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Hírek az ülésteremből
6/2017. április 27. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen a képviselő-testület minden tagja részt vett. Az
ülés során a képviselők az alábbi tárgyakban hozták meg a döntéseket:
n A képviselő-testület döntésével támogatását fejezte ki, hogy a
Magyar Turista Egyesület az 1931-ben felavatott Dobogókői MTE
hősi emlékmű felújítására pályázzon. Ugyanezen ülésen elfogadásra került a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2016. évről szóló beszámolója, továbbá a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi, és tűzoltósági beszámoló
is. Jóváhagyta a képviselő-testület a 430; 432 hrsz-ú ingatlanokra
tett vételi ajánlattal kapcsolatos tájékoztatást. n A képviselő-testülete kinyilvánította azon szándékát, hogy indulni kíván a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett pályázatán a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájnak felújítása tárgyában.
7/2017. május 25. – Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen hat képviselő vett részt. A lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása után, a napirend
tárgyalása során a képviselők a következő döntéseket hozták meg:
n A képviselő-testület ezen az ülésen fogadta el a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolóit, a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a 2016. évi belső ellenőrzési munkáról szóló beszámolóját.
n A testület megalkotta a 4/2017. (V.26.) sz. önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
n A képviselő-testület a civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat is elbírálta az alábbiak
szerint döntött:
• a TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázatában megjelölt célt,
Triola Hacacáré 2017. programsorozatot 434.600,- Ft,
• a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázataiban megjelölt
célokat – tanulmányi kirándulás Tatára – 346.000,- Ft, és - karácsonyi műsor megrendezése - 131.600,- Ft,
• a Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázatában megjelölt célt – Az óvodai szüreti hét megrendezése, továbbá Jótékonysági bál megrendezése a Pilisszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda játszótéri eszközeinek korszerűsítése, bővítése érdekében – 373.600,- Ft,
• a Pilisszentkereszti Lendület SC Taekwon-do Szakosztály pályázatában megjelölt célokat – működési támogatás biztosítása –
173.000,- Ft, és a – kerecsendi edzőtábori részvétel – 88.050,- Ft,
• a Pilisszentkereszti Lendület SC – Labdarugó Szakosztály pályázataiban megjelölt célokat – működési támogatás biztosítása
– 86.500,- Ft, és – pálya karbantartási munkálatok – 88.050,- Ft,
• a Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázatában megjelölt
célokat – működési támogatás biztosítása – 103.800,- Ft, és –
programok – 174.800,- Ft
összeggel támogatta a képviselő-testület.
n A testület döntésével támogatásra érdemesnek minősítette továbbá a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat által 2017. évben
szervezett német tábor megvalósítását 574.000,- Ft támogatási ös�szeggel. n A Pilisszentkereszti Közösségi ház és Könyvtár munkavállalójának az Országos Széchényi Könyvtár által meghirdetett
segédkönyvtárosi képzésének teljes összegét az Önkormányzat támogatta. n Ezen az ülésen napirendre került a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő, a falu újrate2 · XI. é v folya m , 201 7. j ú li u s

lepítésének 270. évfordulója alkalmából megrendezendő falunap
megtartásának támogatása is, azonban a támogatási összeget illetően egyik határozati javaslat sem kapott elegendő szavazatot, így
ezen az ülésen a kérdésben döntés nem született. n A testület jóváhagyta, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és erre a célra a szociális keret
terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.
8/2017. június 30. – Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testületi ülésen hat képviselő vett részt. A lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri beszámoló elfogadása
után, a napirend tárgyalása során a képviselők a következő döntéseket hozták meg:
n Elfogadásra került a polgármester Pilisi Klastrom Fesztivál
megrendezésével kapcsolatos tájékoztatója. Jóváhagyta a képviselő-testület a 2016. évben civil szervezetek és egyesületek támogatására kiírt pályázat kapcsán támogatott szervezetek pályázati elszámolásait, és az idei évben megrendezett Pilisi Kavalkád
Fánkfesztivál támogatásával kapcsolatos elszámolás is elfogadásra
került. n Döntött a testület arról, hogy a Pomáz Környéki Orvosi
Ügyeleti Bt. támogatási kérelmében részletezett személygépjármű
karbantartási költségeire lakosságszám arányosan 50.700,- Ft támogatást biztosít. A képviselő-testület eredményesnek nyilvánította
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda felújítása tárgyú
beszerzési eljárást, melynek nyerteseként a HÁSZ Kft.-t hirdette
ki. n Elfogadta a képviselő-testület a testvérközségi találkozókról
szóló Polgármesteri beszámolót Nagyölved és Fülekpilis testvérközségi nyertes pályázatairól. n A testület úgy határozott, hogy
felülvizsgálja a 13/2012.(V.18.) sz. a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról,
valamint a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendeletét. n A testület döntött arról is,
hogy a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat által megrendezésre kerülő a falu újratelepítésének 270. évfordulója alkalmából
megrendezendő falunapot 200.000,- Ft-tal támogatja, valamint a
tulajdonában álló 41., és 42., hrsz-ú területeit a rendezvény előkészületeinek idejére, továbbá a teljes rendezvény időtartamára térítésmentesen biztosítja a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
részére. n A testület kinyilvánította szándékát, hogy a Caminus
Zrt.-vel V-2007/04277/001 számú, világítástechnikai eszközök bérbevételére megkötött szerződés értelmében 242 db lámpatest vonatkozásában élni kíván elővásárlási jogával, és határozatával vételi
ajánlatot tesz az eszközökre vonatkozóan 33.389,- Ft + ÁFA összegben. n A testület 15 napra társadalmi véleményeztetésre bocsátotta
a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelettervezetet. n A képviselő-testület határozatával hozzájárult ahhoz, hogy
Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, és ahhoz, hogy Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata, Szigethalom Város Önkormányzata, és Halásztelek Város Önkormányzata a Társulásból kilépjen.
Összeállította: Licsikné Sipos Enikő

Kiadó üzlethelyiség
Pilisszentkereszt, Forrás utca 1. szám alatti
üzlethelyiség kiadó!
(Jelenleg zöldségboltként üzemel, előtte
Ez + Az vegyeskereskedésként.)
Érdeklődni lehet
a +36 20 954-1619 telefonszámon.
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Készül fotóalbumunk – még gazdagíthatja kincseivel gyűjteményünket!
Kedves Szentkeresztiek!

Lassan lezárul a fényképek válogatása, melyeket szeretnénk kiadványban megjelentetni az első szlovák telepesek
falunkba érkezésének 270. évfordulója alkalmából. Több
mint tíz család gondolta úgy, hogy szeretné a régmúlt idők
fényképeit publikáltatni.
Ha szeretnék, hogy emlékeik az idők múlásával se
halványuljanak el, kérjük Önöket, hogy juttassanak el
hozzánk fotókat a faluról, a lakóházakról, munkavégzés
közben készült fényképeket, a gyermekkorról, az iskolás
évekről, a vallási életről, zarándoklatokról, keresztelőről,
bérmálkozásról, lakodalomról, táncos mulatságról, temetésről és mindarról, amiről úgy gondolják, hogy másokat
is megörvendeztetnének!

Milí Mlynčania!

Pomaly sa chýli ku koncu uzávierka výberu fotografií,
ktoré plánujeme zaradiť do publikácie, ktorá má vyjsť
pri príležitosti 270. výročia príchodu prvých slovenských
osadníkov do našej rodnej dediny. Už vyše desať rodín
prejavilo záujem publikovať fotografie zašlých čias.
Ak chcete, aby vaše spomienky odstupom času nevybledli, prosíme Vás, aby ste nám poskytli fotografie o dedine, obytných domoch, fotografie zhotovené pri práci, o detstve, školských rokoch, náboženskom živote, pútnických
zájazdoch, krstinách, birmovaní, svadbe, zábave, pohrebe
a o všetkom, o čom si myslíte, že môžu potešiť aj iných
čitateľov!

