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ekem a fényképező, filmező embernek csak be kell hunynom a
szemem, és megjelenik képzeletem lépernyőjén az emlékezet megszépítő fátyolán át a második világháború utáni
időszak úrnapi előkészületeinek egyik-másik szép epizódja, az ötvenes évek eleje, pontosabban 1952-ig. Akkor már igen keményen
kezdték tiltani e rendezvényeket.
Előkészület a körmenetre

A pilisszentkereszti elemi népiskola felső tagozatosai Óvári László igazgató (párttitkár)
tudta nélkül hamarabb jöttek el az iskolából.
Csata Laci bácsi, Balla Miska bácsi hallgatólagos beleegyezésével. Elhangzott az „úttörő
parancs”: virágszedők haza! Konczné Veres
Anna (Nusi néni) szervezte meg a találkozásunkat (általunk csak szent asszonyoknak
nevezett) a kedves falusi nénikkel, akik állandó segítői voltak a kántor úrnak, a templomi rendezvények előkészítésében, szépítésében. Mintha arra is emlékeznék, talán

senki nem maradt az osztályban, hiszen alig
tucatnyian voltunk. Akkoriban még összevont osztályok voltak.
Kipattantunk a kocsmazöldre festett,
bicskával összefaragott kényelmetlen padokból és futás a Kántorházba. A szép füves udvar közepén hat-nyolc idősebb, fiatalabb asszony várakozik. Kántor nagybátyám az emelvényszerű gangon állva osztotta ki a feladatokat, ki merre induljon. Köves néni (Kadlec Esztera) a Szentkút felé, itt
igen bőven van kakukkfű. Szlovákul matyeriná duska (anyácska lelke). A másik csoport: Genszki néni Papucsek Maris néni vezetésével a Klastrom fölé megy, itt a kántor
úr egy egész mezőnyi margarétát talált. Magam ehhez a csoporthoz kerülök. Felszerelésünk helyben font fűzfavessző kosár, hasított párolt husángból készült, opálka és hátikosár, helyi elnevezéssel hátos. A lányoknál kukoricacsuhéból készült szatyor, mely
egyben az iskolatáska szerepét is betöltötte
legtöbbünknél. (A füzeteket, könyveket ➺

Egy kis helytörténet…
Érdekességek községünk
történelméből
A község első
pecsétje
1758-ból
A Fő utca képe
egy múlt
század eleji
képeslapon
(1905)
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Mester utca – Vihony (1965)

➺ egy mozdulattal ki lehetett szórni belőle.) Bicska legyen nálatok fiúk! – szólt ránk
Hofferek néni. A nénik kivétel nélkül egy
hatossal és egy sarlóval voltak felszerelkezve, (munkába járó) fakult, sokszor kimosott
kékfestő ruhában: alul vörös szegélyű flanel
szoknya (ez a szegély sok esetben a zsebkendő szerepét is betöltötte). Az idősebb asszonyok szoknyáján említett flanel szegély, a
Nagymamák esetében betartva azt a szigorú
szabályt, amikor a szoknya elejét homlokuk,
arcuk izzadtságának törlésére, a szoknya hátulját pedig a kisgyermek orrocskájának törlésére is használták.
A felsőtesten viselt „jaknyának” nevezett kabátka, a fiataloknál a szoknya korca alá kötve, az idősebbeknél, akik izzadósabbak, teltebbek, derék felett szabadon lengett a jaknya. Sötétszinű kötény (zásztyera)
az idősebbeken, a fiatalokon világosabb, kerek, fodros, felső jobb oldalán zsebbel, ebben
rendszerint már volt zsebkendő.
Megindultunk hát a szükséges tudnivalók újra ismétlésével melyek útközben hangzottak el a sok úrnapi előkészületet megélt
asszonyoktól: „A virágot hosszú szárral kell
leszedni! Közlekedni csak a barázdákban lehet!” Sok volt a nadrágszíj-parcella falunkban – a sokfelé osztott föld miatt, amely helyenként csak négy-öt méter volt –, így nagyon vigyázott mindenki a megművelt földecskéjére. Nem csak a kapásnövények letaposása volt nagy bűn, hanem a füves réten is
vigyázni kellett. Akkoriban ugyanis minden
talpalatnyi füves rétet lekaszáltak. A margaréta általában a silányabb talajú földön virított, de itt is nagyon vigyáztunk, ne tapossuk
le csak a legszükségesebbet.
Gyűlik a virág a kosarakba, szatyrokba.
U. Géza és P. Matyi lemaradnak az egyik fasornál fára mászni madárfészket keresni, néhányat kurjantunk feléjük, ne tévesszenek
minket szem elől. Halk pisszenés, intés, jelzik, menjünk csak tovább ők, maradnak. Mi
tovább megyünk. A felnőttek igen serények.
A Pilistető felett kezd lebukni a nap, siessünk, – hangzik a kiáltás – haza, kell men · III. évfolyam, 2009. június

nünk. Galda néni, Kecskeméti néni hátikosara már púpozva meg van rakva margaréta kötegekkel. Öröm nézni milyen boszorkányos gyorsasággal azonnal összekötik a
helyben szedett, jól kiválasztott, erre alkalmas fűvel, melyet biztos szemmel találnak a
sok illatos virág között. Mi gyerekek inkább
csak játszunk. Kapunk is szidást bőven, (de
inkább csak korholás szinten). Tudják, most
lesz ránk igazán szükség a sok szép virág haza cipelésénél. Élvezzük a gyönyörű mezőt,
a kristálytiszta levegőt.
Az utcák két oldalát suhángszerű fácskákra emlékeztető zöld gallyak szegélyezték, melyeket a kőfejtésnél használt szerszámokkal rögtönözve (ültettek), erősítettek a járda és folyóka közé. Az útszéli árokból nagyon szép nézni, ahogy a több tucat leány és asszony fiatalos gyorsasággal, sürgő
hangyabolyként hajlong, apróra szecskázott
virággal és illatos kakukkfűvel szórja végig
az utat. Milyen jó lenne, ha a szomszédok
máskor is ilyen segítőkészek lennének egymással. Havelka Ida néni és Kosznovszki
Anka segít édesanyámnak az alap felszórásánál, később a végső virágdísznél. Anyám
ezt viszonozza nekik. Az egymással szin-

te versengő családok, rövid időn belül szép,
varázslatos fű és virágszőnyeget hintenek a
Fő utca, a Kis utca és a Mester-Vihony utcák bogárhátú, pilisi mészkőből épített- hengerelt utak kérgére. Puhává, kellemessé téve
azt, mint a nagymamák virágos bársony fejkendője. A templom előtt rózsa és margaréta sziromból az Úr név és egy oltáriszentség
rajzolat emelkedik ki a virágszőnyeg pompázatos tarkaságából. A járdán a felső faluvégén lakók kezdenek szállingózni az összeharangozás előtt. Lassan imbolyogva jönnek az
első világháborút is megélt kiszolgált férfiak
botra és egymásra támaszkodva. Jóleső elismerő pillantással nyugtázzák: megőriztük
a hagyományt (a sok gáncsoskodás ellenére)
melyet az ő nagyapáik, dédapáik az egykori
Felvidékről Liptó megyéből és „svábia” hegyeiből hoztak. Jól megfér egymással, sőt
kiegészíti egymást tót és sváb hagyomány.
Gosztola bácsi a szigorú rendszerető sekrestyés tesz egy utolsó „vizitát” a templom
előtt, majd jelzi Mátyás Kálmán plébános
Úrnak: minden rendben.
Futás átöltözni! A cipő szépen ki van pucolva, csak vasárnap és ünnepnap hordunk
ilyen fényes tiszta cipőt, máskor ez nem így
van, iskolába menet előtt még el kell látni a
házi állatokat. A Riska tehén tán nem is fogadná el tőlem a szénát, ha fényes cipőben
hoznám. Irány a sekrestye, ahol Mátyás plébános úr kiosztja a feladatokat, ki hol legyen! Dusánek, Mikusik, Minárik, Szmetana nevek hangzanak legtöbbször. A nagyok beöltözésénél mi kisebbek is segítünk.
Ilyenkor ugyanis csak a nagyon gyakorlott,
szorgalmas templomba járók kerülnek sorra (magam nem tartoztam ezek közé). Előkerülnek a szép új fehér posztószoknyák és a
csillogó aranyszegélyű ministráns gallérok.
A sekrestye padján ott ülnek a helyi notabilitások, oltáregyleti tagok (a megtisztelő hely
nekik kijár). Sipos és Kadlec bácsi legbuzgóbb templomba járók, tréfásan megjegyzik:
„chlapci neská vám bugye tyeplo” fiuk ma jó
melegetek lesz, igen szépen süt a nap! Ez inAlsó utca Szulkáék előtt
(1956)
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kább együttérző simogatás, mint csipkelődés
tári szentséget megelőző kislányok csoportrészükről. Meg is jegyzik: de rég volt, amija, akik virágszirmot szórtak a pap lába elé
kor mi ilyen fiatalok voltunk.
(de mintha csak mostanában jött volna ez a
Hugyecsek Szilveszter bácsi (a sekrestyés
szokás divatba). A ministránsok hatan-nyolveje) kiosztja a szép barna barokkos kegycan kétoldalt kísérték a baldachint, felváltva,
szekrényből a kegytárgyakat, melyek kísérik
egymásnak adva a szép hangú négyágú csenaz oltáriszentséget a gyönyörű szentségtargettyűket, amelyek tisztes súlyt képeztek. A
tóban. A földgömbön álló Feltámadt Kriszbaldachin után asszonyok haladtak vegyetust ábrázoló szobrocskát, mindig Sipos básen. Kisgyerekes asszonyok, a kicsiket karcsi, a nagy Húsvéti gyertyát pedig Kadlec
jukon cipelve, vagy a nagyobbacskákat kévagy Vogyeraczki bácsi viszi rendszerint.
zen fogva vezetve. A sort az öregek, betegek,
Kiválasztják a baldachint (podnebit) vivő
sánta megrokkantak kísérték, akik időnként
egyforma magas négy fiatalt.
leültek a házak előtt lévő kőpadokra.
Kimegyünk a templom elé, kialakul a
Az ének szépen elnyújtva zengett. Igazi,
körmenet eleje, nagy megtiszteltetés annak,
nehéz feladat volt a kántor úr részére a lassan
aki a keresztet fogja vinni, melynek hátán a
haladó menet mellett, mindenhol feltűnni és
búcsújárások miatt: szép gót betűkkel festetösszehangolni az érces férfihangokat a csenték rá: PILISSZENTKERESZT.
A sekrestyés Gosztola bácsi (sziUrbanicsék előtt
gorú, de igazságtalan) mondtuk mi
(1956)
akkoriban. Ma már tudom szükség
volt a szigorra. Halkan, de határozottan szól rá a rosszalkodókra! Pofonokat ígér az arra „érdemeseknek” melyeket, ha nem tapasztalt javuló magatartást, ki is osztott. Nem valószínű, hogy hallott volna Makarenkóról, de módszerét eredményesen alkalmazta.
Megindul a menet

