséget.”
Magyar Örökség kitüntető címmel Petrás Mária moldvai csángók kultúráját felmutató művészete bekerült a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába”.
Szívből gratulálunk Petrás Máriának!
Dr. Horváth Sándor
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Óvodai hírek
Az elmúlt hónapok
eseménydúsan teltek
az óvodában

n Az ünnepek után – családi élményekkel feltöltődve – folytattuk a vidám óvodai közösségi életünket. Januárban vártuk
a kiadós havazást, de sajnos csak ízelítőt
kaptunk belőle, ezért a nagy közös szánkózásokból, hóember építésekből, hógolyózásokból nagyon keveset élvezhettünk.
n Február 1-jén megismerhettünk egy új
színházi társulatot, az Ákom-bákom bábcsoportot, akik egy kedves bábelőadást
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mutattak be az óvodában, melynek címe:
„Moha és Páfrány téli kalandjai”. A történet, az előadásmód és a díszlet egyaránt
színvonalas volt, még a legkisebbeket is sikerült elkápráztatniuk.
n Nagy izgalommal készültünk az óvodai
farsangi bálunkra, melyet most – hosszú
idő után újra – a szülők számára nyitottá
tettünk. A rendezvényt a Közösségi Házban tartottuk. A gyerekek szép és ötletes

Pilisszentkereszti Hírforrás

jelmezekben érkeztek, melyeket mindenki
megcsodálhatott a jelmezbemutató során.
Ezután következett a táncos-zenés mulatság, a bál legfontosabb része. Először
a „Kölyökidő” csapata zenélt és vezette a
táncot, majd sok lelkes szülő aktív közreműködésével folytatódott a közös táncolás.
Mindeközben a büfében fogytak a finomabbnál finomabb falatok, amelyek a segítőkész szülők, valamint nagyszülők keze
munkáját dicsérték. Ezúton is köszönjük a
sok segítséget, valamint az anyagi támogatást!
n A nagyböjti időszak lezárulta után egy
közös mulatságra invitáltuk a felnőtteket,
ugyanis húsvét vasárnapjára Jótékonysági
Locsolóbált szerveztünk Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatával közösen. Az
estét dalokkal, színdarabokkal, hangszeres
bemutatóval és tánccal tették színesebbé
fellépőink. A finom vacsoráról az óvodai
konyhás nénik, az értékes tombola nyereményekről pedig a nagylelkű szponzorok,
felajánlók gondoskodtak. A Schwabenkraft
zenekar zenéjére hajnalig ropták a táncot

A

z iskolánk élete is igen mozgalmas
volt szeptembertől az eddig eltelt időszakban. Épületünk minden része megszépült,
elkészült a hőszigetelés, kicserélték a nyílászárókat.
Pilisszentkereszt képviselő-testületének
támogatásával a tanulói számítógépparkunkat is meg tudtuk újítani. Köszönjük a
támogatást.
Az országos szlovák tanulmányi verseny írásbeli fordulóján 3 tanulónk, Balla
Csenge, Hegyi Dorottya, Puha Bianka jól
teljesítettek, így továbbjutottak a szóbeli
fordulóra.
Iskolánk tanulói a megyei szlovák szavalóés kommunikációs versenyen a következő
eredményeket érték el: 1. kategória – Illés
Vanda (2. osztályos tanuló) 2. hely; 2. kategória – Bondor Málna (4. osztályos tanuló)
1. hely; Almádi Anna (4. osztályos tanuló)
2. hely; 3. kategória – Zsarnóci Benedek
(6. osztályos tanuló) 2. hely; 4. kategória –
Balla Csenge (7. osztályos tanuló) 3. hely;
Galda Petra (6. osztályos tanuló) a Szép
magyar kiejtési verseny területi fordulóján
(Pomázon) 2. helyezést ért el kategóriájában.

