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Egy kis helytörténet…
Érdekességek községünk történelméből

István,
a pilisi apát kőpajzsa
(cikkünk a 10. oldalon olvasható)
Folytatjuk a múltidéző helytörténetihonismereti estéket
Gaján Vilmossal a Közösségi Házban:
n Irodalmi gyöngyszemek: Mikszáth Kálmán
több novellája és Gárdonyi Géza: Egy szál drót
c. művei alapján. Vendég: Karol Wlachovszky
ny. egyetemi tanár, műfordító.
n Helyi lassan feledésbe merülő kismesterségek: mészégetés, hátikosár, kukorica csuhéból
font szatyor, kertibútor-fonás, gyógynövénygyűjtés stb.
n Helyi népviselet: szlovák-német ünnepi és körnapi viselet, helyi varrónők emlékezete.
n Ölbey Irén költő-tanítónő emlékei a Pilisről
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Lendvai József polgármester
október 23-ai ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplő Közösség!
„Nincs még olyan nap a történelem kezdete óta, amely világosabban mutatta volna,
hogy az ember szabadságvágya örök és
elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker
ellen ható túlerő...” John Fitzgerald „Jack”
Kennedy, a későbbi amerikai elnök – a forradalom évében mondott – megtisztelő szavai visszhangoznak a szívünkben és gondolatainkban a mai napon, amikor ismét
összegyűltünk, hogy az 1956-os szabadságharcunk ünnepét megüljük. Több mint
öt évtized távolságból is rácsodálkozunk
arra, hogy vajon miért vált ki olyan nagy
és mélységes tiszteltetet 20. századi történelmünk legnagyobb eseménye az egész
világból.
Ha meg akarjuk adni erre válaszunkat,
azt biztosan megállapíthatjuk, hogy azon
a csodálatos őszi tizenhárom napon a magyar nép igazi hősei: egyszerű, hétköznapi
emberek történelmet írtak. Kezükbe vették sorsukat, és döntöttek: döntöttek azok
mellett az egyetemes értékek mellett, mint
a népek szabadsága és önrendelkezése, az
emberi méltóság tiszteltben tartása, és az
ezeket az értékeket tagadó diktatúra eltörlése és megsemmisítése mellett. Ha egyetlen képbe akarnánk belesűríteni ezeknek a
szent óráknak az eseményeit, akkor ez a kép
néhány pesti srácot ábrázolna, akik egy középen lyukas zászló előterében, fegyverrel
a kezükben néznek farkasszemet egy szovjet harckocsival, hogy néhány napra bebizonyítsák: nincs olyan diktatúra, amelynek
ne lehetne megállj!-t parancsolni. Mintha
csak a mesék legkisebb szegénylegénye
kelne életre a szemünk előtt, és lépne a
történelem színpadára, aki annyira vágyik
a királylány szívére, hogy érte még a leggonoszabb hétfejű sárkányt is legyőzi! Így
és ennyire vágyott népünk a magyar szabadságra, hogy a világ akkori legnagyobb
hatalmával szembeszállt, hogy rövid időre
győzzön, majd megmutatta – a forradalom
sárba tiprása után – hogy valójában legyőzve is győzött. Hiszen az emberek lelkében
megbújó szabadságvágyat a megtorlás és a
Kádár diktatúra sem tudta kiölni, az őrlán-

gon tovább égett, hogy amikor újra elérkezett az idő, ismét a felszínre törjön.
A hétköznapi hőseink tisztelt méltósága
tehát abban áll, hogy a forradalom kitörését teljesen spontán módon, kreativitással,
bátor kiállással és a nemzet ügye melletti
elköteleződéssel érték el. Október 23. és az
azt követő napok hősei csupa ismeretlen,
„a mi közülünk való” honfitársunk: a lyukas zászlót kivágók, a nép mellé álló katonák, a Corvin közben harcoló fiatal fiúk, ➺
Nagy Gáspár:

Ők már kivárják

(fohász a temetetlen holtakért
és a jeltelen sírokban várakozó
vértanúkért)
Ők már kivárják
ott a föld alatt
hűségesen simul
homok agyag - és
nápolyiként a
megtört deszkaprés
nyelvük helyére hull
akár a kés
s fölvérzi utolsó szavuk
mihez alig volt joguk
itt hol végórán szólni is
rebellió: fényes tüntetés és kinő szájukból
rettenet virág
sírjukat ott keresd
VILÁG! – s ha vak rá?
süket és béna vagy nem meri?
Isten a Világ gyáváit akképp
bünteti hogy görnyedjenek
élve ítéletnapig –
de Ők már kivárják
ott a föld alatt
kivárja ott velük
homok agyag - és
csöndben kivájják fényük
a deszkaprés alól
mikor föltámadnak
halottaiból
(1987)
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➺ a Sztálin szobrot lebontók, a Kossuth téren tüntető ártatlan vértanúk, az ÁVH –sok
ellen harcoló Köztársaság tériekhez kiérkező mentősök, a Mindszenty bíborost kiszabadítók és végül a megkezdődött szovjet
invázió ellen harcoló fegyveresek mind –
mind szívüket-lelküket odatevő nagyságok
voltak, akik amikor kellett tudták, hogy
hol a helyük, és bármilyen kicsit is tettek a
győzelemért, azt ügyesen, okosan és bátran
tették meg.
De nemcsak a tengeren túli világban
csodálják ’56 csodálatos világát, hanem
mi magunk, a dicsőséges nemzedék mai
utódai is megdöbbenve és meghatódottan állunk itt emlékük előtt. És bár – reményem szerint – mindannyian tesszük a
dolgunkat hétköznapjainkban, mégis érezzük, hogy sokszor mennyire méltatlanok
vagyunk arra, hogy a forradalom örököseinek nevezzenek bennünket. A mai napon
emlékezünk arra is, hogy 20 évvel ezelőtt
kiáltották ki a III. Magyar Köztársaságot,
amely eszmeiségében és gondolatvilágában
1956 örökösének vallja magát. Mégis, amikor ma erre a kerek évfordulóra gondolunk,
és lélekben most végigjárjuk az országot,
nem érezzük magunkat maradéktalanul
boldognak, felszabadultnak, és bizony nem
érzünk túl sok emelkedettséget. Élünk, szabadok vagyunk, amire szükségünk van az
a miénk, és mégis: valami hiányzik! Ez a
hiányérzet nem hagy bennünket nyugodni, amikor megpróbálunk mérleget vonni
a magunk mögött hagyott két évtizedről.
Biztosan állíthatjuk, hogy sok mindent elértünk: alapvető berendezkedésében egy
demokratikus országot építettünk fel, sokat lebontottunk az előző rendszer ódon
falaiból, és sokat élesztgettük azt az ősi
magyar erényt, amely naggyá tett bennünket. Ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy
mindez félbehagyott módon, ügyetlenül,
felemásan, az önmagunkkal és múltunkkal
való szembenézés katarzisa nélkül történt
meg. A gazdasági és társadalmi feszültségek újra nőnek körülöttünk, akik a magunk
mögött hagyott időszak veszteseinek érzik
magukat egyre többen vannak, és legfőképpen hiányzik az a reménység, hogy ebből valódi kiutat találhassunk.
Ma mégis azt mondjuk a Biblia szavával:
„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni!”
(Zsolt 89,16.) Márpedig mi most itt azért
vagyunk együtt, hogy igazán és tiszta szívvel ünnepeljünk. Nem teszünk mást, mint
belenézünk a pesti srác szemébe, és ebből
akarunk erőt meríteni. Hisszük, hogy az erő
– ha kérjük a Történelem Urától, Istentől
– megvan még bennünk, arra, hogy tovább
lépjünk és befejezzük, amit 1956-ban elődeink és húsz éve mi magunk elkezdtünk.
Ezen a hosszú hétvégén és a következő
hónapokban erősítsük meg elsősorban kis
közösségeinket: családunkban, szeretteink
körében, barátainkkal, és a hozzánk közel
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állókkal – és ezt tovább tágítva falunk és
hazánk közösségében – erősítsük meg az
egymásban levő kicsi reménysugarat arra,
hogy a hosszú ősz és a hideg tél után lesz
még újra tavasz.
A nagy forradalmárral, Petőfi Sándorral
mondjuk bátran a magunkat és másokat
megerősítő szavunkat ennek az új tavasznak a reményében:

„ Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!”

Idősek napja
Az idei évben november 14-én ünnepeltük
az idősek napját a Közösségi Házban

L

endvai József polAz ünnepi műsort a PáNagyon szépen kérlek titeket,
gármester köszönvakör, a Szlovák NemzeSzeressétek az öregeket.
tötte falunk hetven év
tiségi Óvoda, a Szlovák
A reszkető kezű ősz apákat,
Nemzetiségi Általános
feletti lakosait, külön
A hajlott hátú jó anyákat,
Iskola énekkara, Pilis
köszöntötte a legidőA ráncos és eres kezeket,
Néptánc Együttes Felsebb asszonyt: SzmetaAz elszürkült, sápadt szemeket.
nőtt csoportja és a Pilis
na Mártonné Urbanics
Én nagyon kérlek titeket,
Rozáliát, aki 93 éves lett
Néptánc Együttes Szép
Szeressétek az öregeket.
Korúak csoportja szolaz idén, valamint a falu
Óbecsei István
gáltatta, jó hangulatot
legidősebb férfiját Pilávarázsolva a Közösségi
th Rezsőt, aki 88 éves.
Ház nagytermébe. Köszönjük a színvonaPapucsek Istvánné Magda néni is betöltötte a 90. évet. Gratulálunk nekik!
las műsoraikat!
Többen is az idei évben ünnepelték
házassági évfordulójukat:

60 éve házasodtak össze:
Kosznovszki István és Bucsánszki Anna.

Köszönjük minden szervezőnek, segítőnek
a munkáját, akik részt vettek az ünnepség
lebonyolításában.
Berényi Ildikó

50. házassági évfordulóját ünnepelte:
Diószegi Kálmán és Bucsánszki Mária,
Minárik Béla és Székely Anna,

Papucsek Vilmos és Glück Katalin,
Glück György és Ormos Ilona,

Mészáros Bálint és Guba Paula
További boldog, együtt töltött éveket kívánunk nekik!

A rendezvény nem jöhetett volna létre az önzetlen támogatók nélkül:

Bugas Bt.: ifj. Fuhl Attila, Ez+az vegyeskereskedés: Pellerné Kiss Gabriella, Hilda cukrászda: Papucsek
Lászlóné, Mi családunk Bt.: Gőgös Ernő, Krupp és Társa Bt., Emma vendéglő, Patika: Tompa Istvánné,
Hermina virágbolt: Szova Istvánné, Ackermann Kálmán plébános, Falu ABC: Reményi László, Diószegi
Gábor, Klauszné Pravecz Anita, Óvoda konyhai dolgozói. Képeink: Kevély Tv.
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Életünk az Óvodában

Ó

vodánk négy csoporttal működik.
A három évet betöltött és az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatos.
Összevont csoportokban csak az iskolai
őszi, tavaszi szünet alatt és a nyári időszakban dolgozunk.
Az óvodai nevelőmunkát 7 fő szakképzett óvodapedagógus végzi, négy fő dajka
segítségével. Egy logopédus kolléga óraadóként heti hat órában foglalkozik a gyerekekkel.
Konyhánk négy fővel üzemel, az itt dolgozók munkáját az élelmezésvezető irányítja.
Idén nyáron is elvégeztük a szükséges
javításokat, karbantartásokat:
Például megtörtént a tisztasági meszelés
a konyhában és a hozzá kapcsolódó helyiségekben, és az óvoda külső falán. A tetőn
is elvégezték a javításokat.
Játszóterünkön a mozgásfejlesztő játékokat megjavítottuk. A csoportszobákban a
gyerekek számára az edényeket, textíliákat
pótoltuk.

Csoportok
Kis-kis csoport:
Kiscsoport:
Középső csoport:
Nagycsoport:
Összesen:

Pest Megyei Közoktatási- Fejlesztési
Közalapítvány pályázatán 145 000 Ft-ot
nyertünk, melyből a nevelőmunkát, segítő játékokat és eszközöket vásároltunk.
Szakmai és informatikai pályázaton pedig
680 000 Ft-ot, ebből egy csoportszoba teljes bútorzatát cseréltük ki.
Az óvónők esztétikusan és barátságosan
rendezték be a csoporttermeiket, így mindnyájan, felnőttek és gyerekek elfoglaltuk
kis birodalmunkat. Csoportszobáink több
funkciót töltenek be, játékra, étkezésre, alvásra egyaránt használjuk.
Nevelőmunkánk alapköve a helyi nevelési programunk. Maximálisan törekszünk a
nyugodt, vidám légkör biztosítására. A nevelési feladataink közé beépítjük a szlovák
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését. Nemzetiségi óvodaként
mindkét nyelvet fejlesztjük.
Hétköznapjainkat kirándulások, vala
mint ünnepeink, hagyományaink ápolása
gazdagítja, színesíti.
Az óvodai nevelés a családi nevelés nagyon fontos kiegészítője, segítője. Fontos-

Óvodai csoportjaink létszáma
2009. okt.
2009. dec.
2010. jan.
11
18
20
31
31
31
24
24
24
22
22
22
88
95
97

nak tartjuk a szülők véleményét, igényeit.
Munkánkat a Szülői szervezet segíti, támogatja. Már hagyománnyá vált a közösen
szervezett adventi délutáni vásár, melynek
bevételét a gyermekeink javára fordítjuk.
Az iskolával való kapcsolatunkban a kölcsönös nyitottság érvényesül.
Célunk, hogy minden gyermek örömmel
és felkészülve induljon az iskolába.
Boda Józsefné
óvodavezető