Király Katalin +36-30-657-1976
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Szent László, a lovagkirály
törvénygyűjtemény. A törvények szigorának okát
az anarchia felé haladó közállapotokban, s nem
a király valamiféle despotikus hajlandóságában
lehet és kell keresni.
Királyként három alkalommal szállt hadba
Szent László az ország védelmében. Először az
1085-ös esztendő során, amikor a Felső-Tisza vidékére moldvai besenyő sereg rontott, Salamon
ent István nagy műve, vagyis az állam,
bíztatására. László maga vezette seregeit, és a
amit alapított, és az egyház, amit szervezett, a
rabló hordát kemény küzdelem után megfutahalálát követően nehéz évtizedeket élt meg. A
mították. A besenyők-kunok következő betörése
XI. század utolsó negyedében szükség volt olyan
1091-ben szinte a fél országot felperzselte. Az
Szent László hermája
uralkodóra, aki egyszerre válhatott a hit és a haAl-Duna vidékén tanyázó nomád lovasnép harza bajnokává, s újra egybefogta, megerősítette
cosai Kapolcs vezérükkel a törcsvári szoroson át
mindazt, amit az első király alkotott.
Erdélyt rohanták le, majd a meszesi kapun át a
I. Géza király elhunytakor (1077. április 25.)
Lászlónak ifjúkora óta kedves bihari tájakat pusza két fia, Kálmán és Álmos még kiskorúak voltították, onnan távoztukban a Tisza sem állította
tak, alkalmatlanok az uralkodásra, kiváltképp
meg őket, mert azon átkelve, déli irányba haladva
az adott helyzetben, amikor is Salamon a német
feldúlták a Duna-Tisza közét. A Képes Krónika
uralkodóra támaszkodva próbálta visszaszerezígy őrizte meg az eseményeket. „László király
ni a hatalmat. Annál inkább alkalmas volt Géza
pedig (ekkor) embereivel Sclavoniában (vagyis
öccse, László, aki a dukátus élén számtalanszor
Horvátországban) volt. Amikor visszatérésekor
bizonyította rátermettségét, akár hadakozásról,
mindezt hírül vitték neki, amilyen gyorsan csak
akár irányításról volt szó. A közakarat érvényetudott, hazatért és vitézeivel sebesen utánuk lovasült, amikor közös akarattal megválasztották őt
golt. A Temes folyó környékén talált rájuk. Azok
az ország kormányzására.
azt hitték, hogy már teljesen megszabadultak és
Az új királynak, Lászlónak már a külseje is
szívesebben vadászgattak, mintsem háborúztak.
Szent László lánya, Piroska,
azt sugallta, hogy uralkodásra termett. A franciaLászló király pedig ezt mondta vitézeinek: Jobb
aki Eiréné néven bizánci
földi Saint Gilles-monostor 1091-ben hazánkba
nekem veletek meghalni, mint feleségeteket és
császárné lett, a bizánci
egyház szentje. Az Árpádjött szerzetese joggal nyilatkozhatott Lászlóról
fiaitokat fogságban látni. Így szólván elsőnek táház egyetlen tagja, akiről
úgy, hogy ő az elegantissimus rex.
madt a kunok táborára, felmorzsolta a kunokat a
korabeli portré maradt
Királyként Salamonnal szemben folytatta a
magyarok színe előtt. László király így kiáltott
fenn! A Hagia Sophia 1118megbékélés politikáját. Kivárta a kedvező pillavitézeihez. Ne öljük meg ezeket az embereket,
ban készült aranymozaikján
natot, amikor ellenfele 1080-ban Pozsony várát
fogjuk el őket, és ha megtérnek, maradjanak életadományt nyújt át az Isteni
önként feladta, a hatalmon viszont az országért
ben.” Kapolcs és a főemberek meghaltak, a többiBölcsességnek: a Szűz
Mária ölében ülő Jézusnak
érzett felelőssége tudatában nem volt hajlandó
ek legnagyobbrészt fogságba estek. A kunokat az
vele osztozni. Salamon egy év múltán föllázadt
ország belsejében telepítette le, ugyanakkor van
a türelmes László ellen, aki jogosan záratta őt a
olyan vélemény, hogy a székelyeket is ő költöztetvisegrádi várba. Azonban megbocsátott, 1083-ban, István király
te Erdélybe, a határok védelme miatt.
szentté avatásakor szabadon engedte Salamont.
Az ország békéjének megőrzése mellett Szent Lászlónak gondja
1078–1079 táján feleségül vette Rudolf sváb herceg, IV. Henrik
volt annak gyarapítására. Nővére, Ilona ugyanis Zvonimir horvát
vetélytársának a lányát, Adelhaidot.
király felesége volt, és a királyné férje halála után a magyar király
A kormányzás elsőnek a törvényesség helyreállítását szolgálta,
segítségét kérte a pártharcok megszüntetéséhez. László, nővére réés a királyi hatalom átvétele után rögtön intézkedett a tulajdont
vén jogos örökségének tekintette Horvátországot, és ott seregeivel
védő törvények kibocsátásáról. Ez az ún. III. törvénykönyv 29
1091-ben rendet teremtett.
cikkelyből áll és rögtön, László trónra lépése után született, s a
A kunoknak az előbb említett pusztítása miatt – mert Alexiosz
tulajdon jogi védelmének szigorításával az egyházi és világi tárKomnénosz bizánci császár (1081–1118) uszította a kunokat az orsadalom alapjainak megszilárdítása történt. Ezt követte egy másik
szágra – nem tudta befejezni a rendteremtést. Álmos herceget ott
Január elsején vette kezdetét a 2017 végéig tartó Szent László év. A tavalyi Szent Márton- és
Márton Áron-emlékév sikere alapján hirdették
meg az emlékévet a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából.

Sz

Szent László küzdelme a pogány vitézzel
(Kakaslomnic, freskó, 1317 körül)

Jelenetek Szent László életéből
a Magyar Anjou-legendáriumban
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hagyta horvát királynak, és visszasietett a kunok kiűzésére.
László, hogy a horvát területeket
minél szorosabb kötelékkel fűzze
a Magyar Királysághoz, 1092-ben
(vagy talán csak 1094-ben) Zágrábban püspökséget alapított Szent István
király patrónussága mellett.
Szent László rendelkezett a bihari
Szent László a Képes
püspökség központjáról is, mert VáraKrónikában
don monostort rakatva a Boldogságos
Szűz tiszteletére, valójában a Váradi székesegyház alapjait vetette
meg. A bihari püspök Váradra költözött, s a bihari egyházi központ
ezzel megszűnt.
Az egyházszervezés Szent István által megkezdett munkáját
László tovább folytatta.
Hat évvel uralkodásának kezdete után a magyar egyház jelentős esemény-sorozathoz érkezett el az 1083-as szentté avatások
során. A kezdeményező László lehetett, ám minden bizonnyal a
pápa, VII. Gergely tudtával és áldásával. Szentté avatták ZoerárdAndrás és Benedek szerzeteseket (zoborhegyi remetéket), Gellért
püspököt, István királyt és fiát, Imre herceget.
Szabolcs földvárában 1092. május 20-án László Szent István
király példáját követve „országa valamennyi főpapjával, apáturával és minden előkelőivel, mind az egész papság és a nép jelen-

létében zsinatot tartott
és kánonok szerinti törvényeket hozott.” Ez az
időben harmadik törvénykönyv viseli az I. számot.
Negyvenkét törvénycikkelyt tartalmaz, amelyből
negyven az egyházi élettel
kapcsolatos, mindössze az
Szent László fejereklyéje
utolsó kettő világi tartalmú, rendelkezvén a királyi bíráskodásról.
Amikor 1095 nyarán a cseh hadjáratra indult, az 1192 táján írt
életrajza szerint útközben „váratlan betegség döntötte le lábáról,
testi ereje már-már elhagyta: összehívta az ország főembereit, s
bejelentette, hogy testi feloszlása közeleg. Ezt hallván, az oly kegyes király halálán jajveszékelő tömeg sírása az egekig hatolt. De
a király magához vette az oltáriszentséget, amelyben híven hitt,
amelyet egész szívével szeretett, s amelyet az erények teljességével
keresett, boldogan tért meg az Úrhoz.”
Szent László a váradi székesegyházat temetési templomának
szánta. Akaratához híven Váradon talált nyugvóhelyre.
Török József, „A tizenegyedik század magyar
egyháztörténete” c. könyve alapján összeállította:
Legeza László és Horváth Sándor

Würth tábor Pilisszentkereszten
A Reinhold és Carmen Würth
Alapítványt 1991-ben hozta létre a Würth Szereléstechnika Kft.,
amely a világ 84 országában jelenlévő Würth vállalatcsoport tagja.
Az Alapítvány fő tevékenységét a
szociálisan hátrányos helyzetű,
de jól tanuló egyetemi és főiskolai
hallgatók rendszeres támogatása,
valamint a többszörösen hátrányos
helyzetben lévő, nevelőotthonban,
vagy nevelőszülőknél nevelkedő
gyermekek nyári üdültetése jelenti.

A

z elmúlt 22 évben 2971 gyermek nyaralhatott a Reinhold és
Carmen Würth Alapítvány jóvoltából. Az idei, 23. táborra július 03. és 10. között 61 gyermek részvételével került sor, a helyszín
a tavalyi évhez hasonlóan Pilisszentkereszt, ahol a BV Továbbképzési Központ rendkívül jól felszerelt szállodája kényelmes és szép
szobáival, közösségi tereivel, kiváló konyhájával és rendkívül segítőkész személyzetével ideális helyszínt kínált.
Ahogyan tavaly, úgy idén is a legizgalmasabb program a Deraszurdok meghódítása volt, de nagy kalandot jelentett a Pilistető
megmászása és a Dobogókői kirándulás is. Az Óbudai Egyetem
Bánki Karának tanárai a gyerekek
bevonásával egy délelőtti program
keretében érdekes fizikai kísérleteket
mutattak be. A rendhagyó tanórán
valóban gyermekjáték volt a tanulás.
A tábor azon túl, hogy igazi nyaralást, felhőtlen napokat nyújt a nehézsorsú gyerekeknek, egy speciális
koncepciót is követ évről-évre. Ennek lényege, hogy a gyerekek tematikus kirándulásokon vesznek részt,
így ismerkednek az erdők élővilágával, a természeti környezettel. A

Pilisszentkereszti Erdészet erdésze,
Szenthe Gábor a Szentkúthoz vezető túra keretében mesélte el, hogy
milyen szép és fontos feladat az
erdőművelés és a vadgazdálkodás,
bemutatta a gyerekeknek környék
élővilágát. Mivel 2017-et az ENSZ a
fenntartható turizmus évévé nyilvánította, a turizmus szépsége és fontossága külön hangsúlyt kapott.
Emellett számos vetélkedő, focikupa, kulturális- és kézműves
foglalkozások, közös filmnézés,
esti tábortüzek és bográcsozás tették tartalmassá és felejthetetlenné a tábort. A kísérő pedagógusok
természetesen Pilisszenkeresztet is megismertették a gyerekekkel.
Az idei tábor különlegessége volt, hogy a 3000. gyermeket köszönthettük. Az eseményt a Hilda Cukrászda finom és hatalmas
tortájával tettük minden részt vevő gyermek (és felnőtt) számára
emlékezetessé.
A gyermekotthonokban nevelkedő és a nevelőszülőknél élő
gyermekek kiválasztásáért a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségének Magyarországi Egyesülete felel, a gyerekeket kísérő pedagógusokat is ők biztosítják a tábor idejére.
Ezek közül a gyerekek közül sokan először tapasztalják meg, milyen
egy igazi üdülés, és szeretnénk még
hosszú évekig gyarapítani azoknak
a számát, akik igazi, tartalmas,
gondtalan napokat tölthetnek a táborunkban. A tematikus programokon
keresztül pedig játszva tanulhatnak,
tudásuk, ismereteik is gazdagodnak.
Igyekszünk tehát élményt és tudást
nyújtani nekik!
Dr. Horváth Sándor
kuratóriumi elnök
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Díjat kapott a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület
Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat, a magyarországi nemzetiségek
kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai
elismerését hétfőn Budapesten.