Tíz óra után vagyunk. Már jócskán
süt a napocska is: az idősebbek a kellemes illatot árasztó hársfák alatt
halkan beszélgetnek. Megkondulnak a harangok. Gaján kántor úr fehér zakóban, hogy jól látható legyen.
(Akkoriban még nem volt más eszköz a több száz méter hosszú körmenet diszkrét egyben tartására.) Határozott hangon elkezdi az éneket. A
baldachint tartó férfiak a templomon kívül
állnak, amikor a ministránsok nagy csengettyűszóval kijönnek, akkor felemelik a baldachint és indulnak.
Szép hangos énekléssel kezdik mert, akkor még volt igazi, eredeti népének. A keresztet vivő fiúcskák után a lányok (kislányok, nagyobb fiúk, legények) zászlókkal következnek. A Rózsafüzér Társulat zászlója a
legdíszesebb, pompás, aranyozott hímzéssel,
szlovák nyelvű könyörgéssel a Szűzanyához,
fia közbenjárását kérve érettünk. Idősebb
férfiak következnek, közöttük haladnak az
egyházközségi képviselők: kereszttel, nagy
gyertyával, az iparosok zászlójával, melynek
nyelén (tartó rúdján) szépen vésve látszanak
az adományozók nevei...
Ezután a nagylányok eladó-lányok és fiatal menyecskék következnek. Szép ünnepi
öltözetben melyet szinte csak ilyen jeles alkalomra tartogatnak. Hajuk varkocsba fonva, világoskék vagy rózsaszínű szalaggal.
A körmenet ezen részét ahol a lányok
haladtak a helyi KALÁSZ (katolikus leánykör) zászlaja díszítette. Őket követte az ol-

gő leány- és asszonyénekkel. Sajnos, ezen
éneklésnek is csak töredékei maradtak fenn
mára. A harangok zúgása mennyei orgonaként kísérte az elnyújtott szláv népéneket...
Az egyházi szertartásról említenivaló: a
kellemes misztikus ének. Mátyás plébános
úr latinul énekelt. A kántori válasz ugyancsak latinul hangzott el. Rövid ima szlovákul. Gosztola bácsi jelzése magasba lendülő
karjával, fia felé szólt, aki elindította a kissé
szétzilálódott fiúk menetét.
Mi jobb híján azzal szórakoztunk: igyekeztünk értékelni az úrnapi sátrak szépségét
és kibeszélni a virággyűjtés élményeit, kissé
kiszínezve azokat, az eseményekből kimaradtak részére.
Szinte az egész falu jelen volt, de íratlan szabály szerint, állattartó családok lévén
minden második házban maradt otthon egyegy vigyázó ember. Az otthonmaradó sem
maradt ki az áhítatból. A szépen díszített ablakból a szentkép és a virág mögül nézte a
körmenetet. Az utcára nyíló ablakok ezüstözött, aranyozott gyertyatartókkal voltak díszítve, ezek ragyogtak a napsütésben.

Az első butka a Jánszkiék háza előtt volt,
(újabban P. Géza bácsi a szomszéd vette át
Janicsek Maris nénivel szövetkezve) A menet Kosznovszkiék háza előtt tudott kibontakozni. Igen szép látvány, ahogy haladunk. A
délelőtti napsütés fokozza a káprázatos színeket. Kellemes, tavaszi szél lengeti a színes
szalagokkal a mennyezetre függesztett lila,
kék kasmír kendőket.
Urbanicsék sátra következett (árnyékban
volt). Ide szép kilátás nyílott Holesék háza
előtt lévő magaslatról, ami egyszerűen csak
emeletnek hívtunk. Sokszor felmentünk a
pince tetejére (ebből gondok is voltak). Innen érdekes látvány volt az oltáriszentség
felmutatása, amikor mintegy vezényszóra
mindenki letérdelt. Mi fiúcskák nagy zajjal poroltuk le utána nadrágunkat. A
menet a felső faluvégi Roób ház előtti sátornál jobbra fordult a Kis utca
felé. A nyitott utcai kút mellett elhaladva, arról beszélgettünk, jó volna egy virágot vagy követ beledobni
(ma nem gond az ilyesmi). Akkoriban ez megbocsáthatatlan vétek volt.
A szűk utca oldalát ördögcérna kerítés szegélyezte az egyik oldalon.
Szulkáék sátrára sokáig fogok
emlékezni. Egy túlbuzgó elvtárs, erdészetvezető, úgy akart érdemeket
szerezni „a pártnál”, hogy nem adott
zöld gallyvágásra engedélyt. Gaján
kántor úr azt mondta munkatársainak a segítő asszonyoknak: „nem törődünk a dologgal, és nem fogunk
megalázkodni a napi politika előtt”.
Ezért csupa virágból készült az ünnepi sátor a Kis utcában. A zöld hatást a szép ördögcérna kerítés pótolta.
Ez az eset 1953-ban történt. Ez
alkalommal mivel kevesebb volt a zöld ág,
emlékszem a ministránsok is zöld szoknyában és mellényben voltak. A Mester utcán,
melyet helyi néven Vihonynak hívunk elhaladtunk Fuhl Józsi bácsi háza mellett, ahol
egy általam mindig megcsodált népművészi ügyességgel készített körhinta (kolovrat)
volt. Pintér (Papucsek) néni mindig büszkén
állt a sátor előtt, csak az oltári szentség közeledtére húzódott az ablak mögé. Ekkor már
igen fáradtak voltunk. Pedig mi nem is nagyon énekeltünk. Időnként ifj. Gosztola Ferenc unszolására csupán imádkoztunk. Pintér bácsi nagyon önérzetes ember, Pilisi viszonylatban nagygazda volt. Sokáig volt elnöke az Úrbéri Közbirtokosságnak. Nála
ezért is nagy rangot jelentett az úrnapi sátor. Lévén, utcájuk csak időnként volt a körmenet része. Délfelé járván az idő, az ebédet
főző feleségek (ahol anyós vagy nagymama
nem volt) az asszonyok el-elmaradoztak, de
a Pintér ház előtti celebrálásnál a menet vége
még a Blunkács ház előtt volt.
A hosszú Mester utca (Vihony) akkoriban természetes zöld volt, ez pótolta a vi- ➺
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➺ rágszőnyeget. Pintérék házától az iskoláig nem volt ház az egyik oldalon sem. (azért
hívták Vihony-nak mert ide jártunk libát és
bocit legeltetni. A neve is ide vezethető vissza: a vihony szó szlovákul kihajtást terelést
jelent.)
Az iskola, óvóda ablakaiban természetesen sem virág, sem szentkép nem volt. Az
akkori igazgató igen meggyőződéses párttagnak mutatta magát.
Már nagyon fáradtak voltunk, a keresztet, melyet olyan nagyon büszkén vitt valaki az első fél órában, most már egymásnak
adogattuk, de igen nagy tisztesség volt most
is vinni, cipelni.
Gosztoláék előtt az Iskola utcában nem
mindig volt sátor; ez évben ide is jutott egy.
Kellemes volt beállni a nagy diófa alá, ahol
majd’ a félkörmenet elfért. Sok szép kegytárgy díszítette a belső, kis oltárt. Gosztola
bácsi, sekrestyés lévén, felelősséggel kihozhatta a szükséges templomi dolgokat, amelyeket igény szerint másnak is odaadtak.
Ekkorra elég jól megcsappant a létszám.
Az idősebb nénik is elfáradva, előre mentek
a hűvös templomba, és a padokban csendben
imádkozva vártak. Még egy ének, egy áldás
a körben állókra. Mátyás plébános úr bíztató
mosolya a ministránsok felé. Indult a menet,
az egyre fáradó harangszó alatt (mely a szűk
utcában szinte a fejünkön szólt a torony felé menőben.) Most kellemes szellő csap meg
bennünket a Pilis-hegy felől. A Fő utcán kisebb kiránduló csoport fényképez bennün-

ket. Nagy elismerés hangzik a szépen öltözött lányok, asszonyok felé. Volt olyan idős
néni, aki szinte csak ilyen alkalomra vette
fel azt az ünneplő ruhát, melyet maga is úgy
örökölt (özv. Kosznovszki Pálné Vrecárka).
Mi, a menet elején már elértük a kis
emelkedő tetejét; visszanézve a körmenetre
nagyon szép látvány volt. A legtöbb nő kezében az imakönyvhöz szorítva, ott illatozott
egy-egy megszentelt pici mezei virágcsokor,
melyet az úrnapi sátorból emeltek ki a sátor megszentelése után. Elgondolkodom, de
jó lenne Bagi tanító néni fényképezőgépével
egy-két szép fényképet készíteni!
Félreállunk, helyet biztosítva a baldachint vivőknek, akik a templomajtó előtt
megálltak, és helyet biztosítottak az oltáriszentségnek és kíséretének. Most csak kevesen mennek be a templomba. A nagylányok
is megállnak, kívül, a szép zászlókat elhelyezik a kántorház oldalán lévő egykori leánykör helységében.
Az asszonyok sietnek haza, az ebédet elkészíteni és feltálalni. A nagylányok még beállnak egy fotóra, a kántor úr ugyanis Pestről kihívott egy fényképészt. Régebben Geges Nándor úr hívás nélkül is jelen volt ezen
jeles eseményen. A nagylányok kettesévelhármasával, szép kellető járással indulnak
hazafelé. Nem sietve, jóleső figyelemmel fogadják az elismerést szép öltözetükre. A déli napfény százszorosan csillogtatja a szépen
hímzett mellénykéket, pruszlikokat. Van néhány felvétel, ezen (szépen és nagy műgond-

Könyvajánló

A

Közösségi Házban előadássorozat
indult a magyar Szent Koronáról. Az
első előadást Dr. Tóth Judit jogász tartotta,
a másodikat pedig Rumi Tamástól hallottuk. A témát jól ismerők is olyan új megközelítésekről hallottak, ami meglepő összefüggéseket tárt fel. Az első előadás anyaga
azóta már könyv alakban is megjelent.
Dr. Tóth Judit: Szent Korona, a mágikus
pecsét – az apostol feliratok titkos üzenete
(A könyvet az Imagent Kft. adta ki.) A
könyv ismertetőjéből adunk ízelítőt:

„A tarnaszentmáriai templom falán látható pecsét különös módon kapcsolódik
a Szent Koronához, egy horezmi naptemplomhoz és egy szamarkandi tálhoz.
Mi kapcsolja össze ezeket a térben több
ezer kilométer távolságban lévő alkotásokat? Mi a közös a kopt kereszténység
máig élő mágikus hagyományában és a
felső Pantokrátor képben, valamint az
apostol feliratok titkos írásának módszerében? Végül miért tartották fontosnak őseink, hogy az apostol feliratokA horezmi Nap-templom
Minta egy szamarkandi
tálon
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dal, munkával elkészített) ünnepi megmozdulásról, örök emlékül a haza és az egyetemes kultúra számára.
Lehangoló látvány (de részünkre esemény volt), a szinte csontig lecsupaszított
zöld sátor, ahol a templomból – körmenetről hazamenőben –, majd’ minden asszony
kiemelt egy-egy virágcsokrot vagy kettőt,
az otthonmaradt beteg vagy idős rokon részére. De kedves szokás volt az úrnapi sátorból kiemelt, mezei csokrot felakasztani a
mestergerendára (na hradu), vagy a kamrába
tenni, vihar vagy villámlás esetén tűzre vetni, (bizonyos védelmet nyújt az égiháborúval szemben). A hit akkoriban nagyobb volt,
mint a villámhárító. Arról nem is beszélve
a hit kéznél (illetve, a lélekben) volt, a villámhárító pedig pénzbe került. A tréfán túl,
a hagyomány igen kedves, és sokáig tartja
magát: a szenteltvirág, mint állatgyógyszer
is sokáig divatban volt. Személyesen tapasztaltam, amikor a Szentendrén igen ismert és
elismert (rég elhunyt) Kovánián Hárutyun
doktor úr, állatorvos megkérdezte egy alkalommal, (amikor a beteg tehénhez hívtok
ki télvíz idején): „kakukkfű van-e a háznál?
Tudják, amit úrnapján szoktak eltenni”.
A kegyeletes ünnepet mi rakoncátlan fiúk
akkoriban azzal zártuk,hogy kitépkedtük az
útszéli fácskákat, és éktelen porfelhőt kavarva, szaladgáltunk vele az utcán, vesszőboronaként összekötve. (Máig is szégyellem)
Gaján Vilmos

ba rejtve üzenetet
küldjenek nekünk,
mai
magyaroknak? A kérdésekre úgy kapunk
választ,
hogy
közben részesei
vagyunk a felfedezés kalandjának. Megtanuljuk olvasni a mágikus
pecséteket és egy ősi titkosírást, amelyben megőrződtek az ókori egyiptom mágikus hagyományai.”