2010. márc.
21
31
24
22
98
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Kirándulás a Zsivány-barlanghoz

A

Turisták Lapja, II. évfolyam 9-10. szám, 1890. Szeptember–október, 294. oldal

nyári meleg napokat Pomázon
szép, sudár fa vet árnyékot, mintha őrt álegy kis dombot, ahonnan az idemellékelt
lana. A forráshoz könnyen lehet hozzáférni,
töltvén, gyakran akadt társ, kifölvételt eszközölte.
mert az erdő fái csak 2-3 lépésnyi távolban
Társaságunk 3 tagja vállalkozott e merevel a Pilis hegyek egyes részleveszik körül, de árnyékot nyújtanak minden
dek sziklák megmászására s ők illusztrálják
teit megtekintettük.
Ily kellemes és nagyobb szabású kiránoldalról a hűselő turistának.
e kép legjobban kicsinységükkel a sziklák
dulásunk volt augusztus hó 4-én, midőn 8
Folytatva utunkat a Zsivány-barlanghoz
magasságát. Mint láthatjuk, hat hatalmas
akartunk eljutni, s így északtagból álló társaság alakult, a Pilis-Szt.-Kesziklatömeg meredezik ki e
keleti irányt vettünk. Hogy
képen a hegy oldalából; de
reszt környékében levő Zsivány-barlang,
miért akartunk először is ide
van még ezen kívül a képtől
Dobogókő stb. megtekintése.
Reggel 5 órakor indult el kis társaságunk
jutni? -azt megmondja a mejobbra kettő, melyek elkanyaPomázról. Az idő is kedvezett, mert a felse. A nép száján forog, hogy
rodásuknál fogva nem juthatIV. Béla királyunk a tatárok
kelő nap egy-egy felhő mögött bujkálva,
tak a fényképre. A sziklák
elől menekülendő, rejtekhegyönyörködtető mellékágakat
küldte hozzánk sugarait; másrészről pedig
lyet keresett e hegyekben.
bocsátanak még ki lejjebb,
kellemes szellő üdített fel utunkon, melyet
Thirring-szikla
a 329 méter magas Oszoly hegynek tartva,
Legalkalmasabbnak
találközepük táján. Van egy szikCsobánkára követtünk. Itt Weinzierl Jenő
ta az ú. n. Zsivány-barlangot, mert az erdő
larész többek között, a mely tökéletes ottomélységében el volt rejtve, magasságánál és
főtanító, amatőr fotográfus készülékével
mán alakkal bír, még a fejpárna is megvan
a sziklák különös alkotásainál fogva pedig
egy hatalmas kődarab képviseletében. Ezen
útra készen várt bennünket, s a társaság
a védelemre célszerűnek mutatkozott. IV.
pamlag oldalánál egy nagy üreg nyúlik beaz ő kalauzolása mellett, északnyugatnak
Béla állítólag huzamosabb ideig rejtőzködött
felé az anyatömegbe, melyből a teljes széltartva, a Csiribári (Ziribár – a szerk.) hegy
itt, sőt kincseit biztonságba hozandó, elásatcsend daczára, erős és jéghideg szél jött ki.
mellett, a Schwarzmann-féle erdőbe ért. Ekta egy szikla üregében. Később azonban már
Most átrándultunk a Zsivány-barlang hátsó
kor már a nap jobban érte hátunkat, s így
nem tudták a kincset megtalálni, s az még
részéhez s itt hasonlóan mély völgybe jujól esett a sűrű, árnyékos erdőben folytatott
most is ott van. Sok idővel később, hogy mitottunk, melynek átellenben levő oldalán a
kirándulás, mely kellemességben mindadkor, arra a monda már nem emlékszik, valadig részesültünk, míg lábaink előtt láttuk
Zsivány-szikla kisebb s kevésbé regényes
mi zsivány-társaság is hallott e kincsekről,
alakban, mintha újra előtűnnék, bár ez egy
elterülni Pilis-Szt.-Kereszt községét. Kiérve
s birtokába akarván azt keríteni, vizsgálóúj sziklatömeg.
a csobánkai erdőségből, leereszkedtünk a
dás tárgyává tette a sziklatömeget. Kincset
E mélységben tartottuk déli étkezésünket
nem épen magas hegyről Pilis-Szt.-Kereszt
ugyan ők sem találtak, de alkalmas búvós pihenésünket, vidám társalgás mellett.
községébe. A község fekvésének megítéléhelyet igen, s innen rettegtették a közellevő
sére valóban igen találó kifejezés az, hogy:
A pihenés után felkerekedve, a Dobogókő
lakosságot. Innen vette e hely
felé tartottunk s ezért északnyugati irányt
regényes. Mielőtt beléphetnevét. Mi igaz mindezekből,
vettünk. Igen kellemes, árnyékos, jó illatú
nénk magába a községbe,
nem tudhatjuk, de tény az,
virágos részen mentünk tovább az erdőben.
elhaladunk a nevezetes Szurhogy még csak néhány évvel
Utunk érdekessége abban állott, hogy nem
dok völgye mellett. A falutól
ezelőtt is akadtak emberek,
mentünk sehol sem a jelzett utakon, hanem
északra látjuk a Dobogókőt,
kik a kincs-mesének hitelt adcsakis kalauzunk vezetése szerint, sokszor a
keletre a Hosszú-hegyet,
va, kincset mentek keresni. A
legrosszabb vagy legmeredekebb részeken.
nyugatra a Pilis hegységét a
sziklatömeg pedig megmaradt
A Dobogókőre érve, egyszerre észrevetNagy-Szoplakkal. A községZsivány-barlangnak.
tük egyesületünk jelzéseit, ekkor egy ideig
ben rövid pihenőt tartva, 1/2
Elképzelhető tehát kívánezekhez tartottuk magunkat, s úgy értünk
9 órakor folytattuk utunkat
csiságunk a Zsivány-barlanazon ponthoz is, melyet „Budapest környéke
északnyugat felé, a Kakasgot illetőleg s kitartó buzgaegyik legszebb pontjának” mondanak. És e
hegy irányában a Hármasforlommal láttunk hozzá a hely