S

oltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pesti
Vigadóban tartott díjátadón köszönetet mondott a
nemzetiségeknek, hogy a megmaradásukért folytatott tevékenységeiken keresztül erősítik a magyarságot, a magyar nemzetet.
Elmondta, a Magyarországon élő tizenhárom őshonos nemzetiség megkapja azt a lehetőséget, amelyre óriási szüksége van egyegy nemzetnek, országnak. Nem kell attól félnünk, hogy egy-egy
nemzetiség - ahogy ezt teszik egyes országokban - a többségi társadalom ellenében dolgozik, a többségi társadalom ellenében őrzi
meg kultúráját és hitét - tette hozzá.
Kitért arra is, hogy több mint egymilliárd forint támogatással
több mint 2100 nemzetiségi szervezetet segítettek. Soltész Miklós
beszédében kérte a nemzetiségek képviselőit, hogy vigyék anyaországaikba azt a hírt, hogy a nemzetiségek, így a határon túli magyar
közösségek támogatása is erősíti az adott nemzetet.

polonii szerkesztősége a magyarországi lengyelek
történelmi és hagyományos kultúrájára vonatkozó
ismeretek terjesztése, valamint a magyar-lengyel
kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenységért. Jurinkovits József a nyugat-dunántúli horvátok érdekében a közösségi életben és kultúrában
végzett tevékenysége elismeréséért. A Komlóskai
Ruszin Nemzetiségi Népdalkör a kis létszámú ruszin nemzetiség örökségének megőrzéséért, valamint a közösségi élet területén végzett kiemelkedő
munkájáért kapta meg az elismerést.
Lohn Zsuzsanna Éva a hazai német nemzetiség
nyelvének megőrzéséért, a nyelvtanítás módszereinek a jövő pedagógusai számára történő átadásáért, Nedró János András a békési
románság tánckultúrájának megőrzéséért és továbbadásáért, valamint pedagógusként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat.
Díjat kapott a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület a pilisi
szlovákok népzenéjének és táncának, énekeinek és színpadi produkcióinak megjelenítéséért. Ropos Mihály a rábavidéki szlovén
közösség mindennapjait és közösségi eseményeit megörökítő fotódokumentációja elkészítéséért. A „Veseli Santovcani” Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesület a Bács-Kiskun megyei szerb nemzetiség kulturális identitásának megőrzéséért, folklórhagyományainak
és néptáncuk népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként.

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE ZA NÁRODNOSTI

Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Kodály Zoltán zeneszerzőt idézve azt mondta: „kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magának”. A hazai
nemzetiségek eltökéltek abban, hogy megőrizzék kultúrájukat - tette hozzá.
Soltész Miklóshoz csatlakozva Fülöp Attila
azt mondta, a magyar nemzetiségi politika „bátorító és példamutató” szeretne lenni, hogy a
környező országok is ugyanezzel a hozzáállással próbálják a kisebbségben élő magyar nemzetiségeket kezelni. Megjegyezte, mindaddig,
míg például Marosvásárhelyen félezer magyar
család van bizonytalanságban, hogy gyermekeik járhatnak-e majd abba az iskolába, amelybe
szeretnének, nem lehet teljes az öröm.
Az eseményen díjat kapott a Biljana Néptáncegyüttes a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájáért. A Glos
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V Peštianskej redute odovzdali 29. mája 2017. ocenenia Pro Cultura Minoritatum Hungariae, uznanie za záslužnú činnosť v oblasti
národnostnej kultúry.
Vyznamenanie odovzdával štátny tajomník Ministerstva ľudských zdrojov Miklós Soltész, ktorý na úvod slávnosti povedal, že
každá jedna z trinástich na území Maďarska historicky usídlených
národností dostane všemožnú podporu zo strany vedenia štátu
a nemusí zachovávať svoje hodnoty proti väčšinovej spoločnosti,
ako je tomu v iných krajinách. Tento rok dostali ocenenie osobnosti, spolky a kultúrne telesá bulharskej, poľskej, chorvátskej nemeckej, rusínskej, rumunskej, slovinskej, srbskej a slovenskej národnosti. Za Slovákov sme sa mohli tešiť spolu s Kultúrnym spolkom
za Mlynky, pod vedením Leventeho Galdu.
MTI (2017. május 29.)
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Óvodai hírek
Ismét eltelt egy nevelési év!
n Az április a készülődés és a meglepetések jegyében telt el. A
Húsvét elmúlt és vitte a tavaszt is! A hónap végén 20 cm-es hó
esett a virágzó gyümölcsfákra a gyerekekkel együtt mi is nagyon
rácsodálkoztunk erre az időjárási anomáliára! Ilyet is ritkán látni!
n Sokat készültünk az Anyák napi műsorokra is, de megérte, láthatóan elérzékenyültek az anyukák és a nagymamák is. A Katica
csoport formabontóan egy közös állatkerti kirándulással ünnepelte
az édesanyákat! Indulás előtt, meglepetéssel is készültek, egy kis
énekkel és diavetítéssel lepték meg őket. A meghatódottság itt is
garantált volt!
n Májusban már a ballagásra készültünk gőzerővel, de a pomázi
zeneiskolások bemutatkozó (kedvcsináló!) koncertje és az Ákom
Bákom Színház: Csizmás Kandúr c. báb előadása felfrissítette a
napjainkat!
n A Süni csoport ellátogatott a Könyvtárba ahol kézműveskedéssel
is vártak bennünket!
n A Katica csoport május 26-án ballagott el, 22 kis Katica röpült
ki az óvodából! Egyik szemünk sírt, a másik nevetett! Az óvó nénik életében is lezárul egy korszak ilyenkor! A színvonalas műsor
után, a szülők jóvoltából, egy kis sütivel, üdítővel vendégeltük meg
gyerekeket.
Másnap, szombaton du. az önkormányzat gyermeknapi rendezvényén vártuk a gyerekeket különböző kézműves tevékenységekkel.
n Óvodánk június második péntekén rendezte meg a Gyermeknapot, a tavalyi nagy siker után ismét családi ötpróba, ugrálóvár,

Náš uplynulý polrok bol naozaj plný udalostí
Koncom mája sa naše deti z veľkej skupinky rozlúčili s materskou
školou v prítomnosti svojich členov rodiny. Predviedli prekrásny
a zaujímavý program v ktorom sme mohli počuť verše a piesne v
oboch jazykoch, ľudové a moderné tance, vtipné príbehy, ktoré
sa naučili počas troch rokov v školke od pani učiteliek. Spestrili a
obohatili naše popoludnie!
Po náročnej príprave sa mohli s radosťou uvoľniť pri občerstvení.
Počasie nám aj tohto roku doprialo a mohli sme vonku na detskom a školskom ihrisku zorganizovať deň detí. Deti s radosťou

arcfestés és csillámtetoválás színesítette a programot. Palacsintával
és extra gyümölcsös limonádéval frissülhettek fel a résztvevők!
A játszótérre sok új játékot: homokozó eszközöket, kerti szerszámokat, labdákat, frizbiket kaptak a gyerekek. A játéktároló padlózatát is megcsináltattuk!
n Június 13-án Dobogókőre kirándult a Süni csoport, egy fagylalt
meghívás ürügyén. Magyar Molli szülei invitálták meg a gyerekeket! Kihasználtuk az alkalmat, kirándultunk, játszottunk, sétáltunk
az erdőben, majd meg is ebédeltünk a Turistaházban. Nagyszerűen
éreztük magunkat, köszönjük a Magyar családnak! Úgy érezzük,
nem ez volt az utolsó alkalom!
n A Katica csoport, 14-én, szintén egész napos kiránduláson vett
részt, Budapesten a Váci úti Elevenparkban! Nagyon jól érezték
magukat, az ország legnagyobb beltéri játszóterén a kinti hőség
sem zavarta őket!
n Hagyományainkhoz híven a nagycsoportosok az idén is
„ottalvós buli”-val köszöntek el az óvodától. A kirándulással, játékkal telt nap után megvacsoráztak, majd tánccal, vetítéssel, mesével fejezték be a napot. És természetesen az óvó nénikkel és a
dadus nénivel együtt, bent aludtak az oviban! A tartalmas vacsora
mellé a szülők jóvoltából süti, rágcsálni való és üdítő is bőven került az asztalra!
Hamarosan elkezdődik az ovisoknak is a nyári szünet. Kívánunk mindenkinek izgalmas és egyben pihentető nyarat sok napsütéssel, vidámsággal, lehetőség szerint minél több tartalmas családi
együttléttel!
Szeptemberben várjuk az új és a régi ovisokat is nagy szeretettel!
Októberben Szüreti Bál! A tavalyi Locsoló Bál nagy sikerén felbuzdulva, óvodánk ismét mulatságot rendez! Finom ételekbenitalokban, színvonalas szórakozásban és meglepetésben sem lesz
hiány, ezt garantáljuk! Nagy szeretettel várunk mindenkit!

splnili všetky prekážkové stanice, na ktorých dostali pečiatky a za
dobrý výkon si mohli vyzdvihnúť chutné palacinky.
Deň matiek bol taktiež oslávení v skupinkách. Na tejto slávnosti
sa okrem mamičiek zúčastnili aj babičky, krstné mamky,tetky. Po
„kytičke lásky“ zostenej z piesní, veršov a tancov oči neostali suché, každí bol veľmi dojatí, aké sú deti šikovné.
V budúcnosti ako aj už v minulom roku plánujeme zorganizovať ples v jeseni. Na túto udalosť srdečne pozývame každého, kto
chce sa zabaviť pri vynikajúcej hudbe a svojou účasťou podporiť
fond pre deti v materskej škole.
Szemán Rózsa
Kozmáné Jáki Szilvia
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A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat hírei
Juraj Migaš emléktúra

Memoriál Juraja Migaša - Výstup na vrchol Pilíša

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat és a Pilisi Szlovákok
Egyesülete május 20-án rendezte meg a Juraj Migaš emléktúrát,
a pilisi szlovákok és magyarországi, valamint szlovákiai barátai
hagyományos Pilis túráját.
A résztvevők a Pilisi Szlovákok Központjában találkoztak, ahol
a kolbászkóstoló mellett megtekinthették Fuhl Imre fotókiállítását,
amely a „Pilis alatt, ott van a mi világunk“ címet kapta.

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením pilíšskych Slovákov pod názvom Memoriál Juraja Migaša 20. mája
usporiadala výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov a
ich priateľov z celej krajiny a zo Slovenska.
Účastníci sa stretli v Stredisku pilíšskych Slovákov, kde pri
ochutnávaní dobrých klobás si mohli pozrieť výstavu fotografií Imricha Fuhla s názvom „Pod Pilíšom - tam je náš svet“.