Pecsét a tarnaszentmáriai templom falán
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Hírek az ülésteremből

A

7./2009. (IV.23.) Képviselő-testületi ülés

képviselő-testület kilenc tagja
vett részt az ülésen, melyet a napirend két sürgős napirendi ponttal történő kibővítése után a polgármester
alábbi bejelentései indítottak.
– Elkészültek a Rendezési Terv egyeztetési munkaanyagai, melyek egy hete
megtekinthetők a honlapunkon valamint
kinyomtatott formában a hivatalban. A
tervekkel és a koncepcióval kapcsolatos
véleményeket május 11-ig lehet eljuttatni a
hivatalba.
– Megtörtént a Forrás utca forgalombiztonsági bejárása, melynek konkrét javaslatait
és azok anyagi vonzatát tartalmazó költségbecsléseket a bejárásban résztvevő tervező
összegzi önkormányzatunk számára.
– A Közösségi Ház igazgatója az alábbi
programokról tájékoztatja a képviselőket:
május 24-én 15.00 órától gyereknapot szervez a templomkertbe; június 29. után 2x1
hetes napközis tábort szervez; javasolja a
„Falunap” augusztus 15-16-ai megrendezését, mely Nagyboldogasszony ünnepére
és egy Folklór napra épülne és csatlakozna
a Dunakanyar Nyári Játékokhoz.
– A polgármester tájékoztatta a képviselőket a legutóbbi kistérségi tanácsülés határozatairól.
– A polgármester tolmácsolta testvérközségünk polgármester asszonya és képviselő-testülete meghívását a kézdiszentkereszti falunapokra.
– A polgármester megosztotta képviselőtársaival az elmúlt napok bosszúságait. Naponta szedik szét az emlékparkban kerékpározók az emlékoszlopok előtti lépcsőt.
Ismét két szemetest törtek szét Dobogókőn.
Megrongálták a Dobogókői út végén lévő
üdvözlőtábla tetőzetét és virágládáját. Több
helyen lecsonkolták a Fő úti, közterületen
lévő hársfákat. Felgyújtották az egyik papíros szelektív hulladékgyűjtő konténert a
Pomázi úton. Kérte mindenki segítségét a
hasonló esetek megelőzésében, az önkormányzati vagyis közös tulajdon védelmében.
A napirendek tárgyalását az egyik sürgőséggel behozott napirendi pont nyitotta.
◆ A képviselő-testület az Üdülőhelyi Bizottság külsős tagjának megválasztotta
Pócs Gábor dobogókői lakost.
◆ A testület egyhangúan elfogadta a 2008.
évi zárszámadását és megalkotta az erről
szóló 7/2009. (IV.24.) számú rendeletét.
◆ A képviselők elfogadták az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
módosítását, mely a zárszámadással
pontosan ismertté vált pénzmaradvány
felhasználását tartalmazta. A napirend
tárgyalása során a képviselők döntöttek
arról, hogy egy az óvoda és iskola felújí-

tására beadott pályázathoz szükséges önrészt (4 millió forintot) az önkormányzat
költségvetésében biztosítja, a fejlesztési
hitelkeret terhére. A testület döntött arról
is, hogy a Dera-patak kiöntésének költségeire és a kiöntés következtében bekövetkezett útkárok helyreállítására benyújtott
Vis Major pályázathoz szükséges önrészt
(750 ezer forintot) önkormányzatunk a
költségvetésében a fejlesztési hitelkeret
terhére biztosítja.
◆ A képviselő-testület a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
értékeléséről szóló beszámolót elfogadta. 2008-ban községünkben 11 család (25
gyermek) részesült rendszeres és 14 család
(27 gyermek) rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban.
◆ A képviselő-testület elfogadta a hosszú tárgyalások során véglegesített, az
új szlovák ház építését lehetővé tevő, az
Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő csereszerződést és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírásával. (A
szerződéssel és a Szlovák Ház építésének
témájával külön cikkben foglalkozunk.- a
szerkesztő)
◆ Szintén hosszabb ideje húzódó ügy
került a végső stádiumba. A testület döntött arról, hogy a pilisszentkereszti 307.
hrsz-ú ingatlant eladja Mustos Pál és
Mustosné Bolyky Zsuzsanna, Pilisszentkereszt Kossuth u. 69. szám alatti lakosok
részére, a 136/2007. és a 113/2008. számú
önkormányzati határozatokban megállapított feltételekkel. A testület felhatalmazta a
polgármestert az adásvételi szerződés és a
hozzá kapcsolódó szerződések aláírásával.
◆ A képviselő-testület a Pilisszentkereszt
Tornaterme Alapítvány kuratóriumának
tagjaivá választotta Huszár István, id. Cserni Antal és Glück Endre pilisszentkereszti
lakosokat.

8./2009. (V.7.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
A rendkívüli ülésen a KMOP-3.1.1/A-20080006 jelű, Pilisi Zöldút, természetjáró és
tematikus túrautak újszerű megközelítésben” című, dobogókői és pilisszentkereszti turisztikai fejlesztéseket is tartalmazó
nyertes pályázatunk mostanra elkészült
támogatási szerződésének aláírására a
képviselő testület felhatalmazást adott a
polgármester részére.
Egy másik napirendi pont keretében a
testület a Pilisszentkeresztért Kulturális
Egyesületnek a cégbírósági bejegyzéshez
szükséges hozzájárulást megadta a civil
szervezet nevében szereplő „Pilisszentkereszt” földrajzi név használatához.

9./2009. (V.18.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Egyetlen napirendi pontként a IV. 23-ai
ülésen elfogadott Vis Maior pályázat önrész vállalását tárgyalta és módosította a
keretet a szakértő által előírt 1 514 690 Ftra a jelenlévő 8 képviselő egyhangúlag.

10./2009. (V.21.)
Képviselő-testületi ülés
A két sürgősségi indítvánnyal együtt 11
napirendi pontot tárgyalt meg a hét fővel
megjelenő képviselő-testület a polgármesteri és egyéb bejelentések után.
A bejelentések a következőkről szóltak:
– Testvérközségünk, Kézdiszentkereszt falunapján járt egy nyolcfős küldöttség Jakab
Edit polgármester asszony meghívására. A
polgármester, a Közösségi Ház igazgatója,
valamint Galda Levente vezetésével egy 6
fős ének-és tánccsoport képviselte falunkat. Ez utóbbi több mint egy órás műsorának hatalmas sikere volt falunapon. Óriási
megtiszteltetés is érte falunkat azzal, hogy
az ünnepségen díszpolgári címet nyújtottak
át a polgármesterünknek.
– Megérkezett a Tavasz utca és az Erdősor
utca útépítési engedélye.
– Ismét rendkívüli esemény volt az óvodában. Most az épület hátsó udvarán menő
több mint 30 éves vízvezeték mondta fel a
szolgálatot és kellett kicserélni. A csere közel 400 ezer forintunkba került úgy, hogy
kétkezi segítséget kaptunk a visszatemetéshez önkéntes tűzoltóságunk 3 tagjától és
egy helyi vállalkozótól.
– A Pilisi Zöldút pályázati szerződése aláírásra és átvételre került. A pályázat nyitórendezvényének ideje és helye június 11.
Szigetmonostor.
– Az önkormányzat június 2-án 16 órakor
köszönti falunk óvodájának és iskolájának
dolgozóit pedagógusnap alkalmából. Az
ünnepi eseményre meghívást kaptak a képviselők is.
– A Dobogókő Egyesület kérésére kihelyezett testületi ülést tervez a polgármester
június 4-ére, melynek napirendjében a készülő Településfejlesztési Koncepciójának
megtárgyalása, a dobogókői parkolók üzemeltetésének kérdése, a dobogókői közterületek karbantartásának és a szemetesek
ürítésének kérdése szerepelne (sajnos a
későbbi napokban több képviselő is jelezte,
hogy nem tud rendelkezésre állni a meghirdetett napon, így az ülés nem jött létre).
– Az első negyedév rossz hírei után, egy
a Közúti Koordinációs Központból érkezett levél reményt ad a forgalomcsillapító
szigetek és zebrák egy éven belüli megépítésére.
– A képviselők tájékoztatást hallhattak az
Ister Granum EGTC legutóbbi közgyűlésé➺
ről.
III. évfolyam, 2009. június
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➺ A napirend tárgyalását talán a legtöbb
időt igénylő napirendi pont nyitotta, mely
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyeivel
foglalkozott.
◆ Ennek során a testület először elfogadta
a Kft. 2008 éves beszámolóját, majd változtatás nélkül hagyta a Biatorbágyi Kábeltévé Kft. helyiség bérleti díját.
A képviselő-testület azonban nem fogadta
el az alpolgármester azon javaslatát, mely
a jelenlegi könyvvizsgáló további 5 évre
történő megbízásáról és az erről szóló szerződés aláírásáról szólt. Mivel a Pénzügyi
Bizottság ülésén már felmerült a könyvvizsgáló alkalmazásának szükségtelensége,
egy javaslat alapján a testület a megbízás
ügyének 2009. május 28-án, egy rendkívüli
ülésen történő tárgyalásáról döntött. (Ezt
a kérdést végül is a képviselőtestület május
28-án napirendre sem vette. – A szerk.)
A Kft. ügyvezetője másfél éve írásban
mondott fel a Közösségi Ház büféjét üzemeltető Kalirola Bt.-nek. A felmondást a
Kalirola részéről peres eljárás elindítása
követte. A peren kívüli megegyezésre tárgyalások kezdődtek a két fél ügyvédei között, melynek eredményeként a bérlő három
havi bérleti díjának és közműköltségének
elengedése és egy állítólagosan befizetett
kaució visszafizetése esetén elállt volna a
pertől. A napirend tárgyalásánál elhangzott
ügyvédi javaslatra, valamint nem mellékesen valószínűleg azért, mert ez a megoldás
több, mit 500 ezer forint bevételkiesést jelentett volna a Kft.-nek, a testület amellett
döntött, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. ügyvezetője vonja vissza a Kalirola
Bt.-nek címzett felmondását, és ezt a tényt
jogi úton közölje a bérlővel a per elkerülése érdekében.
◆ A „Falu újratelepítésének” ünnepének
megrendezése az EU parlamenti választások és azt követő héten zajló iskolai ballagás miatt az eredetileg tervezett június
eleji időpontban nehézségekbe ütközik.
A nap méltó megünneplése érdekében,
szűkös anyagi lehetőségeink figyelembe
vételével, a falu ünnepnapjait szervező Közösségi Ház igazgatójának javaslatára, a
„Klastrom Fesztivállal” közös, augusztus
15-16-ai közös ünnepről döntött a képviselő-testület. Ekkor kerülnek átadásra az
idei Pre Mlynky és a díszpolgári címek,
melyek adományozására július 2-áig lehet javaslatot tenni.
◆ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánította
azon szándékát, hogy a „TEUT települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása”
pályázaton el kíván indulni. A képviselőtestület megbízta a polgármestert a pályázat
elindításával a Mester utcára vonatkozóan,
útburkolat felújítás témában. A pályázat
megvalósításának összköltsége maximum
16 millió forint, az igényelhető támogatás
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összege maximum 8 millió forint. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a pályázat írással, műszaki dokumentáció előkészítésével és a beadással bízza meg
az Econoserve Kft.-t, mely nyertes pályázat
esetén 4%-os sikerdíj fejében vállalja a megbízást. A pályázatírás költsége 200 000 Ft +
áfa, mely tartalmazza a már meglévő terv
műszaki tartalmának pályázatnak megfelelő módosítását és annak díját. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önrészt fejlesztési hitelből biztosítja, melynek
értéke maximum 8 millió forint.
◆ Az óvodai játszótér áthelyezésére,
felújítására és bővítésére is pályázatot
nyújt be önkormányzatunk a Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF
CÉDE pályázati kiírás keretében. A pályázat megvalósításának összege maximum 5
millió forint, melyből az igényelt támogatás összege maximum 3,25 millió forint,
melyhez a szükséges önrészt (maximum
1,75 millió forintot) a testület a fejlesztési
hitelkeret terhére kívánja biztosítani. A testület a polgármestert bízta meg a pályázat
megírásával és beadásával.
(Mindkét pályázat megírásra és beadásra
került.)
◆ A Hársfa utca 1435. Hrsz. ingatlan
tulajdonosa vételi szándékot jelentett be
a tulajdonát képező ingatlanába benyúló
önkormányzati tulajdonú beépítetlen területre, mely a szabályozási tervben zsákutcaként szerepel. A kérdéses részt a vételi
szándékot benyújtó telke teljesen körül
fogja és kb. 50 m2 nagyságú. A testület
kinyilvánította azon szándékát, hogy ezt
a részt elidegenítésre kijelöli. Felkérte a
jegyzőt, hogy járjon el a vagyonrendelet
szerint. Felkérte a polgármestert, hogy
kérjen be konkrét vételi ajánlatot a szándék bejelentőjétől.
◆ A testület megbízta a polgármestert,
hogy folytasson egyeztető tárgyalást a
Saubermacher-Bicske Kft. vezetőjével
annak érdekében, hogy a településünkön
élő 70 éven felüli egyedül élők illetve házaspárok, akik az önkormányzat 4/2007.
(II.27.) rendeletében megállapított szociális kedvezményre nem jogosultak, szerződhessenek zsákos szemétszállításra. A
polgármester felhatalmazást kapott arra is,
hogy a fenti módosításokat a szerződésbe
átvezetve aláírásával jóváhagyja.
◆ Főépítészünk Yveta Bartosová írásban
nyújtotta be megbízási szerződésének felmondását. A testület a felmondást tudomásul vette. A napirenden belül a testület
megbízta a polgármestert, hogy az elmúlt
időben a médiában nagy nyilvánosságot
kapott Dobogókői félelmekkel kapcsolatosan adjon ki egy tényszerű nyilatkozatot.
◆ Önkormányzatunk a következő tanévre
is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat-