ráshoz értünk. Jól esett ebből
jelzőben nincs semmi túlzás, mert a kilátás
felkereséséhez. Kaván Bololy igéző, hogy az ember örömest időzik itt
a jéghideg, tiszta, s rendkívül
dizsár úr, a pilis-szt.-kereszhosszasan. Mi is úgy tettük, letelepedtünk,
jóízű vízből magunkat felDobogókő
ti nyugdíjas tanító, vezetett
s távcsővel gyönyörködtünk a táj festőifrissítenünk. Hármas forrásbennünket sűrűbbnél sűrűbb
ségében. Magunk előtt csaknem szédítő
nak nevezik nemcsak e forrás
bozóton keresztül. Végre déli 1/2 12-kor
mélység, annak egyik részében a kiemelkehelyét, hanem környékét is, mert 100-150
nagy nehezen áthatoltunk egy sűrű, lombos
dő „Thirring-szikla”, távolabb északnyugatlépésre egymástól van három szép forrás,
erdő részleten, ahol a völgybe érve, felséges
nak a dömösi és pilis-maróthi határ. Lasmelyből a víz kibugyogva tova csörgedezik
látvány tárult szemeink elé.
san haladó, gabonával magasan megrakott
s további útjában egymásba folyva a faluban
A Zsivány-barlang a maga teljes, meglepő
szekerek sietnek a tarlókról az országútra
levő malmokat hajtja. Bent a községben kuszépségében s érdekességében állt előttünk.
kijutni; emitt egy-egy nyúl ficánkolódik az
tat nem is láttunk, s mondják, hogy a vizet
Meggyőződtünk, hogy sokkal nagyobbszeerdőből kifelé sietve, amott gerlicék turbée források szolgáltatják. Mindenki kora regrű ez a sziklatömeg, mintsem képzeltük volgel lemegy a malmokhoz, midőn még a víz
kolnak; túl a Dunán egy siető vonat dübörna. Az egész egy hatalmas bástyának tűnik
gése hallatszik, azaz csak képzeljük, hogy
tiszta, s onnan meríti napi szükségletét.
elő, vastag, széles kiálló részek, váltakozva
halljuk, pedig távol vagyunk tőle. A folyam
A Hármasforrás közül legjobban az elkeskenyebb, hegyes alkotásokkal. Első gonpartján Zebegény község, majd tőle nyugatső nyerte meg tetszésünket; nemcsak mert
dolata volt Weinzierl társunknak, honnan
nak Szob házai s templomai emelik a kilátás
legtisztább volt a vize, de mert igen festői
lehetne e szép képet megörökíteni, hogyan
a fekvése. A forrás a föld mélyéből látszik
szépségét. Most emeljük magasabbra távlehetne legjobban lefényképeznie. Nagy necsövünket, ott a Sághi hegyek között látunk
felbugyogni, de hátlapul szolgál egy 2 m
hezen talált átellenben, bizonyos távolságra
valamit fényleni a nap sugaraiban, mintha
magas sziklatömeg, melynek két oldalán két
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magas torony emelkednék kifelé! Úgy van!
Mária-Nosztrát látjuk kifogástalanul, a mint
belőle temploma büszkélkedő tornyával kimagaslik. Jobbra is, balra is, minden irányban körülötte hegyes, völgyes vidék, hol
a szalagként húzódó szántóföldek, tarlók
tarkítják a képet. Ezt a képet látni kell, ezt
fotografálni nem lehet.
Fényképészünk lebocsátkozott a mélység
egyik oldalára s onnan kísérelte meg a Dobogókő-hegyet, melyről már annyit írtak s
mely bizonyára másoknak is kellemes kilátást, szórakozást nyújtott, megörökíteni.
Betelve a gyönyörködéssel, folytatni
akartuk ugyan még utunkat Mexikóra, de
szomjúságunk nagy lévén, a Chilova (Chiló)
forrásnak tartottunk délkeletnek. Csak távolról szemlélhettük a Vaskapu és Élesszikla szépségeit a Pilis hegység lejtőjén. Útközben még megnéztük a Klastromkertet, hol
az első pálos kolostor volt (1250).
Alapításához, melynek a község is keletkezését köszönheti, a következő monda
fűződik, melyet történelmi tény gyanánt
emlegetnek:
Eusebius Remete Pál esztergomi apátkanonok volt s elbocsátását kieszközölvén az
akkori prímástól (1240 körül) vándorbotot
vett, s a pilis hegyek közé vonult, hogy ott a
magányban lelkének üdvösségéről gondoskodjék. A Pilishegy oldalában egy hármas
barlangot talált, melyet lakhelyül is választott. Később, lassacskán, még hat ily remete
csatlakozott hozzá, s úgy 1250-ben remetetársaival kis kápolna építéséhez fogott,
s melléje egy igénytelen kolostort állítva,
megalapítá hetedmagával a pálos rendet. A
kápolna a szent kereszt tiszteletére lett elnevezve, mely körül lassacskán egy-egy család
is letelepedett, házakat építettek s lett belőle
idővel Pilis-Szt.-Kereszt falu.
A jelenlegi Klastromkert romjai IV. Béla
királyunknak adományozásából keletkezett
klastrom romjai. IV. Bélának ugyanis e helyen szép vadászkastélya volt s vadászatok
alkalmával rendesen meglátogatta a hegyekben levő zárdát is, hol pihenőt szokott
tartani. Midőn látta, hogy a pálosok nem
férnek el szűk helyükön, oda ajándékozta
nekik vadászkastélyát, ebből alakították az
igazi kolostort, melynek romjai láthatók a
mai klastromkertben.
Befejezvén kirándulásunkat, este 6 órakor Siederer Sándor szent-kereszti polgár
vendégszerető házánál pihentünk meg s a
megvendégelés után egy élénken emlékezetünkbe zárt kellemes kirándulás emlékével,
kocsin tértünk vissza kiindulási helyeinkre.
Moussong Géza