A Pilis túrán részt vett Rastislav Káčer,
a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete, és Peter Procházka, a Határontúli
Szlovákok Hivatalának elnökhelyettese. A
Juraj Migaš emléktábla előtt mindketten
megható, emberi, személyes, néha humoros
történeteket meséltek el a túra megálmodójáról és kezdeményezőjéről, Juraj Migašról.
Ebben az évben szép számban vettek
részt az általános iskola tanulói is, akik a Bodujeme programban
vetélkedtek. A diákok nemcsak családtagjaikat hozták el magukkal, hanem a barátaikat is.
A szlovákiai Mlynky-ből érkező barátaink idén is gondoskodtak arról, hogy a Pilis hegy tetején frissen csapolt sör várja
a megérkező turistákat. A jó hangulatról Párkányból érkező barátaink gondoskodtak, vidám énekükkel és az elválaszthatatlan
„ozembuch“-chal, de hozzájárult valamennyi jelenlévő, Pilis környéki turista, akik szintén csatlakoztak a közös énekléshez. A Juraj
Migaš emléktúra idén is teljesítette küldetését, hogy tisztelegjünk
őseink emléke előtt, másrészt, hogy hozzájuk hasonlóan, mi is átéljük nemzetiségeink és népeink közös összetartozásának élményét.
A 9. Pilis túra megfelelő alkalmat jelent arra is, hogy a résztvevők
jelenlétükkel hozzájáruljanak a magyar és a szlovák nép barátságának elmélyítéséhez.

Výstupu na Pilíš sa zúčastnil aj veľvyslanec
SR v Budapešti Rastislav Káčer a podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Procházka. Pri pamätnej tabuli Juraja
Migaša obidvaja nám porozprávali dojímavé,
osobné a ľudské, miestami humorné príbehy o
iniciátorovi tohto podujatia.
V tomto roku pešiu túru absolvovali aj žiaci základnej školy v Mlynkoch, ktorí súťažili v
programe Bodujeme. Priniesli zo sebou nielen rodinu, ale aj svojich kamarátov.
Na túru aj v tomto roku prišli naši kamaráti zo slovenských
Mlynkov, ktorí aj v tomto roku sa postarali o to, aby na vrchole
Pilíša čakalo turistov studené čapované pivo. O vynikajúcu náladu
na Pilíši sa však postarali nielen Mlynčania so svojim pivom, ale
aj Štúrovčania so svojim spevom a neoddeliteľným ozembuchom,
no a, samozrejme, všetci Pilíšania a turisti z obcí Združenia pilíšskych Slovákov, ktorí sa všetci pridali k spoločnému spevu. Výstup na Pilíš, čiže Memoriál Juraja Migaša aj v tomto roku splnil
svoj vytýčený cieľ: vzdať poctu pamiatke našich predkov, zažiť
súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. V poradí už
deviata spoločná pešia túra na vrchol Pilíša poskytla vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i
medzi našimi národmi a národnosťami.

Befejeződött a Bodujeme program

Skončil sa program Bodujeme

Június 8-án az általános iskolában átadásra kerültek a díjak a
Bodujeme program legsikeresebb résztvevőinek.
A 2016/17 tanévben a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
(PSZÖ) „Bodujeme” (ennek a kifejezésnek két értelme van: pontozunk, kiemelkedő teljesítményt nyújtunk) címmel egész éves vetélkedőt hirdetett az iskola felső tagozatos diákjainak. A vetélkedő
célja a diákok intenzív motiválása a szlovák nemzetiségi életben való
aktív részvételre. A PSZÖ egész évben a szlovák nemzetiségi léttel

V Slovenskej národnostnej základnej škole v Mlynkoch 8. júna boli
odovzdané ceny najúspešnejším žiakom programu Bodujeme.
Začiatkom školského roka 2016/17 Slovenská samospráva v
Mlynkoch vyhlásila súťaž pre vyšší stupeň základnej školy pod
názvom Bodujeme. Cieľom súťaže bolo hlavne naplno podnietiť
žiakov, aby sa aktivizovali v miestnom slovenskom národnostnom
živote. Slovenská samospráva počas celého školského roka dávala
súťažiacim úlohy, ktoré súvisia s národnostným životom a za rie-
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kapcsolatos feladatokat adott a
résztvevőknek, a megoldásokért
pontokat lehetett szerezni. Szintén pontokat kaptak a diákok a
szlovák misén, a szlovák nemzetiségi rendezvényeken vagy a
szlovák nyelvtanfolyamon való
részvételért. Tanév elején a versenyre a diákok több, mint a fele
jelentkezett. A későbbiekben néhányról kiderült, hogy nem elég
kitartó, de így is a diákok 20%-át
sikerült tartósan motiválni, akik
részt vettek egy embert próbáló
biciklitúrán, és egy szlovák rajzfilm vetítésén, feladatokat oldottak meg a Tájházban és a könyvtárban, megnézték a szlovák Vertigo színház előadását, összegyűjtötték
a faluban valamint a temetőben található szlovák feliratokat, részt
vettek a pilisi szlovákok hagyományos Pilis túráján és egy felejthetetlen napot töltöttek a dobogókői jurtákban. Ezen kívül rendszeresen
vettek részt a szlovák nyelvű miséken, valamint a szlovák nyelvtanfolyamon. Jó érzés volt látni, hogy a programmal nemcsak a diákokat,
hanem azok családtagjait is sikerült aktivizálni.
A díjátadót a diákok vegyes érzelmekkel várták. A résztvevők izgalommal várták a végeredményt, hiszen az utolsó hetekben nagy harc
folyt a pontokért, aki pedig feladta a versenyt, vagy el sem indult rajta,
kicsit irigykedve nézte az értékes ajándékokat. Többen meg is fogadták, hogy jövőre ők is indulnak a versenyen. Számukra a legnagyobb
tanulságot talán az jelentette, hogy a vetélkedőn nemcsak a jó tanulók
érhettek el jó eredményt, hanem azok is, akik nem tartoznak a tanulásban a legkiemelkedőbbek közé, de elég szorgalmasak és kitartóak.
Gyerekek, készüljetek! Szeptemberben folytatjuk!

šenia ktorých žiaci dostali body. Taktiež mohli
dostať body za účasť na
slovenských národnostných podujatiach, na slovenských omšiach alebo
na slovenskom jazykovom kurze.
Na súťaž sa prihlásila viac, ako polovica
žiakov. O niektorých neskôr vysvitlo, že nie sú
dosť vytrvalí, ale aj tak
sa podarilo aktivizovať
približne 20 % žiakov,
ktorí sa zúčastnili cyklotúry, pozerali slovenský kreslený film, riešili úlohy v oblastnom dome a v knižnici, zavítali na  predstavenie
Divadla Vertigo, zbierali slovenské nápisy v dedine a cintoríne, zúčastnili sa výstupu na Pilíš a strávili nezabudnuteľný deň v jurtách
na Chotárnej skale. Okrem toho pravidelne sa zúčastnili na slovenských omšiach a učili sa aj na kurze slovenského jazyka. Bolo veľmi radostné, že s týmto programom sa podarilo aktivizovať nielen
deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.
Na slávnostnom odovzdaní cien žiaci mali miešané pocity.
Účastníci súťaže vzrušene čakali výsledky, ten kto sa medzičasom
vzdal súťaže alebo sa na ňu ani neprihlásil, závistlivo pozeral na
cenné odmeny, pričom viacerí sľúbili, že v novom školskom roku
sa aj oni zapoja do programu. Pre nich bolo veľké ponaučenie asi
aj to, že v tejto súťaži mohli dosiahnuť dobré výsledky aj tí žiaci,
ktorí nepatria medzi najlepších žiakov v škole, museli byť len usilovní a vytrvalí.
Deti, pripravujte sa, v septembri pokračujeme!

A versenyzők utolsó feladata az volt, hogy írják le véleményüket
a programról. Olvassanak el néhány gondolatot az írásaikból:

Poslednou úlohou účastníkov súťaže Bodujeme bolo napísať
svoju mienku o tomto programe. Prečítajte si ich myšlienky:

n Havas Bence, 5. évfolyam, I. helyezett:
Nagyon örültem, ennek a versenynek. Nagyon sok érdekes feladat
volt. Számomra a legjobb feladat a jurtában való alvás volt. De az
esti játékok is jók voltak. Kedvencem a „Király, királynő” volt. Jó
feladat volt az utcanevek kiírása. Rengeteg új utcát ismertem meg.
Szlovákul nem is ismertem az utcákat. A tájházi feladat is jó volt.
Jó ötlet volt a könyvtári faladat. Nagyon sokat fordítottam. Sok új
szót tanultam. Sokat dolgoztam a könyvtárban. Nagyon tetszett a
karácsonyi vetélkedő is. A családom is részt vett rajta. A Pilis túrás
feladat is nagyon tetszett.
Remélem jövőre is szerveznek ilyen versenyt. Jövőre is szeret
nék részt venni ilyen versenyen!

n Bence Havas, 5. trieda, I. miesto:
Bol som veľmi šťastný, že som sa mohol zúčastniť v programe.
Úlohy boli zaujímavé. Bola dobrá úloha napísať slovenské názvy
ulíc. Stretol som sa s novými menami ulíc. Aj v knižnici som veľa
pracoval. Naučil som sa veľa nových slov. Na túru na Pilíš som
išiel s kamarátmi. Mne sa páčila vianočná súťaž. Tam sa zúčast
nila aj moja rodina. Aj film bol zaujímavý. Najviac sa mi páčil deň
v jurte. Veľa sme sa hrali po slovensky. Najlepšia bola hra Kráľ,
kráľovná. Dúfam, že aj o rok bude program Bodujeme. Chcel by
som sa ho znova zúčastniť!

n Petra Galdová, 7. évfolyam, II. helyezett:
A Bodujeme program megszépítette a tanévemet. Ennek a prog
ramnak köszönhetően, sok érdekes programon vehettem részt.
Nagyon sok újat tanultam a szlovák nyelvtanfolyamon. Szlová
kul kellett beszélnem és bővült a szlovák szókincsem. A tanárnő

n Petra Galdová, 7. trieda, II. miesto:
Súťaž pod názvom „Bodujeme” mi skrášlil tento školský rok.
Vďaka tomuto programu som mala možnosť zúčastniť sa na mno
hých akciách. Chodila som na slovenský kurz, kde som sa toho
veľa naučila. Bola som prinútená komunikovať a rozširovať si
slovnú zásobu. Pedagóg bol veľmi milý. Jazyk nás učil hravou
formou, čo sa mi obzvlášť páčilo. Mali sme za úlohu vlastnoruč
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nagyon kedves volt. Játékos
formában tanultunk szlo
vákul és ez nagyon tetszett.
Saját kezűleg készítettünk
ajándékot és közben szlová
kul beszélgettünk. Év elején
biciklitúrán vettem részt. A
temetőben megkerestem a
szlovák feliratú sírköveket.
Ez nagyon érdekes volt. Egy
nap elindultam és megkeres
tem a faluban a szlovák fel
iratokat. Sok szlovák misén
vettem részt. Számomra talán a legérdekesebb program a színházi
előadás volt. Mély benyomást tett rám a Pilis túra is. Gyönyörű
énekkel fogadtak bennünket. Csodálatos volt a karácsonyi prog
ram. Tánccal, énekkel és sok feladattal ünnepeltünk. Meg szeret
ném még említeni a dobogókői kirándulást, amikor a jurtákban
aludhattunk.
Köszönöm a csodálatos évet és a felejthetetlen élményeket!
n Dorottya Hegyiová, 8. évfolyam, III. helyezett:
A Bodujeme versenyt nagyon jó ötletnek találom. A programok
nagyon jók és izgalmasak voltak. A kerékpározás Dobogókőre na
gyon nagy élmény volt.
Nagyon tetszett a Pilis túra. A Szlovák házban tartott szlovák kur
zuson sok újat tanultam. Az ajándékok nagyon ösztönöztek. Na
gyon jól éreztem magam. Köszönöm.
n Regina Frišalová, 6. évfolyam, IV. helyezett:
Örülök, hogy részt vehettem, ebben a versenyben! Nagyon jól érez
tem magam. Köszönöm, ezeket az életre szóló emlékeket!