vendégeink, a bál fergeteges hangulatban telt. Annak ellenére, hogy ez volt az
első ilyen kezdeményezésünk, csak pozitív, támogató visszajelzéseket kaptunk.
A bál bevétele 520 570 Ft lett, amelyből
a többi gyermek számára is meg tudjuk
vásárolni a nagyobb, kényelmesebb alvást biztosító modern óvodai fektetőket.
Szeretnénk megköszönni minden kedves
támogatónknak, hogy belépőjegy, támogatójegy vásárlásával, tombola ajándékkal,
valamint egyéb felajánlással, segítségnyújtással hozzájárult a bál sikeréhez.
Ezúton szeretnénk értesíteni a leendő óvodás gyermekek szüleit, hogy
május 2-6-ig terjedő időszakban
8 és 17 óra között lesz a beiratkozás,
melyre szeretettel várjuk a gyermekeket és a szülőket!
Végezetül egy örömhírt szeretnénk megosztani Önökkel. Óvodánk a Határon túli
Szlovákok Hivatala által meghirdetett pályázaton 1000 Euró támogatást nyert, szlo-

Diákjaink az új számítógépekkel

A Zrínyi Ilona országos matematika
verseny Észak-Pest megyei döntőjén 8 tanulónk vett részt. Itt Schleich Gergő (8. o.)
XVI. helyezett lett a több száz induló közül. Az alsó tagozatosok közül a 4. osztályból négyen indultak, Bondor Málna érte el
a legjobb eredményt, 352 versenyző közül
(szinte kivétel nélkül városi iskolák tanulói) a 65. lett.

Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola

Országos

Szövegértés

1567

1488

Szövegértés

1602

1567

Mérési terület

6.

Matematika

8.

Matematika

6.

8.

Örömmel értesítjük a kedves olvasókat,
hogy létrehoztuk a
Pilisszentkereszti Óvodás
Gyermekekért Alapítványt,
amely lehetőséget biztosít arra,
hogy akinek módjában áll,
anyagilag is támogassa óvodánkat.
Az alapítvány számlaszáma:
65700110-10825945.
Minden támogatást örömmel fogadunk!

Iskolai hírek

A 2015 májusában megírt kompetenciamérés eredményei:
Évfolyam

vák óvodai testvérkapcsolat kialakítására,
valamint elektronikai, ill. módszertani eszközök fejlesztésére! 
Óvó nénik

1625
1729

1497
1618

Az alsó tagozatosok „A magyar kultúra napja” alkalmából szavalóversenyt tartottak. Örömmel hallgattuk a sok, szépen
előadott verset.
Iskolánk csatlakozott az „Együtt szaval
a nemzet” programhoz. Nagy élmény volt
együtt verset mondani.
Ebben a tanévben is megrendeztük a
farsangi bálokat (alsó tagozaton, felső tagozaton). Sok ötletes, színes jelmezt és produkciót láttunk.
Tanulóink – 46 fő –szerepeltek a Fánkfesztivál folklór műsorában, és a Keresztény
bálon – 62 fő – is színvonalas programot adtak elő. Egy helyi vállalkozó felajánlásából
mézkóstolást tarthattunk a gyerekeknek.
A 8. osztályosoknak minden évben
felvételi előkészítőt szervezünk matematikából, magyarból és idegen nyelvből. ➺
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tani előadást és bemutatót tartott az alsó és
a felső tagozatos gyerekek számára.
Március 15. alkalmából 4. osztályos tanulóink készültek az iskolai ünnepségre.
Műsoruk egy részét a községi rendezvényen is bemutatták.
Papucsekné Glück Márta
Fotók: Papucsek Márta

Kérjük Önöket, hogy adójuk
1%-ával idén is
támogassák iskolánk
alapítványát!
Pilisszentkereszti
Iskoláért Alapítvány
18682908-1-13