Moussong Géza: Székesfővárosi elemi iskola igazgató-tanítója, szül. 1864. ápr. 2-án
Pomázon, turista cikkei a Turista Közlönyben és a Turisták Lapjában, név nélkül pedig
a budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Egyetértés
és egyéb lapokban jelent meg.

Pályázati felhívás
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségre
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) nyílt pályázatot hirdet az általa alapított és egyszemélyes tulajdonában álló Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) ügyvezetői igazgatói tisztségének betöltésére.
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
fő tevékenységi köre:
Az ügyvezetői tisztség betöltése megbízási szerződéses jogviszonyban az alapítói döntést követően 2010.
január 1-jétől 2010. december 31-éig terjedő határozott időre szól.
Az ügyvezető igazgató feladatai:
a) az eredményes működéséhez szükséges szakmai
és gazdálkodási feltételek biztosítása,
b) a Kft. napi munkájának operatív irányítása és
ellenőrzése a jogszabályok és az Alapító Okirat,
valamint a Tulajdonossal a közhasznú feladatok
ellátására kötött szerződés(ek) keretei között, illetve a Tulajdonos döntéseinek megfelelően,
c) a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika
és gazdálkodási koncepció kialakítása és végrehajtása.
A pályázóval szemben támasztott
elvárások:
a) legalább középfokú végzettség
b) jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
c) a nonprofit gazdasági társaságok működésével
kapcsolatos jogszabályok ismerete,
d) büntetlen előélet,
e) magyar állampolgárság,
f) számítógép felhasználói szintű ismerete,
g) legalább B kategóriás járművezetői engedély
Előnyt jelent:
h) saját tulajdonú gépjármű
i) műszaki vagy közgazdasági vagy pénzügyi vagy
jogi területen szerzett felsőfokú végzettség,
j) az i) pontban megjelölt valamely szakterületen
szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
k) vezetői, illetve vállalkozások vezetése terén szerzett gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell
a pályázó:
a) fontosabb személyi adatait, szakmai életútjának
részletes ismertetését,
b) végzettségét igazoló okiratok másolatát,
c) a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos vezetői, szakmai elképzeléseit, stratégiai koncepcióját,
d) nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi és az 1997. évi CLVI. törvényben
előírt kizáró feltételekre vonatkozóan,
e) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát eredetiben
A végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát a
pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően
be kell nyújtania. Ennek elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi.
Díjazás: megegyezés szerint
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
képviselő testülete bírálja el 2009. december havi
rendes ülésén.
A pályázatot Pilisszentkereszt Község polgármesteréhez (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) címezve,
„Pályázat ügyvezető igazgatói tisztségre” megjelöléssel kell zárt borítékban benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Lendvai József polgármestertől személyesen vagy a
26/547-501 telefonszámon kérhető.
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.

Adventi vásár Pilisszentkereszten

A Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület adventi kézműves vásárt rendez
Pilisszentkereszten a templom melletti parkban 2009. december 13-án, vasárnap.
Programelőzetes:
n Kézműves vásár 9 órától
n Lovaskocsikázás a faluban
kisgyermekeknek
n Karácsonyi közös dalolás
n Csere-bere asztal: hozd el megunt

játékaid, könyveid, filmjeid, kinőtt ruháid és válassz helyette egy másikat!
n Kézműves játszóház
n Karácsonyi családi matiné:
Bill Clark „Egy varázslatos karácsony” c. filmjét vetítjük

A vásáron szeretettel látjuk a helybéli kézműves termékeket.
Jelentkezés és asztalfoglalás: Benke Szilveszter 06-20-327-9838

Könyvtári hírek
Értesítés!
A könyvtárba új könyvek érkeztek!
Várok minden kedves régi és újonnan
beiratkozni vágyó olvasót!

Kolompos együttes:
„Karácsony” című műsora lesz
2009. december 15-én 10 órától
a Közösségi Házban (Belépő: 500 Ft)

Felhívás!
A Közösségi Házban könyvtári órákban
várom a gyerekeket, fiatalokat.
Lehetőség van barkácsolásra, társasjátékozásra, filmnézésre. Kedden, csütörtökön
délután 16-19 óráig lehet pingpongozni.

Tájékoztatás!
A Közösségi Házban lehetőség van
születésnapok, esküvők megrendezésére.
A bérleti díj 2000 Ft+25% áfa/óra.
Érdeklődés, felvilágosítás:
könyvtári órákban Berényi Ildikónál
III. évfolyam, 2009. november

·



Pilisszentkereszti Hírforrás

Hírek az ülésteremből
15/2009. (IX. 03.)
Rendkívüli testületi ülés
Egy 2009. szeptember 7-ei beadási határidejű pályázat önerejének biztosításáról
szükséges határozatát hozta meg a testület,
mely a pályázat benyújtásához kellett. A
döntés arról szólt, hogy a Belterületi utak
című KMOP-2009-2.1.1/B pályázat önerejét, mely a pályázati összeg min. 30 %-a,
maximum 60 millió forint, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata fejlesztési
célú bankhitelből kívánja biztosítani.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ valamint a beruházóként eljáró
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő,
a forgalomcsillapító szigetek, gyalogátkelők és egy buszöböl-pár megvalósításáról
szóló megállapodást hagyott jóvá a testület, és a megállapodásban foglalt teljesítési
határidőt 2010. június 30-ra módosította.
Megbízta a polgármestert a megállapodás
aláírásával.
16/2009. (IX. 10.)
Képviselő-testületi ülés
A következő szeptemberi ülésen elfogadta
a képviselő-testület a 2009. évi költségvetés
I. féléves beszámolóját, valamint az Iskola
és az Óvoda tájékoztatóját a 2009/2010. nevelési év beindításáról.
A képviselő-testület módosította 2009.
évi költségvetési rendeletét a normatív állami hozzájárulásokkal, a központosított
előirányzatokkal, valamint a pályázatokon
elnyert támogatásokkal, 10 599 000 forinttal a bevételi és kiadási oldalon. Ennek
alapján az idei éves költségvetés főösszege
324 526 000 forintra változott.
A testület módosította az étkezési díjakról szóló rendeletét. A módosítást az ÁFA
mértékének megváltozása tette szükségessé.
Elkészültek a Rendezési Terv egyeztetésre szánt munkaanyagai. A munkaanyagot
érintő, a bizottságoktól, egyesületektől és
magánszemélyektől beérkezett javaslatokkal kapcsolatban több döntés is született
ezen az ülésen:
– a Cserfa utca, Hársfa utca, Dobogókői
út és a VT3-as övezet által körülhatárolt
terület LF-4 besorolása változzon LF-2re,
– az 1220/1 hrsz-ú Bohém Tanya, és az
1222/2 hrsz-ú Matyi büfé területét kiveszi a közpark besorolásból, és ÜÜ2-es
besorolást kap,
– az 1209 hrsz. alatti KÜ besorolás maradjon ÜÜ1 besorolás alatt,
– a jelenleg hatályban lévő településrendezési terveknek megfelelően az ÜÜ2-es
besorolás maradjon változatlan.
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Ezen változtatásokkal a képviselő-testület a munkaanyagot a hatósági véleményeztetésre továbbküldi.
A szerződés szerint elkészített Rendezési
Terv elemek munkaanyagait az elfogadott
módosításokkal a vonatkozó törvény 9.§.
(3) bekezdés szerinti hatósági véleményeztetésre a polgármester továbbküldte.
A testület határozattal döntött a Rendezési Tervvel kapcsolatos hatástanulmány
által indokolt kérelemnek az illetékes hatósághoz történő benyújtásáról.
A napirenden belül a képviselő-testület
megszavazta, hogy Dobogókőn egy ökumenikus kápolna megépítésére területet
biztosít.
A képviselő-testület tájékoztatást kapott
a dobogókői Pogácsa Büfé felújítási ügyéről. A testület a rendőrségi eljárás lezárta
után kíván véleményt alkotni, a büfé bérlőjétől beérkezett ajánlatával kapcsolatosan.
A képviselő testület nem alkotott többségi véleményt a 795. hrsz-ú ingatlan vételi
ajánlatával kapcsolatosan, így további tárgyalások szükségesek.
Tájékoztató hangzott el az elnyert pályázatokról és az azokhoz szükséges önrész biztosításáról. Önkormányzatunk
6.991.190 forint támogatást nyert a Mester
utca útburkolatának felújítására. A megvalósításhoz ugyanekkora összegű önrészt
kell biztosítanunk.
A Vis Major pályázaton, a Dera-patakon
végzett védekezési munkákhoz és az útkárok helyreállítására 2.392.410 forintot ítéltek meg. Ezekhez a munkákhoz 1.514.690
forint önerőt kell biztosítanunk.
A forgalomcsillapító szigetek és gyalogátkelő helyek kiépítésére vonatkozó, a
KKK-val és a Magyar Közúttal közös beruházás 27.115.000 Ft állami támogatást kap,
melyhez 4.785.000 forint önrészt kell biztosítanunk, valamint a beruházás részeként
önkormányzatunk további 7.000.000 forint
önerővel tudja a Dobogókői úton tervezett
buszöböl-párt megvalósítani.
A testület A Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. 2010. január 1-je utáni tevékenységének
szükségességére, teljes átvizsgálására munkacsoportot hozott létre az alábbi tagokkal:
polgármester, alpolgármester, pénzügyi
bizottság elnöke, önkormányzat könyvvizsgálója, jegyző, Kvintovics László képviselő. A munkacsoport vezetőjének Kvintovics Lászlót jelölték ki.
17/2009. (IX. 23.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Az utolsó szeptemberi képviselő-testületi
ülésen hat képviselő volt jelen.
Az ülésen döntés született arról, hogy
Pilisszentkereszt partnerként részt kíván