N

Budujeme

agyon jó volt a Budujeme programsorozat. Érdekes feladványok voltak, amik időnként nehezek is voltak. Sok programon
részt vettem. Néhányat szeretnék kiemelni belőle. Nekem a sportprogramok tetszettek a legjobban, pl. bringázás Dobogókőre és az
emléktúra a kilátóhoz. A túrán anyukám is velünk jött és sok szép
virágot fényképezett.
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ne pripraviť darček a počas práce
sme sa rozprávali po slovensky.
Na začiatku roka som sa zúčastni
la na cyklistickej túry. V miestnom
cintoríne som sa bola podívať na
slovenské náhrobné kamene. Táto
úloha ma veľmi zaujala. Jedné
ho dňa som sa vybrala po dedine
hľadať názvy ulíc v slovenskom
jazyku. Navštívila som aj mnoho
svätých omši, ktoré prebiehali aj
v slovenčine. Azda najzaujíma
vejším programom bola pre mňa
návšteva divadelného predstavenia. Za úlohu sme dostali vypísať
slová, ktoré nám boli povedomé. Hlboké dojmy vo mne zanechal
aj výstup na Piliš. Pri príchode nás vítali prekrásnym spevom.
Nádherným momentom bol Vianočný čas. Oslávili sme ho pes
trým programom, tancami, spevom a mnohými súťažami. Chcela
by som ešte spomenúť výlet na Chotárnu skalu, na ktorom sme
mali možnosť spať v jurtách. Ďakujem za tento nádherný rok,
plný nezabudnuteľných zážitkov!
n Dorottya Hegyiová, 8. trieda, III. miesto:
Súťaž Bodujeme bol veľmi dobrý nápad. Programy boli veľmi
dobré a zaujímavé. Páčil sa mi výlet na bicykli, výstup na Pilíš,
súťaž v Slovenskom dome a slovenský kurz. Darčeky boli veľmi
inšpiratívne. Cítila som sa dobre. Ďakujem!
n Regina Frišalová, 6. trieda, IV. miesto:
Veľmi sa teším, že som mohla byť v tejto súťaži. Veľmi dobre som
sa cítila. Ďakujem tie zážitky, čo som tu prežila, budem na nich
pamätať cez celý život!
Néhány helyen megálltunk felfelé
menet és gyönyörködtünk a szép kilátásban. Nagyon sokan voltunk a túrán,
szlovákok és magyarok együtt. Amikor
végre felértünk, felmentünk a kilátó tetejére és leült a csapat és megpihentünk.
Lefelé menet néhány helyen lerövidítettük az utat. Az egyiknél egy bácsi
mondta nekünk, hogy többet ne rövidítsünk, mert akkor nem Szentkeresztre
érünk, hanem máshova.
Az egész programsorozatban a dobogókői jurtában alvás tetszett a legjobban. Játszottunk Král-Královnát és
lufikidurrantóst. Kipróbáltam a harmonikázást. Ján bácsi a hangszerén játszott, én harmonikáztam, a lányok és a nénik énekeltek és
nagyon- nagyon jó volt a hangulat. Vacsorára szalonnát sütöttünk.
Köszönöm szépen, hogy részt vehettem ebben a programsorozatban. Nagyon jó és érdekes feladatok voltak és a nyeremények is
csábítottak. Remélem jövőre is lesz ilyen!
Könözsi Balázs

Pilisszentkereszti Hírforrás

A falu újratelepítésének 270. évfordulója

270. výročie znovuzaloženia Mlynkov

Községünk idén ünnepli újratelepítésének 270. évfordulóját. Az
első írásos emlék, amely az első szlovák családok letelepedéséről
tanúskodik 1747-ből származik. Ekkor hat szlovák család érkezett
a Pilis alá.

Naša obec v tomto roku oslavuje 270. výročie znovuzaloženia
Mlynkov. Prvý dokument, svedčiaci o usadení sa Slovákov v našej
dedine pochádza z roku 1747. Vtedy sa tu pod vrchom Pilíš usadilo
šesť slovenských rodín.

Az ünnepség tervezett időpontja: 2017. szeptember 9-10.
Tervezett program:

n Szeptember 9., szombat – családi és sportnap
08.00	Havelka József emlékkupa – testvérközségek, nemzetközi, öregfiú focikupa
12.00	Játszótér gyerekeknek – mobil játszóház, ugrálóvár, homokszórás
15.00	„Futás a múltból a jelenbe” – közös futás a helyi sportklubok, intézmények, egyesületek, testvérközségek és pilisi
községek bevonásával
16.00	„Modern honfoglalás” – testvérközségek biciklistáinak
fogadása
17.00	„Szentkereszt szeretlek” – családi vetélkedő
20.00 Bál – játszik a Šarfianka
n Szeptember 10., vasárnap – kulturális nap
10.30 Elődeink bevonulása népviseletben
11.00	Szlovák szentmise – a misét Ján Orosch nagyszombati
(Trnava) püspök celebrálja
11.00	Emlékezzünk őseinkre – ünnepi műsor a Hősök parkjában
12.00	Ünnepi felvonulás: a felvonulás alatt ősi hagyományok
felelevenítése, húsvéti szokások, Úrnapi körmenet, lakodalmi szokások, aratás, német családok betelepülése
13.30	Havelka József emléktábla avatás a Pilisi Szlovákok Központjában
14.00	Közös ebéd, zene
Felhívás
Várjuk olyan pilisszentkeresztiek jelentkezését minden generációból, akik szívesen részt vennének a rendezvény valamely részében.
(elődeink bevonulása népviseletben, lakodalmi szokások, tánc, kerékpáros bevonulás, „Szentkereszt, szeretlek” – családi vetélkedő,
„Futás a múltból a jelenbe”). Jelentkezni lehet a 30-584-50-40 telefonszámon vagy a marti.demjen@gmail.com e-mail címen.
Az ünnepségre szeretettel meghívunk minden pilisszentkeresztit,
függetlenül attól, hogy most éppen a faluban él-e vagy sem. Ezért
megkérünk mindenkit, hogy értesítse a rendezvényről máshol élő
pilisszentkereszti rokonait, barátait, hogy ezen a hétvégén, jöjjenek
haza és ünnepeljünk együtt!
Örömmel vennénk, ha a vasárnapi ünnepségen minél többen
vennének részt népviseletben. Vegyék fel népviseleti ruhájukat,
és látogassanak el ebben a ruhában a rendezvényre. Minden 10 év
alatti gyermek, aki népviseletben jön el az ünnepségre egy tábla
csokit kap ajándékba.

n 2017. május 11-én került megrendezésre a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által szervezett szavaló- és énekverseny régiós
döntője. Idén – 15 év után – ismételten Pilisszentkereszten versenyezhettek 4 megye tanulói. Iskolásaink a megnyitón rövid műsorral köszöntötték a vendégeket és a versenyzőket. A tét a továbbjutás
volt. Az országos versenyre továbbjutottak: 1.kategória Szóló ének:
Bakk Henrietta Kórus: Almádi Adél Bakk Henrietta Cserni Réka
Filep Alíz 2.kategória Szóló ének: Almási Liliána Vers: Almádi
Anna 3.kategória Szóló ének: Galda Petra Duó: Galda Petra és
Szemán Zselyke Vers: Lampert Milán A fényképeket Fuhl Imre
készítette (oslovma.hu)

Plánovaný termín osláv: 9. a 10. septembra 2017.
Plánovaný program:
n 9. septembra (sobota) – Športový a rodinný deň
8.00	Memoriál Jozefa Havelku – Medzinárodný futbalový
turnaj starých pánov z družobných obcí
12.00 Veľké ihrisko pre detí
15.00	„Beh z minulosti do prítomnosti” – Spoločný beh klubov, inštitúcií a spolkov v Mlynkoch a obcí Pilíšskeho
regiónu
16.00 Privítanie cyklistov z družobných obcí
17.00 „Milujem Mlynky” – Rodinná súťaž
20.00 Bál-do tanca hrá Šarfianka
n 10. septembra (nedeľa) – Deň kultúrnych aktivít
10.30	Príchod našich predkov v starodávnych krojoch
11.00	Slovenská svätá omša, ktorú celebruje trnavský arcibiskup Ján Orosch
11.00	Spomienka na predkov – Slávnostný program v Pamätnom parku
12.00	Oživenie tradícií našich predkov počas slávnostného
sprievodu (žatevné, veľkonočné, svadobné, cirkevné
zvyky a príchod nemeckých rodín)
13.30	Odhalenie pamätnej tabule Jozefa Havelku na priečelí
Strediska pilíšskych Slovákov
14.00	Spoločný obed, hudba
Výzva
Čakáme prihlásenie takých Mlynčanov z každej generácie, ktorí
by sa radi zúčastnili jednotlivých častí osláv: Príchod našich predkov v starodávnych krojoch, svadobné zvyky, tanec, rodinná súťaž
„Milujem Mlynky”, „Beh z minulosti do prítomnosti”, atď. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 06 30 5845040, alebo na mailovej
adrese marti.demjen@gmail.hu, u hlavnej organizátorky, predsedníčky SSvM Marty Demjénovej.
Na oslavy čakáme všetkých Mlynčanov, aj tých, ktorí už nebývajú v našej dedine, takže informujte vašich príbuzných a priateľov, aby prišli domov na oslavy, aby sme mohli všetci spolu oslavovať.
Boli by sme radi, keby ste na oslavy prišli čím viacerí v mlynskom kroji. V nedeľu si oblečte kroje a príďte tak na oslavy!
Každé dieťa do 10 rokov, oblečené do kroja dostane tabuľku čokolády.
n Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - Slovenské regionálne
kultúrne stredisko v Mlynkoch a Nezisková verejnoprospešná
s.r.o. SlovakUm usporiadali 21. marca 2017 v Stredisku pilíšskych
Slovákov predstavenie novej zbierky básní a prekladov Alexandra
Kormoša Večne živý prameň. Besedu s dvojjazyčným básnikom,
prekladateľom, redaktorom, publicistom a pedagógom moderoval
novinár a básnik Imrich Fuhl.
n Június 7-én, Dabason Almási Liliána, 3. osztályos énekcsoport
(Almádi Adél, Bakk Henrietta, Cserni Réka, Filep Alíz), Almádi
Anna, Galda Petra és Szemán Zselyke képviselte iskolánkat az Országos szavaló- és énekversenyen. Minden tanulónk nagyon szépen
helytállt a versenyen. Almási Liliána és a 3. osztályos énekcsoport
kiváló minősítést ért el.
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Hírek képekben