hoz, melyhez a szociális kerete terhére évi
200 000 forintot biztosít.
◆ A testület jóváhagyta a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító okiratának, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.
◆ A vízi közművek tervezett privatizációjával és a regionális vízművek összevonásával kapcsolatosan kér tájékoztatást a
miniszterelnöktől a polgármester a testület
felhatalmazása alapján. Az önkormányzatok felterjesztési jogával élve, pedig javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. Törvény módosítását a regionális
vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.
◆ A képviselő-testület elfogadta a 2009.
évi költségvetésünkhöz benyújtott szükséges módosítást.

11./2009. (V.28.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Az önkormányzatnak június 1-jéig adott
határidőt egy törvényi módosítás költségvetési szervei alapító okiratának módosítására. A szükséges módosításokat tartalmazó
a Pénzügyminisztérium által egységesített
alapító okiratokat (Polgármesteri Hivatal,
óvoda, iskola, Közösségi Ház) fogadta el a
testület ezen a rendkívüli ülésen.
A határozatok és a beszámolók megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, valamint a
www.pilisszentkereszt.hu oldalon az „Önkormányzat-testületi munka” címszó alatt.

Lendvai József
polgármester

Országos
tűzgyújtási tilalom!
Április 15-től határozatlan időre a száraz,
csapadékmentes időjárás okozta fokozott
tűzveszély miatt országos tűzgyújtási
tilalmat rendelt el Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium.
A tűzgyújtás még a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken, valamint az erdőterület határától számított 200 méteres körzetben
is tilos, akik pedig mégis megszegik a
tilalmat, szabálysértést követnek el.
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Hol épül fel a Szlovák Ház?

T

A Szlovák Ház ügyét továbbra is nagy figyelemmel kíséri a lakosság,
ezért az alábbiakban adunk rövid tájékoztatást az eseményekről.

izenöt hónappal ezelőtt, 2008.
március 25-én döntött az Önkormányzat képviselőtestülete az
Önkormányzat tulajdonában álló Szlovák
Ház funkcionális átrendezéséről, mely
szerint az épület az önkormányzati feladatellátás elsődlegessége mellett a nemzetiségi önkormányzatok és a bejegyzett
társadalmi és civil szervezetek rendelkezésére is áll. Egyidejűleg döntés született
arról, hogy az épületben eddig székhellyel
rendelkező Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat (PSzÖ) irodájának az Önkormányzat 2008. március 31-étől a Rákóczi
utca 12. szám alatt, az iskola épületében
lévő, felújított szolgálati lakásban biztosít
helyet.
Az önkormányzati döntés az egyszerű helyi
irodaáthelyezési ügyből nemzetközi méretű bonyodalommá nőtte ki magát. Mindannyiunk előtt ismert a PSzÖ vezetőinek
a hazai és nemzetközi médiákban tett nyilatkozatai kapcsán kialakult helyzet, amely
Pilisszentkeresztet hónapokon keresztül
szlovák-magyar konfliktussal terhelt, a
szlovák kisebbséget elnyomó településként
ismertette meg ország-világgal, s a szlovákmagyar államközi kapcsolatok alakulásában is hivatkozási alapul szolgált a szlovák
kormány számára a magyarok „kisebbségelnyomó” politikájára. (és ürügyként a saját elnyomó intézkedéseihez: nyelvtörvény,
tankönyrendelet stb. – a szerk.)
Az ügyben a köztársasági elnöktől kezdve
európai parlamenti képviselőkön át számos közéleti személyiség látogatott meg
bennünket és nyilatkozott ez ügyben. Az
önkormányzat döntésével szemben a kisebbségi ombudsman hivatalos vizsgálatot
is indított. A hivatalos vizsgálat csupán
egy formai törvénysértést állapított meg,
nevezetesen: az Önkormányzat döntését
nem határozati, hanem rendeleti formában
hozta meg. Ezt a kifogásolt törvénysértést
az Önkormányzat rendeletével orvosolta. A
rendelet értelmében a PSzÖ-nek át kellett
volna költöznie a részére kijelölt új épületbe, ezen kötelezettségének azonban a mai
napig nem tett eleget.
A PSzÖ nagy nemzetközi visszhangot
kiváltott elhelyezési problémájának a
megoldására a Miniszterelnöki Hivatal
(MEH) és az Országos Szlovák Önkormányzat (OSzÖ) támogatási szerződést írt
alá 2008. június 4-én, melynek értelmében
a Miniszterelnöki Hivatal 80 millió forint
támogatást nyújt a Pilisi Szlovákok Központja „Új Szlovák Ház” elnevezésű projekt megvalósítására.(A másik 80 milliót
pedig a szlovák kormány adja hozzá. – a
szerk.)

A szerződésben a Támogatott (OSzÖ) „kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás
eredményeként megvalósuló intézményben
biztosítja – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXVII. törvényben (Nek.tv.) meghatározott kisebbségi
közügyek ellátása körében – a szlovák kisebbség országos/regionális/területi illetőleg helyi szintű, kulturális autonómia megteremtését, erősítését célzó rendezvények,
programok, projektek megvalósítását,
illetőleg ennek szervezeti működési megvalósítását. A Támogató tudomásul veszi,
hogy a Támogatott a megvalósítandó intézmény használatát a pilisi régióban működő szlovák kisebbségi önkormányzatok,
intézmények, civil szervezetek és kulturális
csoportok számára kívánja biztosítani és e
cél érdekében a Pilisszentkereszti Szlovák
Önkormányzattal, valamint az e szervezetekkel, intézményekkel az intézmény ingyenes használatára vonatkozóan megállapodást köt.”
A támogatási összeg felhasználásának időtartamát 2008. június 1. – 2008. december
31. között, végső elszámolásának határidejét pedig 2009. március 31. napjában jelölték meg a szerződő felek.
Az Országos Szlovák Önkormányzat a
beruházás céljára a Malom utcai 257/1
hrsz. ingatlant vásárolta meg, az építési
engedély iránti kérelmet 2008. augusztus
28-án nyújtották be az illetékes építésügyi
hatósághoz. A tervezett építmény ellen a
környező lakosság tiltakozását fejezte ki,
melyet több mint 70 fő írt alá. A tiltakozást eljuttatták a helyi Önkormányzathoz,
az építésügyi hatósághoz, a MEH-nek és
az Országos Szlovák Önkormányzatnak is.
A lakosok tiltakozásukban arra hivatkoztak, hogy a megépülő regionális központ
forgalomnövekedést, zajt, port stb. okoz,
gépkocsival történő megközelítése balesetveszélyt idéz elő az odavezető járda nélküli utcák miatt.
Az Önkormányzat a lakossági tiltakozás
nyomán tárgyalta az ügyet, s megállapítást
nyert, hogy a Malom utcai telken – mely falusias lakóövezetben helyezkedik el – sem
a helyi, sem az országos építésügyi szabályok szerint nem helyezhető el regionális
funkciójú kulturális intézmény. Az Önkormányzat – az elhelyezési probléma megoldásának elősegítése érdekében – 2008. július 19-i ülésén kinyilvánította azon szándékát, hogy a pilisszentkereszti Közösségi
Házat Szlovák Regionális Központ céljára
elidegenítésre kijelöli, és erről értesítette az
Országos Szlovák Önkormányzatot. Hivatalos válasz 2008. december 19-én érkezett,
melyben az OSzÖ jelezte, hogy nem kíván-

ja megvásárolni a Közösségi Házat, tekintettel arra, hogy az „jogszerűen közösségi
célra nem használható”. (Ehhez képest elég
jól működik – a szerk.)
2008. december 1-jén az OSzÖ módosította az építési engedély iránti kérelmét
„Pilisszentkereszti Szlovák Ház” elnevezésű helyi igazgatási rendeltetésű épületre,
amely kifejezetten a helyi szlovák kisebbség részére épülne. Az építési engedélyt
Szentendre Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Irodája 2008. december 18án erre a funkciójú épületre megadta. A kérelem módosításáról mind az Önkormányzat, mind a lakosok a Hivatal határozatából
értesültek.
Az építési engedély ellen mind a helyi Önkormányzat, mind pedig a lakosok (most
már több mint 120 fő aláírásával) fellebbezést nyújtottak be. A lakosok – számos
eljárási hiba kifogásolása mellett – fellebbezésükben aggályaiknak adtak hangot
az építtető valódi szándékait illetően az
építmény funkciójának megváltoztatásával kapcsolatban, miután az építési tervek
továbbra is közösségi célú, nagylétszámú
rendezvények megtartására alkalmas tereket tartalmaznak, továbbá a Miniszterelnöki Hivatallal kötött szerződés regionális
közösségi házként történő működtetésére
kötelezi őket.
A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. április 13-án
hozta meg másodfokú döntését, melyben
az építési engedélyt tartalmazó határozatot hatályon kívül helyezte és az első
fokon eljáró hatóságot új eljárásra utasította.
A Közösségi Ház elidegenítésére vonatkozó elutasítást követően tárgyalások kezdődtek az Önkormányzat tulajdonában álló,
Dobogókői út 44. és 45. helyrajzi számú ingatlanoknak a Malom utca 257/1. hrsz. ingatlannal történő cseréje ügyében. Miután
az OSZÖ előzetesen elfogadta a felajánlott
telekcserét, az Önkormányzat 2009. január
2-án megtartott rendkívüli ülésén kinyilvánította azon szándékát, hogy a pilisszentkereszti 44. 45. helyrajzi számú (alsó
Dobogókői út) ingatlanokat a Malom utca
257/1 hrsz-ú ingatlanra értékarányos cserével elidegenítésre kijelöli az új Szlovák Ház
megépítésére. A képviselő testület felkérte
a polgármestert, hogy az ingatlanok értékbecslését elvégeztesse.
A felajánlott cserét az OSZÖ 2009. január
28-án kelt levelében elfogadta és jelezte,
hogy megrendeli az ingatlanok értékbecslését és elkészíti a csereszerződés tervezetét. Az OSzÖ által felkért ingatlanszakértő
a Malom utcai telek értékét 20 100 000
forintban, a két Dobogókői úti telek értékét pedig összesen 19 200 000 forintban
javasolta elfogadni. Az Önkormányzat
nem fogadta el az ingatlanszakértő megállapítását, és felkért egy igazságügyi ➺
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➺ ingatlanszakértőt az ingatlanbecslés
elvégzésére. Az igazságügyi szakértő a Malom utcai telek értékét 22 243 000 forintban, a Dobogókői úti telkek értékét összesen 28 480 900 forintban állapította meg.
Az értékbecslésben mutatkozó különbségek, továbbá a csereszerződés-tervezetében
az OSZÖ által megfogalmazott – és az Önkormányzat által elfogadhatatlan – feltételek miatt a felek egyeztető tárgyalásokat
folytattak, melynek eredményeként megállapodtak a cserében a lényegesebb alábbi
feltételekkel:
◆ az ingatlanokat értékkülönbözet nélkül
cserélik el,
◆ az Önkormányzat saját költségén elbontja a játszóteret legkésőbb az építési
engedély jogerőre emelkedéséig,