venni a „Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007–2013” támogatási programra benyújtásra kerülő „Fa és szikla - kultúra és a kézművesség hagyományainak ötvözése Veľké Ludince és Pilisszentkereszt idegenforgalmában” című pályázatban. A pályázat
Pilisszentkeresztre eső 5%-os önrészét (kb.
2285 EUR) a költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület döntése értelmében
Pilisszentkereszt beadja a Pest megyei településközpontok fejlesztése című KMOP2009-5.2.1/A számú pályázatát maximum
80 millió Ft összegben. A pályázathoz
szükséges önerőt (a pályázati összeg minimum 20%-a, maximum 16 millió forint)
költségvetésében, fejlesztési hitelkeret terhére kívánja biztosítani.
18/2009. (X. 22.)
Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület ismét hat fővel kezdte
a 16 tervezett napirendi pontból álló ülésének munkáját.
A testület tárgyalta, de nem hozott döntést a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel
kötendő lapkiadási szerződés tervezetével
kapcsolatosan.
Módosítások után elfogadta a testület a
pályázati kiírást, mely az önkormányzat
által alapított Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft-nek ügyvezető igazgatói álláshelyének
2010. január 1. utáni betöltésére vonatkozik.
A pályázati kiírás a honlapon is látható.
Döntött a testület a Dobogókői Pogácsa
Büfé helyreállításáról. A jelenlegi bérlő a
Generali-Providencia Biztosító Zrt. által
fizetett kárrendezés összegéből állítja majd
helyre a büfé épületét. A testület hozzájárult ahhoz, hogy a biztosító közvetlenül a
szerződőnek (jelenlegi bérlő) fizessen.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatot írt ki az önkormányzatok
részére településőr foglalkoztatásának támogatására. Támogatásban részesülhetnek
a közterület-felügyelettel vagy közterületfelügyelővel nem rendelkező községi önkormányzatok is. A testület megbízta a polgármestert a pályázat beadásával, mely 1 fő
2010-ben történő foglalkoztatásáról szól.
A polgármester felhatalmazást kapott
a testülettől, hogy a KMRFT-HÖF-TEUT/2009 – Pilisszentkereszti Mester utca
felújítása c. pályázat ügyében eljárjon, a
szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében megtegye, a támogatási szerződést aláírja. A testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a pályázat önerejét a
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet hitelígérvénye alapján megigényelje, a
hitelszerződést aláírja.
A polgármester megbízást kapott arra,
hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésének és a beruházásokhoz szükséges
önerő biztosításának megvitatására 2009.
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november 19-én 18 órára falugyűlést hívjon
össze a Közösségi Házba.
Az Üdülőhelyi Bizottság fel lett kérve
arra, hogy az E.ON által felajánlott kalandpark, illetve játszótér építésének helyszínére tegyen ajánlatot a testület október 29-ei
ülésére.
A polgármester megbízást kapott arra,
hogy utcagyűlést hívjon össze a Forrás
utcai lakók részére 2009. november 12-én
18 órára a Közösségi Házba, Forrás utcában megvalósítandó, forgalomcsillapítással
kapcsolatos lehetőségek megismertetésére.
A testület felkérte a jegyzőt, hogy a következő munkarend szerinti testületi ülésre
készítse elő a helyi közutak forgalmi szabályairól szóló helyi rendelet tervezetét.
A képviselő-testület elfogadta a Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a
Szlovák Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
A képviselő-testület elfogadta az RFV
Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő
és Szolgáltató Nyrt.-vel kötendő Üzemeltetési Szerződést, a polgármester felhatalmazás kapott a szerződés aláírására. A
szerződés a tavalyi fűtéskorszerűsítés szerződésének a kazánok karbantartásra vonatkozó kiegészítése.
Önkormányzatunk Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
szóló rendeletét korszerűsítette, módosította.
A Saubermacher-Bicske Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. vezetőjével folytatott
tárgyalások eredményeképp újabb kedvezményt sikerült elérnünk falunk polgárai
számára, mely szerint 2010-re zsákos hulladékszállításra szerződhetnek:
– azon állampolgárok, akik az Önkormányzat szociális rendelete alapján eddig
nem voltak jogosultak a hulladékszállítási
kedvezményre, és 70 éven felüli egyedül
élő személyek, továbbá azon egyéb, egyedül élő lakosok, akiknek összjövedelme
nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át,
azaz a bruttó 85 000,-Ft-ot, és az Önkormányzatunk felé benyújtott kérelmük elbírálása alapján jogosulttá válnak e szolgáltatás igénybevételére.
A testület jóváhagyta a SaubermacherBicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
kötendő szerződésmódosítást.
A Tornaterem Alapítvány Felügyelő Bizottsági tagjai is meg lettek jelölve. Tagoknak Kvintovics Lászlót, ifj. Glück Gézát és
Lendvai Istvánt választották.
Ezután a Tornaterem Alapítvány Alapító
Okiratának, a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház, a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítása is el lett fogadva.
A testület egy képviselő távozásával
21.00 óra után határozatképtelenné vált,
így nem tudta tárgyalni a Pilisszentkereszti
Kulturális Egyesület kérelmét.