Ballagás

Úrnapi Körmenet

Szentkúti Mise
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Hírek a Közösségi Házból

n 2017. április 27-én a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda Süni csoportját kézműves
foglalkozásra hívtuk a könyvtárba, először könyv illusztrációk
segítségével bemutattuk, hogy
mi az a mozaik, elmeséltük, hogy
milyen anyagokból készítenek
mozaikot, majd ezután színes
terményekből (fehér- és tarkabab,
színes lencse, búza) mozaikot készítettünk a gyerekekkel. A gyerekek komoly érdeklődéssel vettek
részt a foglalkozáson és örültek,
hogy a saját maguk által készített
mozaikot elvihetik.
n 2017. május 13-án, az
APPA + CS rock együttes tartott fergeteges
hangulatú több órás
koncertet a Közösségi házban. A koncerten fellépett Pénzelik
Attila, Pénzelik Fanni
és barátaik.
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n Május 27-én, szombaton tartottuk a Gyereknapi mulatságokat.
A játszótéren kosaras körhinta, ugrálóvár és gyereksátor várta a
gyerekeket és a játszótér mögötti kertben Sárközi Emánuel közreműködésével a lovaglást is ki lehetett próbálni. A Tájház udvarára
népi kézműves foglalkozásokat szerveztünk a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Óvoda kedves óvónőinek és kézműves barátaink közreműködésével. A foglalkozáson lehetett szövött halacskát készíteni, nemezelni, mozaikot rakni és tulipánt varrni.
A Polgármesteri Hivatal Dísztermében zenebölcsi és tánc várta a
gyerekeket a Triola Gyerekház közreműködésével. A hivatal udvarán a gyerekek és felnőttek számára hotdog-ot és zsíros kenyeret
készítettek, amely mellé finom házi gyümölcs szörpöket lehetett
inni. 19.00 órától az Emlékparkban a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia Fúvószenekara népszerű dallamokat játszott kicsiknek
és nagyoknak. A rendezvény közben rájöttünk, hogy Pilisszentkereszten igazán nagyon jó gyereknek lenni!
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n 2017. május 20-án 2. alkalommal szerveztünk Dr. Balogh Nándor kezdeményezésére „Csángós vonások” címmel Moldvai táncházat, amely ismét gyerek táncházzal kezdődött, majd több órán
keresztül felnőtt táncházzal folytatódott. A táncházat szeptembertől havonta egy alkalommal szeretnénk meghirdetni, remélve,
hogy egyre több közösséget szerető, zenét, táncot kedvelő csatlakozik a résztvevőkhöz.

n Június 8-án tartotta a Triola Gyerekház az évzáróját a Közösségi
Ház nagytermében. Az évzárón a gyerekek és a fiatalok bemutatták,
hogy mit tanultak egy év alatt.

A szülők nagy-nagy érdeklődéssel
figyelték a gyerekek magabiztos
fellépését.

A Közösségi Ház és Könyvtár programjairól, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatást adunk a település honlapján, ezenkívül a facebook.com/
pilisszentkereszt.mlynky oldalon és a facebook.com/kozossegihazpilisszentkereszt oldalon egyaránt.
A Közösségi Ház rendezvényeinek összefoglalóját készítette: Nyitrai Zsuzsa
16 · XI. é v folya m , 201 7. j ú li u s
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Pilisszentkereszt természeti értékei
– nyári virágok
Pilisszentkereszt a Duna-Ipoly Nemzeti Park ölelésében kedvelt
célpontja a kirándulóknak. A nemzeti park területén minden állat-és növényfaj védelmet élvez, a törvény erejénél fogva itt az
egyébként nem „védett fajok” is csak engedéllyel gyűjthetőek.

A

falu határában, a Forrás utca folytatásában ritka növény
különlegességeknek ad otthont az erdő: itt nyílik a védett Erdei
ciklámen (Cyclamen purpurascens), amit vélhetően a szerzetesek
telepítettek ide. Természetes élőhelye Magyarországon az Alpokalján található, Vas-megyében több előfordulása is ismert. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft.

Erdei ciklámen

Fotó: Halász Antal

A kirándulók szeme elől jobban rejtőznek, de a botanikusok számára igazi érdekességnek számítanak az orchideák szerény képviselői: a nőszőfüvek. A falu határában több fajuk is fellehető az
avatott szem számára, mint pl. a csőrös- és a keskenyajkú nőszőfű,
vagy a gyakoribb széleslevelű- és kislevelű nőszőfű.
Az orchideák az egész világon megtalálhatóak, a trópusoktól a tajgákig. Életmódjuk, szaporodásuk különféle: van amelyik hagyományos módon színnel,
illattal és nektárral csaFuták nőszőfű
logatja a megporzókat
míg mások rafináltabbak: nőivarú rovarokat
utánoznak, vagy sebzett
növény illatát bocsátják
ki, hogy hernyóevő darazsakat vonzzanak, más
esetekben hús színűek
és bűzösek, hogy legyeket hívjanak. Virágzatuk
lehet nagy és feltűnő,
mint amiket a virágboltokban megvehetünk, de
lehet apró és rejtőzködő
is, mint Szentkereszt határában a Futák nőszőfű (Epipactis futakii).
Védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Virága alig egy körömFotó: Halász Antal
nyi, zöld színű – és az az

érdekessége, hogy nem
nyílik ki. Egyelőre nem
tudjuk, hogy valóban önbeporzó-e a növény, vagy
a virágba legyek teszik-e
petéiket, miközben beporozzák. Tény, hogy a
virág lótrágya illatú és
benne nyüvek fejlődését
figyelték meg…

Fotó: Halász Antal

Magyarországon minden
orchidea faj védett, vagy
fokozottan védett kategóriába tartozik.
A Hosszú-hegyen tömebíboros
gesen előforduló bíboros
sallangvirág
sallangvirág (Himanto
glossum caprinum) feltűnő szépségével biztosan megállítja a kirándulót.
Ez az orchidea faj fokozottan védett, természeti értéke 100 000 Ft.
Nagy termetű, akár 80 cm magasra is nőhet. Vigyázzunk rá!
A Pilis-tető legféltettebb kincse a jégkorszak előtti időkből itt maradt, bennszülött növényfajunk, a Magyarföldi husáng (Ferula
sadleriana). Ez a nagytermetű növény (1,5–2 m magas is lehet)
leginkább a kaporra hasonlít, nem is a szépsége,
Magyarföldi husáng
hanem a ritkasága miatt
hívjuk föl rá a figyelmet.
Csak a Kárpát-medencében él, itt is csak 4 termőhelye ismert – ebből
az egyik a kerítéssel körülvett, fokozottan védett
Pilis-tető, itt is csupán
néhány ezer tő található.
Ez mind közül a legerősebb, ennek megóvása a
faj fennmaradását biztosíthatja!
Ezek a védett természeti
ritkaságok úgy óvhatók
meg, ha az élőhelyük
állandóságát vagy természetes dinamikáját biztosítjuk. Vannak olyan
növényfajok,
amelyek
számára az erdő borítás meglétét kell fenntartani – mint a Futák
Fotó: Szelényi Gábor
nőszőfű, más esetben a
taposástól kell megóvni
a kopárokon termő egyedeket. A látogatók elől is elzárt, bekerített fokozottan védett természeti terület a Pilis sziklás csúcsán a
magyarföldi husáng élőhelye. Ennek a fokozottan védett fajnak
(természetvédelmi értéke 250 000 Ft) a fennmaradása attól függ,
hogy sikerül-e a négy ismert populációt – de mindenek előtt a
Pilis-tetőn! – megóvni.
Dr. Jankainé Németh Szilvia
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
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ISKOLAI HÍREK
Sikereink, eredményeink:
n Az országos csecsemőgondozó
versenyen 3 fős csapatunk I. helyezést
ért el. A csapat tagjai: Frisala Ramóna, Frisala Regina, Nagy Klaudia.
n Az országos szlovák szavaló- és
énekversenyen Dabason a 3. osztályosok csoportja (Almádi Adél,
Bakk Henrietta, Cserni Réka és Filep
Alíz), valamint a 4. osztályos Almási
Liliána kiváló minősítést kaptak.
n Galgagyörkön, szlovák tanulmányi versenyen Hegyi Dorottya első,
Puha Bianka második helyezést ért el.
n OÁTV szlovák versenyén Balla
Csenge 4. helyezett lett.
n Az Abacus matematikaversenyen
Ujvári Csoma 8. osztályos tanuló országosan a 10. helyezést érte el.