Támogatásukat köszönjük!
➺ Két tanulónk, Schleich Gergő, Szemán
Sólyom az országos átlagnál kiemelkedően
jobb felvételi eredményt értek el. Lezajlottak a középiskolákban a szóbeli felvételik,
jelenleg várjuk az eredményeket.
Tanulóink több alkalommal színházlátogatáson vettek részt a fővárosban.
Többek közt látták A dzsungel könyve, a
Hagymácska és a Palacsintás király című
előadásokat.
Tanulóinkkal megtekintettük a Szlovák
Házban megrendezett „Jövőnk a múltunkban – Naša budúcnosť v našej minulosti”
szlovák hagyományőrző kiállítást.
Évek hosszú sora óta nem maradhatott
el, hogy ne látogasson el iskolánkba Misi
bácsi Esztergomból, aki ásvány- és kőzet-

Diákjaink a Területi Katasztrófavédelmi versenyen
A Területi Katasztrófavédelmi
verseny győztes csapata:
Balázs Enikő
Hegyi Dorottya
Puha Bianka
Frisala Ramóna

Felkészítő tanáruk:
Cserniné Kuczmog Márta
A csapat 2016. április 8-án Isaszegen,
a megyei versenyen
képviselhette községünket

A verseny
II. helyezett csapatának tagjai
is iskolánk tanulói:
Balla Csenge
Nagy Klaudia
Jánszki Bálint
Szilágyi Balázs
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Az anyatejes táplálás jelentősége

R

égóta köztudott, hogy a szoptatás az
öröm forrása, mely különleges kötődést alakít ki az édesanya és kisbabája
között. Azonban csak néhány éve kezdjük megérteni, hogy a szoptatás nemcsak
a gyermek, hanem édesanyja egészsége
szempontjából is rendkívül fontos. Az emberiség történetében
először az 1900-as évek elején
fejlesztettek ki olyan, anyatejet
helyettesítő táplálékot, mely biztosította a babák életben maradását. A múlt század húszas éveiben
elterjedt ezek használata, de csak
1970 körül kezdték vizsgálni a
tápszerek rövid és hosszú távú hatásait a gyermekekre és az édesanyákra.
Már legalább egy generáció
nőtt fel tápszeren, így megfigyelhető, hogy az allergia, a középfülgyulladások számának jelentős növekedése, a székrekedés és más emésztési problémák, valamint egyéb betegségek nem
természetes eredetűek, hanem a tápszeres
táplálás mellékhatásaiként jelentkeznek
csecsemőkorban, illetve az élet későbbi szakaszaiban. Ezzel párhuzamosan az
édesanyáknál is tapasztalható volt mellékhatás, így például gyakrabban fordul elő
csontritkulás, vérszegénység, petefészek-,
méh- és emlőrák. Vannak édesanyák és
babák, akiknek a szoptatás a kezdetektől
könnyen megy, míg másoknak nehézségekkel kell megküzdeniük.
A szoptatás leginkább az első hetekben
jelent problémát. A lehetséges sok kérdés,
aggódás és probléma ellenére a szoptatás
a gyakorlattal egyre könnyebbé válik. Sok
általános nehézség elkerülhető, ha tudjuk,
mire számíthatunk. A legjobb, ha a babát
születése után azonnal mellre tesszük, mert
ekkor a legerősebb a szopási ösztöne (ősi
reflex). A legtöbb babának az első órákban
erős késztetése van a szopásra.
A babák általában tudnak és akarnak
is szopni a születésük utáni első órában. A
kolosztrum, sárga színű, ún. előtej, amit az
anyamell már a várandósság alatt termelni
kezd, szülés után azonnal a baba rendelkezésére áll. Koncentrált táplálék, amely oly
sok ellenanyagot tartalmaz, hogy az Egészségügyi Világszervezet a „baba első védőoltásának” nevezi. A kolosztrum a baba
összes tápanyagszükségletét fedezi az első
napokban. A korai és gyakori szoptatás az
édesanyának is jó: fokozza a méhösszehúzódásokat, gyorsítja a placenta megszületését, és csökkenti a vérzést. A gyakori
szoptatás az első napokban megelőzheti a
fájdalmas tejbelövellést is. Ez alatt megismerhetjük babánkat, és megbizonyosodhatunk arról, hogy képesek vagyunk szop-