19/2009. (X.29) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
A 17.00 órakor kezdődött ülésen a testület
először tájékoztatást kapott a Turisztikai
Desztinációs Menedzsment megalakításáról szóló pályázati kiírásról, a csatlakozás
lehetőségeiről és feltételeiről. A képviselőtestület anyagi okok miatt nem támogatta
azokat a határozati javaslatokat, melyek a
csatlakozáshoz szükséges üzletrész vásárlásáról, valamint a Szentendre központú
TDM szervezethez partnerként történő
csatlakozásról szóltak.
A testület második napirendi pontként
tárgyalta a Pilisi Klastrom Nonprofit Kftvel kötendő lapkiadási szerződést, amelyet
módosítások után ezúttal jóvá is hagyott.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert azzal, hogy a mellékelt árajánlat
alapján kössön szerződést a PERFECTUS
Kft.-vel a KMRFT-TEÚT-210/2009 számú,
Pilisszentkereszti Mester utca felújítása
című pályázat kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzés lefolytatására. A testület
megbízza a polgármestert, hogy a pályázat támogatási szerződése megkötésének
2009. november 18-ai határidejéig indítsa
el a vonatkozó közbeszerzést.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a tervjavaslatban és költségbecslésben szereplő műszaki tartalommal
kérjen be ajánlatokat a Forrás utcai forgalomcsillapítás kivitelezési munkáira,
továbbá hogy a beérkezett ajánlatok közül
a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön
szerződést a kivitelezésre vonatkozóan.
Az Üdülőhelyi Bizottság az október 22-i
ülésen fel lett kérve, hogy tegyen javaslatot
az E.ON által felajánlott játszótér tervezés és építés helyszínére vonatkozóan. Az
Üdülőhelyi Bizottság javasolja egyrészt az
önkormányzati tulajdonú 1220/2. hrsz-ú
területből a Téry Ödön utca, Fény utca és
az 1220/1. hrsz-ú telek által körülhatárolt
háromszög alakú területet.
Javasolja továbbá az 1018-as hrsz-ú önkormányzati terület Pihenő sétány, Eötvös
sétány, Cserkész utca és az 1075, 1076 hrszú telkek által körülhatárolt területet, a volt
kisposta helyszínét.
A két területből a pontosan felhasználható négyzetmétert a további egyeztetés
alapján a felek közösen alakítják ki. A kiválasztás mindkét területre elkészült tervek
alapján fog megtörténni.
Mivel 20.45-kor a képviselő-testület 3
képviselő távozásával ismét határozatképtelenné vált, több napirendi pont nem került megtárgyalásra. A következő testületi-ülésre maradtak a kistérségi tanácsülés
döntéseit megalapozó képviselő-testületi
döntések, valamint két támogatási kérelem
elbírálása.
Lendvai József
polgármester

PROGRAMAJÁNLÓ
A Csillagászat
Nemzetközi
Éve 2009.
címmel
Zombori Ottó

az Uránia Csillagvizsgáló
nyugalmazott igazgatója tart előadást
2009. december 4-én pénteken
18.30 órától
a Közösségi Házban

Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

III. Bélára
emlékezünk
Takács Imre

művészettörténész
a Pilisi Parkerdő Zrt. pilisszentkereszti
irodaépületének bontásakor előkerült
leleteket mutatja be.
December 10-én csütörtökön
16 órakor a Szlovák Házban

Szvorák Katalin
koncert
December 10-én csütörtökön
18 órakor a Templomban.

Karácsony
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
szeretettel meghívja
a község lakóit
az emlékparkban felállított
karácsonyfa ünnepélyes
gyertyagyújtására.
2009. december 22-én kedden
18.15 órakor
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Hétköznapi közügyeink: Nyugdíjon innen és 60-on túl
Vegyes érzelmekkel gondolunk rá. A többségnek összeugrik a gyomra, és nem a pálmafák alatt koktélozó idős házaspár képe
jelenik meg. Hajlamos az ember ezt a valós problémát elodázni, és azt gondolni, amit akkor szoktunk tenni, amikor másokkal
történik valami baj, és reméljük, hogy velünk ez nem történhet meg.
Pedig jó esetben leszünk nyugdíjasok!
A tücsök és a hangya meséből melyiket lenne érdemes követni?
Hogyan lehet felkészülni a nyugdíjas évekre?
És Ön kedves olvasó, milyen nyugdíjas éveket képzelt el a saját maga számára?