A

2016/2017-es tanévet sikeresen teljesítettük. Igyekeztünk tanítványainkat
minél színvonalasabb tanulmányi munkára
ösztönözni, és egyúttal különféle rendezvényekkel, élményekben gazdag programokkal törekedtünk színesebbé, változatossá
tenni a mindennapi iskolai életet.
A programok között fellelhetőek az
évente ismétlődő versenyek, rendezvények,
akciók. Ilyenek: a szeptemberi papírgyűjtés, az őszi és tavaszi túrák, kirándulások, a
karácsonyi és húsvéti témanapok, a kézműves foglalkozások, a mesemondó verseny, a
szlovák és a magyar szavalóverseny.
Közkedvelt, nagy érdeklődést kiváltó
programjaink közé tartozik a Suli-buli, a
minden évfolyamot megmozgató nagyszabású szlovák karácsonyi műsor és a farsangi mulatság.
Hagyományőrző rendezvényeinken is
aktívan szerepeltek tanulóink. Októberben
megemlékeztünk az aradi vértanúkról és
az 1956-os forradalom hőseiről, márciusban az 1848-as eseményeket elevenítettük
fel ünnepélyes keretek között.
A felsoroltakon kívül tanítványaink részére szerveztünk báb- és bohócelőadást,
táncházat, drogprevenciós előadást. Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által
meghirdetett pályázat útján sikerült eljutnunk Komáromba, a Monostori Erődbe.
2017. június 2-án gyermeknapot tartottunk az iskolában. A szülők és nagyszülők
közösen főzték meg a kiadós ebédet a gyerekek számára. Az 1-6. osztályos tanulók
aznap délelőtt akadályversenyen tehették
próbára ügyességüket, a 7. és 8. osztályosok pedig Pomázon a Honvédelmi Napon
vettek részt.
18 · XI. é v folya m , 201 7. j ú li u s

A tanév folyamán korrepetálásokkal,
felvételi előkészítőkkel és különböző szakkörökkel segítettük tanítványaink érvényesülését. Iskolánk minden 8. osztályos
tanulója felvételt nyert a 9. évfolyamra.

Március óta iskolapszichológus is segíti
munkánkat.
Több fontos beruházásra is sor került a tanév folyamán. Az informatika és a szlovák
szaktantermekben megtörtént a projektorok felszerelése és hálózathoz kapcsolása.
Lehetőségünk nyílt a szemléltető eszközök, illetve a szaktantárgyi eszközök bővítésére. Beszerezhettünk nagyon hasznos
tornaeszközöket és bővíthettük könyvtárunk állományát is. Iskolánk termeit, közös
helyiségeit új függönyökkel és szőnyegekkel tehettük szebbé, otthonosabbá.
Ebben a tanévben is részt vettünk az
iskolai tej- és gyümölcsprogramban a gyerekek nagy örömére. Sikeres pályázatok
révén már évek óta részesei vagyunk ennek
a programnak, így tanulóink számára természetessé vált, hogy a gyümölcs- és tejfogyasztás az egészséges táplálkozás része.
Június 16-án zárjuk a tanévet, elbúcsúzunk nyolcadikos diákjainktól. Másnap,
17-én több mint 20 fős gyermekcsoportunk
Szlovákiába indul, ahol egy héten keresztül
tartalmas programok várják őket.
Mindenkinek jó pihenést kívánunk a
nyárra!

Pilisszentkereszti Hírforrás

Szlovák tábor 2017

J

únius 17-től 23-ig egy nagyszerű táborozáson vettünk részt a
festői környezetű Lietaván. A szálláshelyünk egy szép családi
panzió volt. Az ételek különösen finomak, a szállás pedig szép, otthonos volt.
A tábor rengeteg változatos programmal szolgált. Túráztunk a
lietavai várhoz, az út és a kilátás is gyönyörű volt. Este közösségi
játékokat játszottunk.
Egy egész napos kirándulásra mentünk Oravára, ahol erdei
skanzenben kisvasutaztunk és kilátóba mentünk. Délután hajókiránduláson voltunk és kikötöttünk a Művészetek szigetén. Este
moziztunk.

Nagyszerűen szórakoztunk a rajeci Veronika strandon. Este
Žilinán jártunk egy csillagvizsgálóban, ahol sok érdekes dolgot
tudtunk meg a csillagokról és este tíz után láthattuk a Jupiter bolygót és négy legnagyobb holdját.
Vrátna-n a Chleb libegővel utazunk, majd a végállomástól gyalog hódítottuk meg az 1524 méter magasan lévő Snilovské sedlo
nevű pontot. Délután kihasználtuk a jó időt és fürödtünk a panzió
kertjében lévő medencében. Este szalonnát sütöttünk.
A Kongo Centrumban rengeteget kúsztunk, másztunk, ugráltuk.
Délután a műfüves focipályán sportoltuk és medencéztünk. Este
táncoltunk és a kertben moziztunk.
Köszönjük szépen
ezt a szuper szlovák tábort!
Táborozók
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a működési területén: Budapesten, Pest megyében, Fejér megyében, Komárom-Esztergom megyében
és Nógrád megye Dunakanyar felé* eső részén lakó pályázók részére.
A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési
Főosztály által működtetett Vadonleső Program
és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság

2017. AZ ÉV EMLŐSE:
a mogyorós pele
alkalmából

„Pelék, versek, képek”
címmel pele-vers illusztrációs
pályázatot hirdet.

„Bevallom, mindeddig nem gondoltam bele, nem jutott eszembe
méreckedni vele, hisz csak egy rágcsáló a mogyorós pele… de most
mindenfélét elolvastam róla, s rá kellett ébrednem a tiszta való
ra: hogy bennem s a pelében egyazon óra ketyeg!..” – írja Molnár
Krisztina Rita a „Pele meg én” című versében.
A Vadonleső Program „Az Év Emlőse: a mogyorós pele” kezdeményezésére egész alomnyi új pelevers született; több kortárs költőnk és
zenészünk ragadott tollat, klaviatúrát vagy épp gitárt és gazdagította
a magyar irodalmat, dalkultúrát olyan hosszabb-rövidebb költeményekkel, dalokkal melynek főszereplője éjszakai erdeink, cserjéseink
aranybarna bundájú, gombszemű koboldja. A versek és dalok közt
vannak humorosabbak, énekesebbek, melankolikusabbak, elgondolkodtatóak és érzelmesebbek, tükrözve költőjük személyiségét, hangulatát. Ráadásul minden vers és dal minden olvasóban más és más képeket, érzéseket idéz fel, melyeket eltérő módokon lehet papírra vetni
egy-egy illusztrációban. Erre kérjük és hívjuk a fiatalabb korosztályt:
illusztrálják az újszülött peleverseket, neveljük fel őket együtt!
Pályázati feltételek:

„Pelék, versek, képek”

n 6-14 éves korig.
n A lakhely szerinti nemzetipark-igazgatóság által közzétett
versekre lehet illusztrációt készíteni.
n Bármilyen színes technikával, kollázs technikával, esetleg
számítógéppel készült egyedi mű.
n Egy pályázó maximum két pályaművel vehet részt.
n Egy pályázó maximum két vershez készíthet illusztrációt.
n Postai úton, vagy jó minőségben, elektronikusan (min.
600 dpi, A4, vagy A3 1:1 méret, minden esetben színes
beállítású, 8 bit színmélységű beolvasás, TIF formátum) a
lakhely szerinti nemzetipark-igazgatósághoz benyújtva.

Pályázati jelentkezés:
Az egyéni pályamunkák benyújthatók 2017. szeptember 15-ig
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz a 1525 Budapest,
Pf.: 86. postacímre, vagy az apostoln@dinpi.hu e-mailcímre
küldve. Kérjük, a borítékra, vagy az e-mail tárgyaként írjátok rá
a pályázat címét: „Pelék, versek, képek”.
A pályaművekhez kérjük csatolni:
n a mű címe,
n a szerző neve,
n kor/osztály,
n település,
n felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei,
n pályázó postacíme, telefonszáma, email címe és a
n pályázat címe, amelyben nevez.
Pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldünk.
A pályázattal kapcsolatban információk és a versek megtalálhatók
a területileg érintett nemzetipark-igazgatóság saját honlapján, valamint a www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu honlapján.
A pályázatok elküldési és postára adási határideje:
2017. szeptember 15.
Az alkotásokat pályázatonként értékeljük és jutalmazzuk.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2017 szeptemberében kerül sor.
A legjobb alkotások beküldői meghívást kapnak 2017 novemberében a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezésre
kerülő „Mogyorós pele gálára”. A díjazott alkotásokat megjelentetjük a www.vadonleso.hu és a www.termeszetvedelem.hu weboldalon is.
A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő
beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez és az alkotások
esetleges kiállításon, honlapokon való megjelenéséhez.
A beérkezett alkotásokat
nem küldjük vissza!

* Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyszög, Ipolyvece, Nagyoroszi, Patak
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SC

Érmekben gazdag tavasz és egyre
magasabb övfokozatok a csapatban!

Idén, mint mindig, ahogy az újévben elkezdődött az iskola mi is
munkába álltunk, hiszen tudtuk, hogy nagyon sok és kemény munka vár még ránk. Az volt a célunk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az összes Taekwon-do-s eseményen részt tudjunk venni.
Ez sikerült is hiszen februárban 3 fővel képviseltettük magunkat
az Országos Technikai Szemináriumon Monoron. Elmentünk a
Tigers Kupára Budapestre, majd következett Békéscsabán az OB
márciusban, áprilisban a már hagyományosnak mondható Spirit
Open, májusban pedig a szezont idén is Hatvanban a Nemzetek
Kupájával zártuk. Hatalmas siker, hogy utolsó versenyünkre már
az ÚJ melegítőnkbe tudtunk megjelenni.
A 4 versenyen összesen 2 aranyérmet, 8 ezüstérmet, és 10 bronzérmet szereztünk. Ez egészen kiválónak mondható főleg, hogy ha
ehhez hozzátesszük nagyon sok sérülés és betegség tizedelte a csapatot. Szeretnék kiemelni egy-két kimagasló teljesítményt. Vándor
Dávidot, aki a csapat egyik legfiatalabb tagjaként idén 2 versenyen
is részt vett, amelyeken 2 bronzérmet szerzett.
Kiemelném Héring Balázst, a csapat legidősebb tagját, aki 3
versenyen 2 ezüstérmet gyűjtött be és végül Jánszki Bálintot, aki
14 évesen ifi király kategóriában (+75 kg) Hatvani Nemzetek kupáján aranyérmet szerzett. (Gratulálunk nekik!)
Épphogy csak kipihentük a versenyeket, következtek a vizsgák
alacsony és magas övekre. Ezeken a következő eredmények születtek:
Fehér övre vizsgázott: Tordai Dengezik,
Fehér öv/sárga csíkra vizsgázott: Dúcz Andris, Urbanics Benedek
Sárga öv/zöld csíkra vizsgázott: Pénzelik Fanni
Piros övre vizsgázott: Héring Balázs, érdekesség, hogy kettős
előreléptetéssel lett piros öves
Piros öv/fekete csíkra vizsgázott: Hugyecsek Tímea

A csapat most a jól megérdemelt pihenését tölti.
Az edzések szeptember első hetében kezdődnek majd újra, melyet egy edzőtábor előz meg augusztus végén.
Addig is: HAJRÁ PILE TKD!!!!!!