◆ a játszótér elbontásához és áthelyezéséhez az OSZÖ 1 000 000 Ft-tal hozzá
járul,
◆ Pilisszentkereszt Önkormányzata és
az általa fenntartott általános iskola és
óvoda határozatlan időre jogosult a felépítendő Szlovák Közösségi Ház ingyenes használatára kulturális és oktatási
célokra, különösen tanórák és szakköri foglalkozások, valamint kiállítások,
önkormányzati kulturális és közösségi
rendezvények szervezése céljából,
◆ amennyiben az ingatlanok alapterülete
nem teszi lehetővé a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szlovák Közösségi Ház funkciójához előírt számú
személygépkocsi parkolóhely kialakítását, akkor az Önkormányzat az ingatlan előtt fekvő közterületen ingyenesen

biztosítja az építési engedély kiadásához szükséges számú személygépkocsi
parkoló helyeket, amelyeket a Szlovák
Közösségi Ház térítésmentesen jogosult
használni.
A csereszerződést a felek 2009. április 27.
napján írták alá, a földhivatali eljárás lebonyolításával ügyvédet bíztak meg.
Az Önkormányzat részéről ezzel az ügy
lezártnak tekinthető és bízunk abban,
hogy a Szlovák Ház jövőbeni működtetője
nem nemzetiségi ellentétek szítását, hanem
a toleranciát és egymás megbecsülését tartja majd szem előtt.
Becságh András
alpolgármester
Pilisszentkereszt, 2009. június 17.

A Dobogókő Egyesület állásfoglalása
a rendezési tervvel kapcsolatban
Az Egyesület nem kíván azzal foglalkozni,
hogy mit NEM szeretne, csak azzal, amit
szeretne, ez pedig mindannyiunk és Dobogókő érdeke.
A rendezési terv 3 területen változtatna a
korábbi rendezési tervben szereplő területi
megjelölésekben:
I. Az alsó parkoló, ami jelenleg is ezt a
célt szolgálja, parkoló minősítést kapna. Ezzel a Dobogókő Egyesület egyet
ért. Kérdéseket vet fel, hogy elegendő
autó helyezhető-e el ezen a területen,
hogyan oldható meg a bővítés és a helyi lakosok zavartalan közlekedése. A
jelenlegi parkolási helyzet mellett is
megoldandó lenne a ki- és behajtás elkülönítése.
II. A központi aszfaltos parkoló átminősítése Közparknak vagy Különleges
övezetnek.
Az Egyesület elsősorban az átminősítendő területet közparkká való átsorolását és a már meglévő ilyen besorolású
területhez (zöldparkoló) való csatolását
támogatja. A Közpark beépítési korlátja
2%, ami a már ott lévő létesítményekkel
(Bohém Tanya, Matyi büfé, WC) együtt
értendő.
A Különleges övezetnek való minősítést
csak akkor támogatja az Egyesület, ha az
alábbi korlátok jogilag biztosítható módon előírásra kerülnek, illetve kerülhetnek a területtel kapcsolatosan a rendezési tervben, és később a helyi építési szabályzatban is. A meglévő építményekkel
(Bohém Tanya, Matyi büfé, WC) együtt
a jelenlegi közpark és a kialakítandó
különleges övezet összterületének 2%a legyen beépíthető elsősorban fából és
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kőből, maximum 5,5 m magassági korlátozással. Csak pályázat útján, és csak
közösségi célú, a közparkra érvényes
funkciójú létesítményeket lehessen
építeni a jelenlegi aszfaltos területen
(max. 370–400 m2 területű). Egyébként
a többi terület a tájba illően kialakított
park maradjon. Az Egyesület nem támogat, illetve kifejezetten ellenez minden
olyan rendezési tervet, amely a későbbiekben ennél nagyobb beépíthetőséget
tenne lehetővé, és kifejezetten ellenzi a
későbbiekben bármilyen „nagy beruházás” megvalósítását is azon a közterületen, amely gyakorlatilag az egyetlen
szabad területe Dobogókőnek.
III. A Nimród utáni telken magassági
és beépíthetőségi besorolás átminősítése.
A beépíthetőség 30% maradjon és a magassági korlát 5.5 m.
IV. A Dobogókőn kialakítható telekméretek maradjanak min. 1800 m2-esek.
Korábban az alábbi véleményt fogalmazta
meg az Egyesület vezetősége és juttatta el
az önkormányzathoz:
1. Az aszfaltos parkoló különleges rekreációs területté minősítését elfogadjuk,
de csak abban az esetben, ha ez a mi általunk javasolt kb. 370 nm-es épülethez
szükséges, egyébként célszerű lenne a
megszűnő parkoló területét is közparknak besorolni.
2. A beépítésnél a fő szempont, hogy Dobogókő jellege ne változzon, turisztikai,
szakrális hely maradjon.

3. A beépítésnél használt anyagok csak természetes anyagok: kő vagy fa legyen.
4. Az építendő objektum funkciója szolgáltatás (információ, turisztika), kulturált WC, játszótér, közösségi terek,
melyek kiállításra, összejövetelekre alkalmasak.
5. Elegendő a földszintes, de maximálisan
2 szintes legyen az építmény. (Utóbbi
esetben felső szinten előadó és tárgyalóterem.)
6. Ha a központi parkoló megszűnik, biztosítani kell az itt lakók és üdülők közlekedését.
7. A Dobogókő bejáratánál készülő parkoló csak a meglévő murvás megnagyobbítása legyen az erdő felé (nem kétszintes
betonkolosszus).
8. Az autóval érkező turisták és síelők
központba jutása kulturált, biztonságos
és megfizethető legyen.
A kérdés az, hogyan tovább?
Felkérjük az Önkormányzat Képviselőtestületét, következő ülésüket Dobogókőn
– Dobogókő rendezési és fejlesztési tervének napirendjével – itt helyben tartsa meg
és hallgassa meg az Egyesület tagjainak,
telek tulajdonosainak, ill. a szállodáknak a
véleményét, hogy szavazáskor minden körülmény figyelembe vételével tudjon majd
dönteni.
Pilisszentkereszt–Dobogókő,
2009. május 9.
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Táncünnep azaz „Táncosok Napja” Pilisszentkereszten
Deň tanečníkov

A

tavalyi sikereken felbuzdulva
A teljesség igénye nélkül őszinte köszönet„… A népzenei hagyományok nem önma– újraalakulásának második
tel tartozunk Urbanics Lászlónak koreogguktól örökéletűek, hanem tőlünk, általunk;
évfordulóján – a több generáráfusi munkájáért, Dr. Göttl Mártának,
a mi véges életünk táplálja az ő halhatatlanciót felölelő Pilis Néptáncegyüttes idén is
Berényi Ildikónak és Fazekas Norbertnek
ságukat. Ez azt jelenti, hogy újra és újra kérmegrendezte egész estét betöltő, színes,
önzetlen segítségükért, Galda Ferencnek,
dezhetjük őket magunkról, s ha kellő alázattöbbnemzetiségű programját: a „Táncosok
ifj. Galda Lászlónak és Galda Attilának a
tal, valódi elhivatottsággal tesszük, akkor itt
Napja – Deň tanečníkov” címmel.
rendezvény biztosítása érdekében kifejtett
és most is válaszolni fognak kérdéseinkre…”
Az UNESCO kezdeményezésére (1982
szolgálatkészségükért, Pap Zoltánnak a
– vallják a Pilis Néptáncegyüttes tagjai.
óta) minden év április 29-én ünnepeljük a
vendégek számára készített jóízű vacsoráTánc Világnapját, s ez évről évre kiváló alkalmat nyújt világszerte
ért, a tánccsoport valamennyi tagjának a szervezésben és lebonyoa tánckultúra előtt való tiszteletadásnak.
lításban való aktív közreműködésükért, valamint a falu lakosságáNagy öröm számunkra, hogy a több mint 30 évvel ezelőtti alapító
nak a nagylelkű felajánlásokért és támogatásokért.
tagok közül néhányan csatlakoztak hozzánk s beálltak közénk ezen
Külön kiemelnénk a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, a
az estén, hogy együtt emlékezzünk vissza a múltban elért táncos
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat, valamint az Országos
sikerekre, a számtalan hazai és határon túli turnéra, és azokra az
Szlovák Önkormányzat Szlovák Közművelődési Központjának
eredményes minősítő versenyekre, amelyek mind közsénagyvonalú hozzájárulását, amelyek nélkül a bemutagünk hírnevének öregbítését szolgálták, s amelyen
tót követő fergeteges hangulatú tavaszköszöntő bál
munkálkodik a hajdani tánccsoport jelenlegi
nem jöhetett volna létre.
utód együttese is.
Bízunk benne, hogy jövőre újfent együtt örA helyi hagyományőrző folklórcsoport
vendhetünk őseink ma is élő hagyományaelőadását a vértesszőlősi Pávakör műsora
inak, nemzetiségi kultúránk és nyelvünk
tarkította Urbanics Vilmos vezetésével.
továbbélésének, közösségeink fennmaGazdag repertoárjuk elsősorban autenradásának.
tikus magyarországi szlovák népdalok
Végezetül továbbra is szeretettel hívunk
egész csokrát tartalmazta.
és várunk minden néptánc és –dalkedA Pilis Néptáncegyüttes kórusa többvelő érdeklődőt tagjaink sorába.
szólamú magyar, szlovák és ruszin dalokkal örvendeztette meg a közönséget
A Pilis Néptáncegyüttes nevében:
a zsúfolásig megtelt Közösségi Házban.
Galda Levente
Az énekkart Papucsek Márta kísérte
a Pilisszentkeresztért Kulturális
harmonikán.
Egyesület elnöke

Minden elismerésünk mellett ne hagyjuk figyelmen kívül Orbán Vilmosnak és a Nemzetiségi Kulturális Egyesületnek
áldozatos munkáját, amellyel feltámasztották „Csipkerózsika álmából” a néptáncegyüttest! (– a szerk.)
III. évfolyam, 2009. június
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A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közhasznú jelentése
a 2008-as évi tevékenységeiről

A

Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht. a
2007-es év tapasztalatai alapján a
2008-as üzleti évben lényeges változtatásokat vezetett be.
Továbbra is végezte az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetését
(Közösségi Ház, Egészségügyi Centrum,
üzlethelyiségek), karbantartását, bérbeadását, de az előző évhez képest önállóan, saját
alkalmazottakkal.
A Közösségi Ház folyosóit kifestette, az
elektromos rendszert átvizsgáltatta, a presszó elektromos hálózatát leválasztotta és
felszerelte almérővel. Az Önkormányzattal

közösen részt vett a Közösségi Ház fűtéskorszerűsítésében, így pl. a presszó fűtését
hőmennyiségmérővel lehet ellenőrizni. Ezzel a Közösségi Ház fűtése gazdaságosabbá
vált. Biztosította a Közösségi Ház műszaki
üzemeltetéséhez szükséges anyagi hátteret
(közüzemi díjak fizetése, karbantartások),
és néhány fontosabb javítást is elvégzett
rajta (pl. duguláselhárítások, ajtók javítása,
zárcserék, festés, stb.). Függönyöket vásárolt
a színpadhoz, és felügyelte a fűtésrendszert.
Az Egészségügyi Centrumban a védőnői
várót – kiviteli hibákból eredően – lábazattal látta el, a hibás részeket újra vakolta,

Egyszerűsített éves beszámoló – 2008. December 31. (Adatok: ezer forintban)
Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Saját tőke

1,771

33,070

Jegyzett tőke

3,000

29,670

Jegyzett, de be nem fizetett tőke (–)

0

Tőketartalék

5,000

Eredménytartalék vállalkozási tevékenységből

–95

1,177

Eredménytartalék cél szerinti tevékenységből

–90

–2,407

Lekötött tartalék

0

Értékelési tartalék

0

Mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységből

1,272

1,477

Mérleg szerinti eredmény cél szerinti tevékenységből

–2,317

–1,847

Céltartalékok

0

0

Kötelezettségek

33,231

1,273

Hátrasorolt kötelezettségek

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

32,500

0

Rövid lejáratú kötelezettségek

731

1,273

Passzív időbeli elhatárolások

266

350

Források (passzívák) összesen

35,268

34,693

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2008. 01. 01–12. 31-ig (Adatok: ezer forintban)
Megnevezés

2007. 12.
31.