tatni, megnyugtatni és ellátni őt. Minden
csecsemő különböző szopási igényekkel
születik. Az első pár napban néhány baba
szeretne gyakran és sokáig szopni. Más babák hosszan szopnak egyhuzamban, hogy
azután néhány órát aludjanak, majd kezdik

elölről az egészet, míg az anyatej be nem
lövell a szülés utáni harmadik vagy negyedik napon. Vannak olyan újszülöttek
is, akik gyakrabban szopnak, de egyszerre
csak rövid ideig. Olyan is előfordul, hogy
a babát egyáltalán nem érdekli a szopás
vagy nagyon aluszékony. Szánjunk sok időt

a szoptatásra az első napokban! Ez sokkal
könnyebb, ha az édesanya és gyermeke 24
órát együtt vannak.
A kórházi gyakorlat akadályozhatja a
szoptatást, ha a babákat csak etetési időben
hozzák ki (amikor esetleg éppen alszanak
vagy sírnak), és nem akkor, amikor tényleg igényük lenne rá.
Szerencsére ez manapság már
csak ritkán fordul elő, és a kisbabák egész nap az édesanyjuk
mellett tudnak lenni. Ha egy baba
aluszékony vagy nem érdeklődik a
szopás iránt, próbáljuk két-három
óránként mellre tenni. Figyeljük
a jelzéseit, és akkor próbálkozzunk, amikor ébren van vagy csak
felszínesen alszik (gyors szemmozgásos alvási szakaszban van).
Teremtsünk félhomályt, és csak
a pelenkát hagyjuk rajta, mert a
túl melegtől is elálmosodhat. Gyengéden
simogassuk vagy masszírozzuk a hátát,
nedves ruhával letörölhetjük az arcát és a
homlokát. Próbálkozzunk különböző szoptatási helyzetekkel!
Balla Szilvia
védőnő

2015-ös gólya-hírek
Gyermek

Édesanya

Édesapa

1. Bátyi Boldizsár Béla

Jutasi Zsuzsanna

Bátyi Béla

2. Varga Benedek János

Dusánek Gyöngyi

Varga Zsolt

Oláh Beáta

Chromcsik János

Herczeg Krisztina

Tar József

Kovács Anita

Cseri György

6. Bakai Barnabás

Vasvári Márta Mirjam

Bakai Adrián

7. Molnár Boróka

Fleischer Orsolya

Molnár Tamás

8. Szabó Boglárka

Erdősi Mária

Szabó Dávid

9. Tóth Nóra

Fuhl Ildikó

Tóth Tamás

10. Rezsnyák Kamilla

Heksch Rita

Rezsnyák Tamás

11. Roób Noel

Sebesy Andrea

Roób Gábor

12. Boda Dominik

Révész Tímea

Boda Miklós

13. Strbik Róza Sára

Havelka Rita

Strbik Antal

14. Herczeg Marcell

Herczeg Alexandra

Karika Adrián

Juhász Katalin

Szabó Béla

Jászberényi Csilla

Papp Viktor

Máté Melinda

Havrán József

Kvintovics Anna

Paulenyák Antal

19. Mozolai Letti

Sanchez Ivette

Mozolai Lajos

20. Almádi Ármin

Borbás Ágnes

Almádi Ferenc

21. Csanádi Natália

Molnár Ágnes

Csanádi József

3. Chromcsik János Marcell
4. Tar Emese
5. Cseri Dominik

15. Szabó Zoé
16. Papp Levente
17. Havrán Málna Dorina
18. Paulenyák Zoé
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Hírek a Közösségi Házból
Újévi fuvolakoncert

Március 15-i megemlékezés

Az utóbbi évek márciusainak időjárása nem kegyes az ünneplőkkel. Az idei március
15-i ünnepséggel az egyetlen napig tartó havazás miatt bekényszerültünk
a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

2016. január 3-án a Szent Kereszt Templomban Stefula Katalin fuvolakoncertjével köszönthettük az új évet.
Válogatott klasszikusokkal készült a lipcsei Gewandhaus Zenekar szólófuvolistája
erre az alkalomra, akire szép számú közönség volt kíváncsi a hideg ellenére is.