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
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Psszt! – Nevess meg!
Ne ijedjen meg senki! Nem kell csendben maradni! Sőt!
Nevetni kell, ennyi az egész! Nevetni rajtunk, velünk a
Psszt!-tel. Azért lett az előadás címe „Nevess meg!”
mert azt szeretnénk, ha mindenkinek egy óra felhőtlen kacagásban lenne része augusztus 11-én pénteken
20.30-kor!

A

Pilisi Színjátszók Társulata, röviden Psszt!, immár
hagyományosan készül az idei Klastrom Fesztiválra is új
színdarabbal. Ebben az évben nem zenés produkcióval készülünk,
hanem prózai előadással, Rejtő Jenő két egyfelvonásos bohózatát
mutatjuk be, a Rézrudat és a Herkules bonbont. Rejtő Jenő, aki
bohózatai mellett Fülig Jimmy, Senki Alfonz, Wágner úr kigondolója és szellemi atyja 111 évvel ezelőtt született, így jubileumot
is ünnepelhetünk. Rendkívüli humora, fordulatos vígjátéki elemei
teszik szórakoztatóvá, és mindenkor aktuálissá. A két bohózat báját
fokozza az 1930-as évek eleganciája, stílusa, az előadó színészek
egyénisége, ami átsugárzik az általuk megformált figurákon.
Természetesen mi is lehetne a bohózatok alaptémája, mint a
szerelem, félreértés, cselszövés, némi pikantériával fűszerezve. A
szerepeket megformáló színészek lubickolnak Rejtő remek figuráiban. A próbákon mi magunk is rendkívül jól szórakozunk, minden

Ki volt Rejtő Jenő?

R

ejtő Jenő a család harmadik fiaként, Reich Jenő néven született
Erzsébetvárosban. Író, kabaré- és
színpadi szerző, forgatókönyvíró, a
magyar szórakoztató irodalom legnépszerűbb képviselője. Először színpadi
darabokat írt, később külföldi utazásai
során nyert tapasztalataiból kalandregényeket kezdett írni. Sajátos stílusát egyéni, bizarr humor, váratlan fordulatok, szürreális figurák
és a társadalom fanyar humorba burkolt kritikája
jellemzi. Legnagyobb sikereit P. Howard álnéven
írott idegenlégiós regényparódiáival aratta. A pesti
művészélet ismert alakja volt, barátság fűzte a kor
jelentős művészeihez, Karinthy Frigyeshez, Kabos
Gyulához, Salamon Bélához, Latabár Kálmánhoz
is. Rövid, alig 37 évig tartó élete során összesen 120
bohózatot, jelenetet, villámtréfát és 42 regényt írt.
Rejtő életéről rengeteg anekdota maradt fenn,
ám olyanok is vannak, melyek a különleges történetek egy részét cáfolják. Például életének azon
részét, amikor állítása szerint Afrikában járt, az
idegenlégióban. Sem édesapja, sem öccse nem tudta megerősíteni az afrikai kaland valódiságát. Mégsem zárható ki, hogy mégiscsak járt a légióban,
hiszen a francia idegenlégió belső felépítésérőlrendfokozatok, beosztások-, valamint a Szahara éghajlatáról, jelenségeiről olyan leírásai vannak, amit
csak személyes tapasztalatok alapján lehet leírni.
Gyermekéveiben Rejtő gyenge testalkatú volt,
csak tizenévesen erősödött meg. Fiatalkorának két
legmeghatározóbb barátja Buttola Ede és Nádasi
László voltak. A sport iránti szenvedélyük mellett
még egy dolog kötötte össze őket, a színház iránti
rajongás. Alig 14 évesen már rendszeresen felléptek gyermekműsorokban.
Rózsa Jenő ökölvívó hatására kezdett el boksz
edzésekre járni. Az egyik edzésen edzője úgy eltalálta, hogy orrnyeregtörést szenvedett. Jenő folytatni akarta az edzést, de ezt trénere nem engedte. A
törés élete végéig látszott az orrán.
1924-ben, Buttola Edével együtt jelentkezett
Rákosi Szidi színésziskolájába. Névváltoztatására Reichből Rejtővé vélhetően ezidőtájt került
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gyakorlás feltöltődést jelent. Annak ellenére, hogy minden
szereplőm dolgozik, vagy iskolába jár, mégis lelkiismeretesen mindig szakít időt a felkészülésre és a próbákra. Csapatunk az évek során erősen összekovácsolódott, szinte minden rezdülését értjük a másiknak, mint egy profi, kőszínházi társulatnál.
Nagy öröm számomra, hogy ezekben a nem egyszerű prózai
szerepekben mekkora fejlődést mutatnak színészeim. Amikor már
nemcsak az elsajátított szöveg és az általam adott instrukciók valósulnak meg, hanem elkezdenek élni a megformált figurák, és elkezdenek játszani egymással, hiszen ennek az egész „színházasdinak”
a lényege a játék. Játék egymással, magunk és a közönség örömére.
De nemcsak színészként vesznek részt a társulat tagjai az előadás elkészítésében, hanem együtt készítjük a díszletet, a kellékeket
együtt szerezzük be, mindenki hozzáteszi azt, amiben profi. Hónapok óta folynak a próbák, az előkészületek, ahogy az a képeken is
látszik, hogy augusztus 11-én kellő profizmussal várhassuk szórakozni vágyó kedves közönségünket. 
Pap Katalin

sor. Hamarosan kiderült számára, hogy
nincs sok tehetsége a színjátékhoz, ekkor fordult az írás felé. Életének talán
két legfontosabb éve következett, 1928
és – 30 között. Ebben az időszakban
szerezte írói munkásságának legfőbb élményanyagát európai körutazása során,
ami nem volt viszontagságoktól mentes.
1930 első felében volt állítása szerint
Afrikában.
Mindössze 23 évesen Heltai Jenő ajánlására Berlinbe utazott, hogy az ottani színházakban tanulja a mesterséget. Max
Reinhardt, Piscator, Charell színházában tanulta
a színdarabírás csínját-bínját, afféle fizetés nélküli
„studentként”. Ha nem volt a színházban munka, a
berlini lóversenypályán csutakolta a lovakat. Innen
Hamburgba, majd Svájcb ment, ahol engedély nélküli házalásért két hét fogdára ítélték. Egyesek szerint utazásai során vasúton, zsúpkocsin, szekéren
utazva, végre eljutott álmai helyére, Franciaországba. Számára Párizs a kalandok és élmények legfontosabb színtere volt. Itt hosszabb időt is eltöltött,
dokkmunkásként, mosogatóként, közben esténként
Szókrátészról szóló tanulmányát írta. Következő
állomás Marseilles volt, ahol hajómunkásként dolgozott, ami később regényeinek legfőbb helyszíne.
Életének következő szakasza a legvitatottabb.
Sokan állítják, hogy Afrika helyett Milánóba ment,
mindenesetre Rejtő erre az időszakra tette afrikai
kalandjait az idegenlégióban. Légiós élményeiről
így ír 1934 júliusában:
„… A Fort Saint Jeanba kerültem, lenyírták a
hajamat, rizst és fekete kávét adtak, hogy valahogy
tartsam magam, és megindultam egy ócska hatal
mas hombárban, hatvanmagammal Dakar felé. …”
Trópusi lázzal utazott autók tetején, mint csomagfelvigyázó érkezett Casablancába, innen Nizzába, Milánóba, majd Triesztbe megy. Innen viszonylag hamar hazajut Budapestre.
Első itthoni munkahelye egy kis lapnál volt,
mint riporter, titkár, tördelő. Gyermekkori barátja,
Nádasi László kabaré írására bíztatja. Azzal érvelt,
hogy ez igen kifizetődő manapság, ezzel meggyőzte Rejtőt. Néhány hónappal később a Rejtő-Nádasi
szerzőpáros Salamon Béla számára írt bohózatai
kiváltották a nagy sztárszínész elismerését. 1932-

től Rejtő egyre ismertebb, kabarékat és operettszövegeket ír.
Alig 28 éves korára meghódította a pesti művészvilágot. A 30-as évek közepére szinte mindenhol megy színházi darabja, a havi átlagkereset tízszeresét kapja jogdíjként, egy Váci utcai panzióban
bérel szobát.
Legelső kisregénye- a Párizsi front-1932-ben
jelenik meg. Négy évvel később a Nova Kiadó vezetője Müller Dávid felkarolná az írót, ha az egy
jólhangzó, angolszász néven jelenteti meg műveit. Hogy miért éppen P. Howard? Az örök talány
marad. A Nova négy év alatt 19 P. Howard művet
adott ki.
Legszívesebben gépírónője, - későbbi első felesége- Boros Rózsika – Dob utcai albérletében szeretett diktálni. Sajátosan, nem a legelején kezdte el
írni a regényt, hanem 4-5 oldalt az elejéből, később
a közepéből, majd miután összerakta a jeleneteket,
megfelelő sorrendben lediktálta. Emellett gépírónőjének estélyiben, kirúzsozva, elegánsan kellett
gépelnie, és nem volt szabad nevetnie a leírt poénokon.
Különböző mulatókban többször keveredett
verekedésekbe, többnyire bántalmazott nők, vagy
gyengék védelmében.
Rejtő az 1940-es években az aktuális szemléletnek és a hozott törvényeknek köszönhetően a
kevésbé keresett írók közé tartozik. 1942-ben megkapja a behívót munkaszolgálatra. Régi ismerősével Rajna János artistával próbálták egymásban a
mepróbáltatások ellenére a lelket tartani. A fizikailag egyre jobban gyengülő, alig 37 éves Rejtő megkapja a flekktífuszt, és meghal. Utolsó mondatai
ezek voltak Rajna János elmondása szerint:
„Rajna, ez nagy mű lesz, meglátod…mindent
megírok… a legnagyobb regény lesz, a legcsodála
tosabb, meglátod!... Hanem … Aa Nagy regényből
nem lesz semmi. Pedig készen van. Itt bent, érted…
Csak hát, hiába…Te is tudod, hogy hiába…”
A P. Howard könyvek nagy részét lefordították
idegen nyelvekre, regényeit filmen, televízióban, rádióban többször is feldolgozták. Kabaré jeleneteit,
színpadi műveit mai napig tűzik színlapra a színházak. Feledhetetlen stílusa, humora, néha abszurd
helyzetei, nyelvezete, szófordulatai felismerhetővé
és összetéveszthetetlenné teszik.
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