2008. 12.
31.

Jegyzett tőke

Változás
%

Ft

3,000

29,670

26,670

Jegyzett, de be nem fizetett tőke (–)

0

0

0

Tőketartalék

0

5,000

5,000

Eredménytartalék vállalkozási
tevékenységből

–95

1,177

1,272

Eredménytartalék cél szerinti
tevékenységből

–90

–2,407

–2,317

0

0

0

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

0

0

0

Tőkeváltozásra ható tényezők

–1,045

–370

675

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

–2,317

–1,847

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

1,272

1,477

116%

205

0

0

0

0

1,770

33,070

0

31,300

Egyéb
Saját tőke összesen
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majd ismét kifestette. A gyógyszertár melletti esőcsatornákat kicserélte.
Pilisszentkereszt és Dobogókő közterületein az elmúlt évben a Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata által megrendelt
felújítási munkákat a Malom utcai és a
Petőfi utcai híd rekonstrukcióját végezte
el a Kht.
Felújította Dobogókőn az Alsó-parkolót
(hrsz. 1224). Az 1000 m2-re bővített parkolót időszakonként filmforgatásokra adta
bérbe, ezzel is növelve bevételeit és vállalkozásainak számát.
A közterületek karbantartását az Önkormányzattal közösen végezte, olyan megosztásban, hogy a főbb útvonalak mentén
Pilisszentkereszten (Dobogókői út, Pomázi
út, Szántói út), illetve Dobogókő összes közterületén végezte a fűnyírást és Dobogókőn
a hókotrást is az Önkormányzat megrendelései alapján. Ebben az évben is folytatta
Pilisszentkereszt Fő utcáján a hársfasor rehabilitációját.
Az üzemeltetésre átvett gépeket – közhasznú
feladatként – megjavította, – jelentős költségeket magára vállalva – felújította és folyamatosan karban tartotta. Az előző években
ugyanis a traktorok és gépek a gondatlan
használat miatt, szerelési hozzá nem értésből fakadóan és a felelőtlen kezelés miatt
tönkrementek. Az aprítógéppel Dobogókőn és Pilisszentkereszten is végzett munkát, így az aprítógép bekerülési költsége kb.
40%-ban megtérült. Az üzemanyagot és a
gépek szervizelését is a Kht. fizette teljes
egészében.
A 2008-as évben is a 2/2007 sz. határozatnak megfelelően a, Pilisszentkereszti
Hírforrás”-t szerkesztette, kiadta és terjesztette. A 2/20007 sz. határozat módosítására
(165/2007.sz. határozat) csak 2008. 12. 22én került sor, így a módosítás szerint a kiadvány költségeit teljes egészében a Kht.-nak
kellett kigazdálkodnia.
2008. július 1-jével a Kht. cégformaváltás
következtében Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult.
2008-ban is előadták a falu lakói augusztus végén az István a király c. rockoperát a
Klastromkertben.A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. – közhasznú feladatként – ismét
jelentősen hozzájárult az előadás előkészítéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához.
2008-ban lezárult egy folyamat a Kft.
életében: az üzemeltetett ingatlanokon az
elengedhetetlen felújításokat elvégezte, a
működéshez szükséges korszerűsítéseket
megvalósította. Az elhanyagolt közterületek
„újraélesztésében” jelentős szerepet vállalt.
A Kft.-nek a 2008-as évben jelentős többlet
bevétele képződött, az előző évekhez képest. Az elmúlt két évben munkaszervezetet

Pilisszentkereszti Hírforrás

Egyszerűsített eredménykimutatás (összköltség-eljárással – 2008. December 31. (Adatok: ezer forintban)
Megnevezés
Összes közhasznú tevékenység
bevétele

Előző év

Cél szerinti
tevékenység

Vállalkozási
tevékenység

2,616

Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel

Összes ráfordítás

Adózás előtti eredmény
Tárgyévi eredmény

hozott létre, átalakította a Kht.-t Nonprofit
Kft.-vé, működésbe hozta a rábízott ingatlanokat, közterületeket, gépeket és üzemeltette azokat.
A következő években a rábízott feladatok
jobb szervezésén, a munkaszervezet további
építésén, az elvégzett munkák minőségén
és a bevételek további növelésén kell dolgoznia!
Miklós-Kovács János
ügyvezető igazgató

Összesen

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

0

2,616

5,770

0

5,770

0

8,519

8,519

187

11,180

11,367

4,934

7,639

7,804

9,740

17,545

1,477

–370

2,616

–2,318

–2,318

8,913

1,274
1,274

11,529

12,573

–1,044

–1,044

5,957

–1,847

–1,847

11,217

17,174

1,477

–370

A gazdasági tevékenység mutatószámai
Megnevezés

Eladósodottsági együttható = kötelezettségek/saját tőke

Saját tőke növekedésének aránya = saját tőke/jegyzett tőke

Előző év

Tárgyév

59,03%

111,46%

18,76

Saját tőke és a befektetett eszközök aránya = saját tőke/befektetetett eszközök

Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek

5,73%
5,52

0,04

105,11%
2,42

Tőkearányos eredmény = adózás előtti eredmény/jegyzett tőke

–34,80%

–1,25%

Vagyonarányos eredmény = adózás előtti eredmény/saját tőke

–58,95%

–1,12%

Bevétel arányos eredmény = adózás előtti eredmény/összes bevétel

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy
megtartotta éves közgyűlését a volt úrbéresek Erdőbirtokossága.
2009. május 22-én szokásos létszámmal,
mintegy a tagság felének megjelenésével a
Közösségi Ház nagytermében megkezdődött a közgyűlés.
Már a kezdeti formaságoknál kiderült,hogy
csekély létszámmal,de van a közösséggel
szembeni széthúzó szándék. Van olyan érdek is amelyik szívesen akadályozná a munkát, akár egy közgyűlés meghiúsításával is.
A meghívóban közölt napirend szerint az
elnöki beszámolóban elhangzott: „első
ízben mintegy hat év után sikerült a terv
szerinti erdészeti munkák után némi bevételhez jutni.”
Előzetes szerződés alapján, tövön való értékesítéssel, a helyi Erdészet szakszerűen
kitermelt: 450 űrméter fát, melyet megvásárolt. Az anyag ellenértékét mintegy 4,5 millió Ft-ot a társulat számlájára átutalt.
A vezetőség döntése alapján első bevételünkből visszafizetjük a tagságnak a belépéskor előlegként befizetett tagonkénti: 15
ezer Ft-ot.
Különféle kötelező kifizetések után alig
marad pénzünk. Pedig nagy szükség lenne
a bevethető anyagiakra a lényeges jogi-hatósági problémák miatt.
Meghívásunkra megjelent a társulat által régebben megbízott ügyvédi iroda képviselője
is, aki elmondta igen komoly jogi feladatokat kezdett meg és folytat az iroda a társulat

Tárgyév

Cél szerinti
tevékenység

érdekében a Földhivatal és más hatóságok
gáncsoskodásával szemben.
Az eredeti tulajdoni állapot visszaállításáról
lenne szó. Egyes szakjogászok szerint nem
valós, hanem mondvacsinált az ezzel kapcsolatos probléma.
Itt újólag, teljesen indokolatlanul egy tagtársunk folyamatosan szerette volna a közgyűlést a megszavazott napirendtől eltéríteni.
A jogi képviselő végül, pertársasági formában javasolta az ügyet folytatni. A tagság
látható többséggel ezt megszavazta.
Mivel boszorkányok nincsenek, nem nehéz
logikusan következtetni, hogy láthatatlan
pénzügyi erők vannak a háttérben,akik
földünkre, erdőnkre pályáznak. Mindent
megteszünk ezek ellenében. Jó lenne, ha a
társulatban mindenki ezen dolgozna!
Ugyancsak régebbi feladat az alapszabály
módosítása. Telephely és iroda kialakítása és a tagság személyes közreműködése a
munkákban.
A tagság jogos kérésének megfelelően, a
vezetőség azon dolgozik, hogy minden tag
kapjon tűzifa-járandóságot, amint ez a régi
1950-es évek előtti időben szokásjog volt.
Akkor ezt tűzifa járandóságnak „faizásnak”
nevezték. Sajnos ezt még néhány hatósági és
jogi akadály nehezíti.
Jelenleg csupán a vezetőség és két segítő
tagja kapott mintegy másfél űrmétert személyenként, a közösség érdekében végzett
munka jelképes elismerése címén.
Gaján Vilmos elnök

–9,06%

–2,16%

TAJ-kártya és Európai
Egészségbiztosítási Kártya
kiváltása már Szentendrén is!
Újabb szolgáltatásnak adott helyet a Szent
endrei Polgármesteri Hivatal:
2009. május 21-től a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
(KMREP) megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Szentendrén, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
Ügyfélfogadási idő: Kedd 16-18 óráig, csütörtök 16-18 óráig. Az ügyfélszolgálati iroda
a következő ügytípusokban áll rendelkezésre:
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása,
TAJ kártya kiadása (új igény, elvesztés, névváltozás, megrongálódás stb.), pénzbeli ellátási igények (táppénz, terhességi gyermekágyi-segély, gyermekgondozási díj) átvétele. További információ kérhető a KMREP
központjában: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c,
Tel.: 06/1/288-5100, fax: 06/1/288-5399.
Polgármesteri Hivatal, Szentendre

Használt autógumik
begyűjtése
A használt gumiabroncsok veszélyes
hulladéknak minősülnek, gyakorlatilag sohasem bomlanak le, lomtalanításkor nem viszik el. Ezért örülünk
PAPUCSEK ISTVÁN gumiszerelő
(Mester u. 11., tel.: 20/519-1930) felajánlásának, hogy befogadja az abroncsokat,
és gondoskodik elszállíttatásukról a
(szerk)
megfelelő begyűjtőhelyre.
III. évfolyam, 2009. június
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Élet és fejlődés pénz nélkül,
avagy éljen a csereklub!
Nem akarok meggazdagodni. Az én szememben a pénz csak eszköz. Mások elérendő célnak tartják, egyre többet és
többet akarnak belőle maguknak, akár
mások kárára is, erőszak, csalás és hazugságok árán.

S

ajnos ebben a globalizált kapitalista világban, melyben mi is élünk,
a pénz lett a legfontosabb értékmérő. A
pénz. Csak a pénz! Minden erről szól.
Hol van ma már a tisztesség, a becsület,
a bátorság, a hűség, az erkölcs, a tudás, a
bölcsesség, a mértékletesség és az önzetlenség, mint értékmérő?
Megnyugtatom a kedves olvasót, hogy nagyon sok embert ismerek, akik az előbb
felsorolt erények szerint élnek és értékelik
embertársaikat. Megfigyeltem, hogy egyre
többen térnek vissza a régi értékrendekhez.
Csak hát a tévében nem belőlük csinálnak
sztárokat!
A pénznek többféle funkciója van. Akik
foglalkoztak ezzel a témával, ők tudják,
hogy mostanában a pénznek a kizsákmányoló szerepe került előtérbe. Gondoljunk
itt a gazdasági válságra, a ránk kényszerített IMF kölcsönre, a forint árfolyamának
mesterséges ingatására, a bedőlő hitelekre,
a világszínvonalú magyar vállalatok pénzügyi manipulációkkal való tönkretételére,
hogy aztán a külföldi nagytőke fillérekért
megkaparinthassa.
Mit tehetünk?