A Közösségi Ház
és Könyvtár
megújulása
2015. második félévében a Közösségi
Ház és Könyvtár épülete az energetikai
felújításnak köszönhetően nem csak korszerűsödött, hanem meg is szépült.
Egységes fehér színével és új nyílászáróival
határozottan szebb látványt nyújt.
Törekszünk a belső terek megújítására
is, új színt kapott a folyosó, a fém ajtókeretek.
A főbejárat visszakerült eredeti helyére,
így már nem a vész- (vagy gazdasági) kijáratot használjuk.
Reményeink szerint hamarosan a Ház
feliratozása is visszakerül a homlokzatra.
Terveink közt szerepel a környezetünk
rendbetétele is, többek között növények, virágok ültetésével.

Polgármester Úr ünnepi beszéde előtt és
után nagyszerű előadásokat hallhattunk: a
Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar néhány tagja és a zenekar méltán egyre népszerűbb
karnagya, Széplaki Zoltán ún. toronyzenéket adtak elő.
Szlovákiai testvérközségünk, Nagyöl
ved 9. osztályos tanulója remekül szavalta
el Tompa Mihály versét.
A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Iskola IV. osztályos lelkes tanulói Móré Sarolta tanárnő felkészítésében adták elő
ünnepi összeállításukat.
A PSSZT! – Pilisi Színjátszók Társaságától a tőlük megszokott magas színvonalon hallhattuk Petőfi Sándor „Dicsőséges
nagyurak” c. versét, valamint a Nemzeti
dal megzenésített feldolgozását.
Minden közreműködőnek
és együttműködőnek ezúton is köszönjük!

Könyvtári hírek
Könyvtárunk szövetkezett a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvodával: április 1-től péntek délelőttönként az Óvoda
egy-egy (mindig más) csoportja látogat el
hozzánk, hogy ne csak megismerje a könyvtárat, hanem megszokja, sőt odaszokjon.
Hogy ezt elérjük, különböző programokat szeretnénk szervezni a kicsiknek:
felolvasást könyvtári könyveinkből, papírszínházat, társasjátékaink használatát, mesevetítést magyar és szlovák nyelven.
Reméljük, mindenki örömére lesznek
ezek a péntek délelőttök.

Az ünnepség után a helyi szervezetek
és intézmények elhelyezték az emlékezés
koszorúit az Emlékparkban

Figyelem!
Könyvtárunk nyitva tartása
2016. április 1-jétől
a következőképpen változik:
Hétfő:

15.00 – 19.00

Szerda:

–

Kedd:

Csütörtök:

15.00 – 19.00
15.00 – 19.00

Péntek:

08.00 – 12.00
15.00 – 19.00

Minden hónap
első szombatja:

09.00 – 10.00

A kedves Érdeklődők a Közösségi Ház és Könyvtár programjairól, szolgáltatásairól rendszeresen frissülő információkat
a www.facebook.com/kozossegihazpilisszentkereszt oldalon találnak.
Az összefoglalót készítette: Vándor Dóra
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Megkezdődött az év
a PILE SC Taekwon-do szakosztálynak is

Sok munkával kezdődött
az év, hiszen éppen hogy
csak magunkhoz tértünk, hogy végre tatamin
edzhetünk, továbbá milyen jó, hogy itt az új év
és jöhet a jól megszokott januári felkészülési időszak. Ezt egy Fánk Fesztiváli felkérés félbe is szakította, amelynek szívesen
tettünk eleget. Még szinte le se csengett a