Semmiképpen ne vegyünk fel hitelt! Ha
ezt már korábban megtettük, és nem tudjuk fizetni a részleteket, akkor se engedjük
javainkat elárvereztetni! Meg van annak a
módja, hogyan kerüljük el az igazságtalan
kifosztást. Ez külön írás tárgya lenne, de a
lényeg az, hogy fogjunk össze! Közösségben az erő! (és a közösségben akad néhány
jogász is, aki velünk van)
Mit tehetünk még?
Fordítsunk hátat a rossz pénz
világának!

2007-ben Budapesten 12 elszánt ember:
közgazdászok, jogászok, adószakértők,
informatikusok, mérnökök, társadalomkutatók, mindannyian a magyarság elkötelezett hívei, megalakították a Korona
Csereklub Egyesületet. Mára megvalósították céljukat: szellemi műhelyükben
megalkották a mai magyar viszonyok között alkalmazható csereklubok és helyi
pénzek elméletét. A csereklub nem mai
találmány, a nagy gazdasági világválság
idején már sikerrel működtek ilyenek, de
12 · III. évfolyam, 2009. június

manapság is a világban körülbelül 5000
ilyen működik.

régióban is csereklubok alakultak. Így történt ez nálunk is. 2008 nyarán megalakítottuk a Pilis Csereklubot.
Van egy internetes programunk, amely a
csereklub működésének legfőbb eszköze.
2 feladata van: összehozni a keresletet a
kínálattal, és a tagok egyenlegeit vezetni.
Minden tag köteles felvinni a programba,
hogy mit kínál a közösség számára. Ahogy
szaporodott a klubtagok száma, úgy szapo-

A csereklub működési elve

Az ábrán 4 ember által lebonyolított 5
csereügyletet látunk. A nyilak mindig a
szolgáltatást nyújtótól az igénybe vevő felé, azaz az eladótól a vevő felé mutatnak.
A csereügyletek nem egy időben zajlanak
le és nem azonos értékben, ezért értékmé-

István

Villanyszerelés 900 kr

200 kr
éd
seg
László

600 kr

m

un

ka

50

–450 kr

r
0k

b or

70
0

ruha megvarrása 1100 kr

résre és nyilvántartásra van szükség. Az
értékmérő a korona (kr), de nevezhetnénk
másként is. Ez a csereklub virtuális pénze.
A csereklubnak bárki tagja lehet, aki elfogadja a szabályokat. A belépésért fizetni
nem kell, tehát minden új tag egyenlege nulláról indul. A példát tekintve a 4 tagnak a
csereügyletek lebonyolítása előtt nulla volt
az egyenlege, tehát nincs pénz a rendszerben. Miután minden igény ki lett elégítve,
és minden munka el lett végezve, a „buborék”-okban jelölt összegekre változnak
az egyenlegek. Adjuk össze előjelhelyesen
ezeket a számokat! Az eredmény nulla.
Tehát továbbra sincs pénz a rendszerben,
mégsem állt meg az élet, sőt akár fejlődhetünk is.
Hogyan engedhetjük meg, hogy valakinek
negatív legyen az egyenlege a klubon belül? A rendszer a bizalomra épül. A közösség bízik abban, hogy a tag hamarosan
elad valamit vagy szolgáltat bármelyik
másik tagnak és akkor majd pozitív lesz az
egyenlege. A tagfelvételhez szükség van 2
régebbi tag ajánlására, hogy a kalandorokat
távol tartsuk a csereklubtól.
Most pedig nézzük a konkrét
eredményeket!

Az előbb említett Korona Csereklub Egyesület kezdeményezésére az országban több

Béla

kr

kenyér
50 kr

András

–350 kr

rodott a kínálat, és mára már szinte minden
megtalálható.
Csak az érdekesség kedvéért néhány dolog: könyvelés, jogi képviselet, masszázs,
természet-gyógyászat, fodrászat, lovaglás,
túravezetés, segédmunka, kenyér, bor, tej,
sajt, mangalica szalonna, szalámi, méz,
liszt, tészta, használt kerékpár, és egyéb
különlegességek.
Jelenleg nagyon sok tagunk van Budapesttől Kesztölcig, Piliscsabától Pomázig és
még távolabbról is. A tagság nagy része
már megízlelte, hogy milyen jó dolog ez a
csereklub és ők, amit csak lehet, igyekeznek a csereklubon belül beszerezni.
Kedves Olvasó! Ha felkeltettük érdeklődését, és további részletekre is kíváncsi, akkor
nagyon szívesen látjuk bemutatkozó összejövetelünk egyikén, ahol sok jó emberrel
megismerkedhet és akad majd két ajánló is
a klubba való belépéshez.
Internetes programunk címe: www.koronakor.hu
Oldalainkon alaposabban tájékozódhat a
csereklubról, és a kapcsolatfelvétel menüpontnál jelentkezhet is.
Sok szeretettel várjuk!

Uhrin Gábor
Pilisszentkereszt
2009. Pünkösd vasárnapja
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Akikre büszkék
vagyunk!

SZAVAZTUNK!
Az európai parlament
tagjainak választása
2009. június 7.
Összesített adatok Pilisszentkereszt településen
A névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma

1 744

A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárok száma

18

Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor

1 762

Visszautasított választópolgárok száma

4

Szavazóként megjelentek száma

792 (44,95 %)

Az urnában levő szavazólapok száma

792

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: –)
Érvénytelen szavazatok száma
Érvényes szavazatok száma
Sorsolt
sorszám

A listát állító párt(ok)
neve

1

FIDESZ-KDNP

3

MCF ROMA Ö.

2
4
5
6
7
8

0

9 (1,14%)

783 (98,86%)
Kapott érvényes
szavazat

SZDSZ

%

440

56,19

0

0,00

108

13,79

28

3,58

23

MUNKÁSPÁRT

2,94

5

MSZP

JOBBIK

123

MDF

56

LMP-HP

0,64

15,71
7,15

Az Európai Parlamenti választáson leadott
szavazatok (Országos adatok)
A névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett
választópolgárok száma
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor
Visszautasított választópolgárok száma

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: –)
Érvénytelen szavazatok száma
Érvényes szavazatok száma

1

FIDESZ-KDNP

3

MCF ROMA Ö.

2
4
5
6
7
8

8 046 086
2 921 779 (36,31 %)

Az urnában levő szavazólapok száma

A listát állító párt(ok)
neve

22 869
2 736

Szavazóként megjelentek száma

Sorsolt
sorszám

8 023 217

2 920 948
–831

24 769 (0,85 %)

2 896 179 (99,12 %)
Kapott érvényes
szavazat

%

1 632 309

56,36

13 431

0,46

MSZP

503 140

17,37

LMP-HP

75 522

SZDSZ

MUNKÁSPÁRT
JOBBIK
MDF

62 527
27 817

2,16

0,96

427 773

14,77

153 660

5,31

Az adatokat a pilisszentkereszti Helyi Választási Iroda szolgáltatta
a választás.hu-n közölt adatok alapján

2,61

Lendvai Kornél kitűnő tanulmányi eredményű,
szorgalmas,
törekvő, jó sportoló
tanuló. Több versenyen
képviselte iskolánkat jó
eredménnyel: levelezős
matematikai és magyar
versenyeken, szlovák
nyelvi vetélkedőkön,
sport
versenyeken,
elsősegélynyújtó versenyen, katasztrófavédelmi vetélkedőn. Tagja volt annak a
csapatnak, amely Léván két alkalommal
szerepelt szlovák nyelven lebonyolított katasztrófavédelmi vetélkedőn. Itthon pedig a
szentendrei körzetet képviselték ez év tavaszán a Pest megyei versenyen, ahol 2. helyezést értek el. Kitűnő tanulmányai mellett élsportolói szinten focizik korosztálya
bajnokságának élvonalában. Tanulmányait
az Óbudai Gimnázium, Informatika tagozatán folytatja
Szalai Szabolcs jó tanulmányi eredményű,
szorgalmas, szerény,
jó sportoló tanuló. A
tanítási órákon mindig fegyelmezett, aktív
munkával vett részt.
Szlovák nyelvi vetélkedőn, sportversenyeken,
elsősegélynyújtó versenyen és katasztrófavédelmi versenyen képviselte iskolánkat, jó
eredménnyel.
Tanulmányait, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium német – közgazdasági
tagozatán folytatja.

„Cseredoboz
program”
2009. február elejétől június közepéig iskolánk tanulóival (kb. 50 fő alsó és felső tagozatból egyaránt) részt vettünk egy közös
programban, amit a szentendrei Napórás
ház szervezett a körzet iskolái számára. A
cél az volt, hogy a gyerekek minél többet
tudjanak meg, cserepartnerük természeti
környezetéről, lakóhelyéről, iskolájáról.
Bemutatkozó kiállítást készítettünk és fogadtunk. Kirándultunk a Barcsay iskola 5.
b. osztályos tanulóival Szentendrén és vendégül láttuk őket nálunk.
A záró programon ismerkedtük a szentendrei Barcsay iskola 5.a, 5.b. osztályának, a
Templomdombi Általános Iskola, a pomázi
Mátyás Király Általános Iskola 5.a., 5.b.
osztályának, a tahitótfalui Pollach Mihály
Általános Iskola, és a Dunabogdányi Általános Iskola munkájával. Jó élményekkel,
új ismeretekkel gazdagodtunk.
Cserniné Kuczmog Márta
III. évfolyam, 2009. június
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„Chance camp”
– Ifjúsági élménytábor
A „Chance camp”-ben pezsgő tábori életbe csöppensz. Lehetőséged nyílik új
barátokat szerezni és különleges, életre szóló élményekkel gazdagodni. Szívesen látjuk a pilisszentkereszti fiatalokat is.
Tábor időpontja: 2009. július 21–27
Helyszín: Nagyölved (Veľké Ludince)
Korhatár: 14–17
Belépő: 40 € (1206 sk) 50%-a előlegként befizetendő
Pilisszentkeresztről 10 főt tudunk fogadni térítésmentesen.
Felvilágosítás és jelentkezés:
Lendvai József polgármesternél 26-547-504-es és Cseri Zita polgármesternél
(Nagyölved) +421-905-657-964 telefonon, illetve emailben: obec@velkeludince.sk
Program
Kedd:

12:00–14:00 érkezés, regisztráció,
elszállásolás, letáborozás,
utána tábornyitás (szabályok
ismertetése, programok
ismertetése) ismerkedés
különböző szórakoztató
feladatok által
19:00 vacsora, tábortűz, esti
pihenés
Szerda:

9:00 ébresztő, reggeli higiénia
10:00 reggeli, utána történelmi
előadás, vetélkedő az előadással
kapcsolatban
14:00 ebéd, falunézés, a község
bemutatása
20:00 vacsora, filmvetítés,
takarodó
Csütörtök:

9:00 ébresztő, reggeli igiénia
10:00 reggeli, kirándulás Bénybe,
nevezetességek megtekintése,
közben ebéd
19:00 vacsora, tábortűz, közösségi
társalgás, takarodó
Péntek:

8:00 ébresztő, reggeli higiénia
9:00 reggeli, részvétel a

Nagyölvedi napokon (kézműves
és egyéb foglalkozások,
vetélkedők…) közben
ebéd, zenei kvíz (zenei
stílusok ismertetése és
egyéb kiselőadások zenével
kapcsolatban)
19:00 vacsora Karaoke-est,
takarodó
Szombat:

9:00 ébresztő, reggeli higiénia
10:00 reggeli, sportnap (előadás,
játékok ismertetése, játék,
egyéb szórakoztató programok),
közben ebéd
19:00 vacsora, filmvetítés,
takarodó
Vasárnap:

9:00 ébresztő, reggeli higiénia
10:00 reggeli, előadás a sör
történelméről, activity
13:00 ebéd, műveltségi vetélkedő,
szórakoztató programok
19:00 vacsora, Party, tábortűz,
táborzáró est, takarodó

Hamarosan vége a tanévnek
és itt a nyári vakáció. Ha
nem tudod, mit csinálj a
nyáron, és nem szeretnél unatkozni, jelentkezz a nyári táborba!
Helye: Pilisszentkereszt, Plébániakert
Rossz idő esetén: Közösségi Ház
Ideje: 2009. június 29-től július 3-ig.
Gyülekezés: reggel 8 órától 9 óráig
A programok 16 óráig tartanak
Várható programok:
Hétfő: kézműves foglalkozások, szabadtéri játékok, kirándulás Dobogókőre
Kedd: Autóbuszos kirándulás a Szentendrei Skanzenbe
Szerda: Szabadtéri játékok, kézműves
foglalkozások, lovagi játék, íjászat, séta a Szentkúthoz
Csütörtök: Autóbuszos kirándulás a
Fővárosi Állatkertbe
Péntek: Szabadtéri játékok, kézműves
foglalkozások, délután: utazás Esztergomba, a Duna Múzeumba
Ellátás:
Meleg ebéd: hétfő, szerda, péntek,
hideg ebéd: kedd, csütörtök (mindenki magának hoz)
Uzsonnát, tízórait igény szerint biztosítunk
A tábor ára: 7000 Ft/ fő, amely tartalmazza az utazási költséget, a belépőket, kézműves foglalkozás anyagköltségét, 3 meleg ebédet
Jelentkezési határidő:
június 26. péntek
Érdeklődés,
felvilágosítás:
Berényi Ildikó
06-20/362 2095

Hétfő:

10:00 ébredés reggeli
11:30–13:00 búcsú, tábor
elhagyása

50%-os kedvezmény uszodabérletre
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hotel Pilisben működő uszodánkba, Pilisszentkereszt
és Dobogókő lakosai 50%-os kedvezménnyel válthatnak havi uszodabérletet.
Bérlet ára: 10.000 Ft/hó
A bérlettel rendelkezők 14 év alatti gyermekei vasárnap délutánonként ingyen vehetik
igénybe uszodai szolgáltatásainkat.
Várjuk kedves leendő vendégeinket!
Fliszár Attila szállodaigazgató
14 · III. évfolyam, 2009. június

Nyári tábor

Bográcsfőző
verseny
A Dobogókő Egyesület 2009. július 4én szombaton bográcsos főzőversenyt
rendez Dobogókő központjában.
Szívesen látunk résztvevőket Dobogókőről, Pilisszentkeresztről is. Bográcsot, főzési kellékeket hozni kell,
tűzifáról a Dobogókő Egyesület gondoskodik.
Aki részt akar venni a következő mobil
számon jelentkezzen:
Kiss Györgyné, Márti: 06-20/454-1415

Pilisszentkereszti Hírforrás

Pilisi Klastrom Fesztivál

Rovásíró tábor

Nagyboldogasszony tiszteletére
2009. augusztus 15-16.

Kedves táborozni vágyók!
Rendhagyó nyaralási lehetőséget kínálunk az egész családnak. Gyermekükkel
vagy unokájukkal együtt sajátíthatják
el ősi írásunkat, az íjászat rejtelmeit és
ismerhetik meg Dobogókőt.

Előzetes programterv
Augusztus 15. Szombat

Augusztus 16. vasárnap

„Boldogasszonyunk Szíve” kétnapos
zarándoklat a Pilisben.
• 07.00 Zarándokcsoportok indulása
a pilisszentkereszti ciszterci romok
mellől.
Útvonal:
Pilisszentkereszt-Klastromkert; Szeretet-forrása (Trézsikút-Pilisszántó); Boldogasszony-kápolna Pilisszántó; Szentléleki-tető;
Mária-pad; Nagyboldogasszony-forrás; Dobogókő.
• 16.00 órától folyamatos programok,
kézműves kirakodóvásár Dobogókőn
• 18.00 Vizi Elemér jezsuita atya felszenteli a Nagyboldogasszony-forrást.
• 19.00 Közös vacsora a zarándokoknak (előzetes regisztráció szükséges)
• 20.00 A Regélő Fehér Táltos hagyományőrző dob együttes lélekhangoló
előadása
• 21.00 Táncház moldvai csángó zenével
• 23.00 Fáklyás menet a forráshoz,
Nagyasszonyunk köszöntése ősi
szertartással

8.00 A zarándokcsoportok továbbindulnak
• Útvonal: Dobogókő; Mária kegyhely;
Asszonyfej-forrás; Király-kút; Szentkút; Pilisszentkereszt-Klastromkert
11 órától 16 óráig
• Kézműves vásár
• Benedek Elek Alkotótábor
• Lovagi hét próba (nevezési díj: 500
Ft)
• Pilisvörösvári Moór Anna Amatőr
Színjátszó Társulat: Legényke és a
csoda ág című mesejáték
14 órától:
• Pomázi Íjász útja Lovas íjász Iskola
bemutatója
• Íjász verseny (nevezési díj: 250 Ft)
16 órától-19 óráig
• Köszöntő, Pre Mlynky, díszpolgári
cím átadása
• Folklór Fesztivál
20.30 órától:
• Mária Evangéliuma rockopera:
Magyarock Dalszínház előadásában
Érdeklődés, felvilágosítás:
boldogasszonyanyank@gmail.com

A műsorváltozás jogát fenntarjuk!

Dobogókői séták – 2009
A Dobogókő Egyesület rövid kirándulásokat hirdet Dobogókőn és környékén.
Mindenkit szeretettel várunk!
Időpont
2009. június 20.
Szombat 9 óra.
2009. július 4.
Szombat 9 óra.
2009. július 11.
Szombat 9 óra.
Augusztus 1.
Szombat 9 óra.
Augusztus 29.
Szombat 9 óra.

Túraútvonal
Dobogókői körséta:
Turistaház – Kilátó – Rezső kilátó – Alsó parkoló – Márton rét
– Zsivány sziklák – Központi parkoló
Thirring körút:
Ezt a programot az Egyesület főzőversenyével párhuzamosan
szervezzük
Forrás túra:
Turistaház – Zsivány sziklák – Kamilla forrás – Hármas forrás
– Kinizsi forrás – Klastrom forrás. Vissza: Dobogókőre busszal
Szt. Bernát séta:
Turistaház – Rezső kilátó – Hegedűs bérc – Tost szikla – Ilona
pihenő, Szt. Bernát emlékhely. Vissza: azonos útvonalon
Szent kúthoz:
Turistaház-fagyos katona-Pilisszentkereszt-Szent kút.
A DOBOGÓKŐ NAP délelőtti programja. Vissza: busszal

Tervezett
időtartam
Kb. 3 óra
Kb. 2 óra
Kb. 3 óra
Kb. 2,5 óra
Kb. 3 óra

A kirándulásokon az útvonalon található szemetet is gyűjtjük.
Kesztyűről, szemetes zsákokról a Dobogókő Egyesület gondoskodik.

Korosztály: 9 éves kortól 99 éves korig.
Táboraink családi táborok, ahol nagyszülők és unokák, szülők és gyermekeik
együtt lehetnek.
A táborokat szállással, szállás nélkül, étkezéssel és étkezés nélkül is kínáljuk.
A táborok június 29-től július 3-ig, július 6-tól július 10-ig és július 13-tól
július 17-ig, valamint augusztus 3-tól
augusztus 7-ig és augustus 10-től augusztus 14-ig tartanak.
Jelentkezési határidő: június 20. Az augusztusban induló táborokra július 20-ig
lehet jelentkezni.
A táborok létszáma: 10, legfeljebb 15 fő.
Jelentkezni, érdeklődni a táborokkal
kapcsolatban levélben lehet:
erzsi@pilismedia.hu
Áraink az igényeknek megfelelően személyre szabottak.
X

Link

jánló

• Gyűjtsünk hársfavirágot, megmutatjuk,
milyet:
http://www.edenkert.hu/cikkek/konyhakert/harsfa-virag-gyujtes
• Ha ide klikkelsz, a magyar várakat láthatod:
http://jupiter.elte.hu/terkep+lista2.php
majd a Nagymagyarország térképre, csodákat fogsz látni. Az egér mozgatásával megjelenik, hogy hol jársz, alaprajzokat nézegethetsz, történelmet olvashatsz. Mindezt
nagyon igényes kivitelben. A megjelenő
kis térképre kattintva új ablakba letöltődik
a választott térkép, kiváló segítséget nyújtva programok tervezéséhez!

Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést az
újsággal kapcsolatban.
Szeretnénk megosztani örömünket Önök
kel, hogy elkészült a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. honlapja:
www.pilisi-klastrom.hu
Ezen a weboldalon olvashatnak a kft.-ről,
itt is meglelhetik az újságot elektronikusan, és a Klastromról is találhatnak néhány fontos és hasznos információt.
(szerkesztőség)
III. évfolyam, 2009. június
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Rucska László

GÉPI FÖLDMUNKA
SZÁLLÍTÁS
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELEM
Mobil: 06-30/9347-301
PINCETÖMB-KIEMELÉS
Tel.: 06-26/349-413
BONTÁS
2095 Pilisszántó Iparterület
Tanulj szakmát 1 év alatt tandíjmentesen!
ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS!

A Szakkay József Szakközépiskola idegenforgalmi ügyintéző
és idegenvezető szakképzést indít Szentendrén a 2009/2010 tanévben
– n appali rendszerű, tandíjmentes képzés
(a tandíjmentesség korhatára 22 év)
– t anulói jogviszony, diákigazolvány
– intenzív nyelvoktatás
– s zakmai gyakorlat
– s zámítástechnikai ismeretek
– t antárgyak: országismeret, szálloda- és vendéglátóipari
ismeretek, marketing, rendezvényszervezés,
idegenvezetés elmélete és gyakorlata
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
* sikeres részvétel az egyéves képzésben
* ügyintéző szak: ált. „C” típusú alapfokú nyelvvizsga
* idegenvezető szak: ált. „C” típusú középfokú nyelvvizsga

A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
A jelentkezés feltétele:
– é rettségi bizonyítvány
– a német vagy angol nyelv alapfokú ismerete
Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 24.
Érdeklődni lehet: www.szrg.hu/www
telefonon: 20/575-2875
e-mail: csokonay.nora@szrg.hu
postacím: Szakkay J. Szakközépiskola
Szentendrei Tagozata
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
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Konténeres hulladékszállítás
A Sauber – Bicske Kft. vállal 3-4-5 m3 -es konténerben
hulladékszállítást és ártalmatlanítást.

Listaárainkból 10% kedvezményt adunk
a hirdetésünk idejére!
Kedvezményes díjaink:
– 3 m3 -es konténer: 14 950 Ft+áfa
– 4 m3 -es konténer: 17 285 Ft+áfa
– 5 m3 -es konténer: 19 639 Ft+áfa
Érdeklôdni lehet: 06-26/330-224-es telefonszámon,
illetve a bicske@saubermacher.hu e-mail címen
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Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
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általában a hónap végén,

és

P ilisszentkereszt összes lakójához eljut

16 · III. évfolyam, 2009. június

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
e-mail: klastromkht@gmail.com
Felelős szerkesztő: Miklós-Kovács János

Nyomda: Budapesti Műszaki Főiskola,
Bélteky István
Az újság olvasható a www.pilisszentkereszt.hu
honlapon is.
ISSN 2060-5110 (Nyomtatott)
HU ISSN 2060-5129 (Online)

A hirdetési tarifák: 1/16 3000 Ft+áfa, 1/8 6000 Ft+áfa, 1/4 8000 Ft+áfa, 1/2 10 000 Ft+áfa, 1/1 20 000 Ft+áfa
Hirdetésfelvétel: Miklós-Kovács János ügyvezető igazgató, klastromkht@gmail.com