PILE SC Taek won-do szakosztálya
szeretettel várja a sportolni vágyó fiatalokat!
Jelentkezni már 5 éves kortól fiúknak, lányoknak egyaránt lehet.
A Taekwon-do segít a mozgáskoordináció fejlesztésében, önfegyelemre tanít.
Nálunk megismerhettek önvédelmi, küzdelmi, töréstechnikákat, formagyakorlatokat.
Helyszín: Pilisszentkereszt, Közösségi Ház
Edzések: Kedd 18:15-19:15, Szombat 9:00-10:30
Edző: Glück Géza II. dan – tel.: 30/651-1107

sikeres Fánk Fesztiváli fellépés, egyből jött
az első verseny az immáron V. alkalommal
megrendezésre kerülő Tigers Kupa Budapesten, ahol összesen 6 fővel vettünk részt.
4 aranyérmet, 1 ezüstérmet és 4 bronzérmet hoztunk.
A versenyen külön öröm volt számomra, hogy Jánszki Bálint és Dohy Dominik
speciál technika törésszámban is indult.
Mind a ketten helytálltak, sőt Dohy Dominik ebben a számban második helyen
végzett. Ez azért nagy dolog, hiszen több
év után tudtunk újra ebben a számban versenyzőt indítani. A jó bemelegítő verseny
után következett Hódmezővásárhelyen a
Magyar Bajnokság március 5.-én. Az előző verseny tükrében nagy önbizalommal
készültünk a Bajnokságra, de sajnos az influenza közbeszólt és 10 versenyző helyett
csak 5 versenyzővel tudtunk részt venni az
ország legnagyobb presztízsű versenyén.
Szégyent viszont nem hoztak kis csapatunk
hírnevére, mert az 5 versenyző hozott ös�szesen 6 bronzérmet. Így emelt fővel térhettünk haza a versenyről.
Még nincs vége a szezonnak, hiszen következik a Spirit Open, amely egy nagyon
rangos nemzetközi versenynek ígérkezik
április 2-án. A sort pedig a már hagyományosnak mondható Nemzetek Kupája fogja
zárni Hatvanban.
Csapatunk jelenleg itt tart és remélhetőleg a folyóirat legközelebbi számában is
hasonló nagy eredményekről tudok majd
beszámolni.
Aki szeretne több információt megtudni arról, mi történik a szakosztály háza táján, kik szerezték pontosan ezeket az
érmeket, az látogasson el bátran a www.
pilesc.hu-ra.
Glück Géza

Gyere el és próbáld ki!
Az első hónap ingyenes!

Megalakult a Petőfi Sándor
Természetjárók Köre!

Egy budai gimnáziumból indult
megfogyatkozott túratársaság új
otthonra lelt a PILE SC szárnyai
alatt, és örömmel nyújt baráti jobbot a Pilis
völgyeiben élőknek, hogy jobban megismerjék környezetük csodáit.
A túravezetők egyesület honlapjára
(http://pilesc.hu/) már feltöltötték a 2016os túranaptárat és folyamatosan jelentkeznek a legközelebbi túrák részleteivel, túrabeszámolókkal, kedvcsináló képekkel.
Már olvasható a március 12-ei Petőfi
Sándor Emléktúra beszámolója, amin 42en vettek részt és pontos kiírással csalogat

március 19-ére egy csobánkai kirándulás.
Legközelebbi túrák:
2016. április 23. Vaskapudöngető túra –
útvonal: Pilisszentkereszt - Vaskapu - Mária-pad - Simon halála - Pilis-tető - Pilisszentkereszt
2016. május 21. - Ballagó túra – útvonal:
Diósjenő - Csehvár - Csóványos - Nagy Hideg-hegy - Magas-Tax - Királyrét
A részletes túrakiírások az adott túra
előtt két héttel már megtalálhatók az PILE
SC honlapján!
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TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT

HOBO

2016. április 15., 19.00
Közösségi Ház és Könyvtár
Pilisszentkereszt
(Forrás u. 7/F.)
A belépés díjtalan, támogatói jegyek a helyszínen kaphatók.
Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

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