L

Nyugdíj

akossági felmérésből kiderül, hogy
el, amellyel az egy generációval idősebbek
ját értékeit! Amint a kezébe veszi saját dolaz aktív korú népesség fele nem, ilnem rendelkeznek.
gait, ügyeit, attól kezdve nem hagyja tovább,
letve alig készül a nyugdíjas korára.
E korcsoport hatalmas és nagymértékben
hogy mások manipulálják idejét, jövedelmét,
A megkérdezettek 2/3-a még a nyugdíjkorhakiaknázatlan társadalmi erőforrást képez. Ha
céljait, életét, jövőjét.
tárral sincs tisztában, vagyképesek vagyunk motiválMinden siker és boldogság alapja, hogy
is nem tudja hány éves koni
őket
arra,
hogy
a
felhalszeretem-e
önmagamat? És ez mennyire igaz!
A gyógyitatlan régi sérelmek
megakadályozzák, hogy bízráig kell dolgoznia. A mamozott tudásukat, tapaszSzinte hihetetlen, hány ember várja el, hogy
zunk az új kapcsolatainkban
gyar lakosság jelentős része
talatukat a köz szolgálatászeressék és elfogadják, miközben ő képtelen
egyáltalán nem törődik azba állítsák, és az újonnan tasaját magát akárcsak egy hangyányit is megzal, hogy a nyugdíjba vonulását követően milált szabadidejük egy részében a társadalom
kedvelni. Mindegy kiről van szó. Biztosan
ként fog élni.
legégetőbb szükségleteinek
van olyan, amiben jobb sok
Ők jelenleg tudattalanul, a tücsök életfelfomegoldását segítsék, az felembertársánál, és van olyan
Ha elestek, az egyik a másikat
felsegítheti. De jaj a magányosgása mellett tették le voksukat.
becsülhetetlen értékkel bíramiben kevésbé jó. Bárki élnak: ha elesik, nincs senki aki
Ez a fajta tájékozatlanság és felkészületna a XXI. század magyar cihet az adottságaival! Bárki
felsegítené!
Prédikátor könyve 4, 10
lenség komoly kockázatokat jelent nemcsak
vil életére nézve. Rendkívül
élhet értékes életet, és el is
az egyén, de az egész társadalom számára is.
nagy lehetőség van e generápazarolhatja a megkapott kéFontos, hogy minél többen felismerjék, hogy
ció közszolgálatba való bevonására, azonban
pességeket, és siránkozhat a gyengeségei mia jelenleginél nagyobb tudatossággal és feleaz ígéret és a valóság között jelentős szakaatt. Bárhol is tartunk önmagunk „szobor-falősségvállalással kell a nyugdíjaskorhoz hozdék létezik. Hogyan hidalható ez át?
ragásában” a lényeg az, hogy elfogadjuk: senzáállni.
ki sem született jobbnak, „csak” másiknak.
A nehézségek sok embert megégetnek, legAz érem két oldala
Pilisszentkereszten a lakosság 2243 fő, ebből
A nyugdíjas kor ellentétes érzelmek ideje. A
főként azokat, akik csak az orrukig látnak.
1137 nő és 1106 férfi él.
nyugdíjasok egyrészt megtapasztalják a szaA nyugdíjas kort az idilli élvezetek koraA 60 feletti korosztály megoszlása 209 nő
badság újonnan talált érzését, másfelöl azonként mitizálják, és halogatják az általuk érzett
és 133 férfi,
ban nyugtalanítja őket az egyedüllét és az edürességgel való szembenézést. Ezek az érzé70 felett 100 nő és 45 férfi
digi életcélok átalakulása. Magasztalják szasek úttorlaszként állnak a sikeres nyugdíjas
badságukat, ezzel együtt azonban megmaidőszak megélése előtt.
Korcsoporton belüli megoszlás szerint a
gyarázhatatlan egyedüllétet tapasztalnak.
Az élet egy véget nem érő utazás, végtelen
következő változás figyelhető meg: StatisztiEgy bizonyos fajta kapcsolatot hiányolnak
lehetőségekkel arra, hogy tanuljunk, adjunk
kai adatok alapján születéskor a fiúk száma
– azt a kapcsolatot amely céllal-teli, amely
és fejlődjünk. Új hidaknak kell épülniük, genagyobb mint a lányoké, az életkor előre haaktív munkavállalói időszakukban létrejött
nerációk között, képesség és szükség között,
ladásával, ez megváltozik.
a munkahelyen. Hiányzik a
érdek és lehetőség között.
Ez összefügg az életmóddal,
közös problémák megoldáA legfontosabb a céllal-teli kapcsolatok
Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogy akarjátok, hogy veletek
a táplálkozással, egyéb szosára irányuló közös munka.
egyedi élménye.
bánjanak.
kásokkal. A nők könnyebÍgy amikor a régen várt dráLukács evangéliuma 6,31
ben változnak, sőt önmaguk
ga szabadság beköszönt, ahÉlethelyzet problémái
változtatnak, a férfiak nehéz
hoz a célok, a teljesség, az
Az idősödő korosztály rendszerint szembeségek, és váratlan élethelyzetek esetén is kiemberekkel való rendszeres kapcsolat elvesztalálkozik a kirekesztetté válás problémájátartanak a kialakított szokásaik mellet, és ez,
tése párosul.
val. Az időskorúak élethelyzet változásában
a statisztikai adatok alapján egyre nagyobb
Segítsük, bátorítsuk az idősebb felnőttek
megjelenik az életmód változása is. A nyugszámban az életükbe kerül.
törekvését az új élet-cél megtalálására és endíjasok világa az aktív korúakéhoz hasonlóan
nek helyben való megélésére. A nyugdíjazás
nagyon sokszínű, attól függően, hogy élnekalkalmat ad arra, hogy újra kezükbe vegyék
e még, és mennyire életképesek azok a csatA nyugdíjas életmód
újjáformálása
életük irányítását. Az egymást érő kötelezettlakozó szálak, amelyek az érintett személyt
Magyarországon demográfiai forradalom zajségek helyett értelmet nyer, és új lehetőségeés környezetét a korábbi években mozgásban
lik. Nők és férfiak nagyméretű generációket nyit meg a szabadidő nyújtotta önállóság.
tartoták.
ja hagyja el a középkorúságot, kiknek száma
A jártasságok, a képességek felismerése,
eddig soha nem látott mértékben növekszik.
és felhasználása jelenti az igazi erőforrásoCéllal teli kapcsolatok
Ők segítenek újraértelmezni mit is jelent öremegtalálása
kat, ezáltal megtarthatják – kölcsönösségi vigedni ebben az országban. Két-három évtizeHa Ön nyugdíjas vagy tervezi, hogy hamaroszonyukat,
det töltenek el abban az életszakaszban, amit
san az lesz, akkor ez most Önnek szól!
– biztonságukat,
korábban nyugdíjas kornak hívtak, meghoszEgyfajta önmenedzselésre van szüksége,
- önállóságukat és
szabbodott fizikai és mentális egészséget, vaamelyet ha eddig még nem kezdett el, legfőbb
- függetlenségüket.
lamint magasabb iskolázottsági szintet értek
ideje, hogy ezen változtasson. Fedezze fel saA társadalom hozzáállása e korosztály · III. évfolyam, 2009. november
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hoz ellentmondásos. Fenáll annak a veszéérvet, amit eddig felhoztunk hibáink, vétkeTényleg egyszerű lenne, és hervasztóan
lye, hogy -mivel nem a személy, és a szükségink, haragunk önigazolásaként, elkülönüléunalmas is egyben. A lényeg veszne el. Az izletei állnak a középpontban, hanem az egyes
sünk legfőbb okául!
galmas játék, a bizsergető kaland, a változaintézményeinek konkrét szempontjai, ezáltalKezdjünk el most egy új fejezetet életünktosság. De azért elmondjuk, hogy mégsincs
az ellátórendszerek bábjaiben! Az útmutatás erre szólít
jól így ahogy van, mert nem szívesen készüvá degradálják az időseket.
fel,
„
nézz
Magadba”,
hogy
lünk fel, az új és szokatlan helyzetekre.
Ha kerestek, megtaláltok; feltéve, hogy szívetek mélyéből
Önállóságuk szertefoszlik,
megtaláld a teremtés kulAz emberek intelligenciájának fejlesztékerestek. Megengedem majd,
és a rendszer szolgáltatásacsát!
A
legmélyebb
titkok
se,
nem igazán érdeke a társadalom vezetéhogy megtaláljatok – mondta
az Úr.
inak rabjává válnak. E korválaszát nem a málladozó fasének. Számukra sokkal simábban mennek a
Jeremiás könyve 29,13-14
osztály társadalmi-gazdasálú templomban, a foszlásnak
dolgok, ha mindenki beolvad a néma végragi értelemben is kiszolgálindult kéziratok között, hahajtók tömegébe.
tatott kategóriává fokozódott le, mely csupán
nem az élet saját magunkban való kifejeződéÖnnek mi a véleménye? Egyetért? Miben
költség és teher a köz számára. Az a furcsa
sében, önmagunkban találjuk meg! Hiszem,
reménykedik?
helyzet állt elő, hogy bár emelkedett az átlahogy ez alól senki nem kíván kibúvót keresni
Jó lenne egy általános útmutató, ami az
gos várható élettartam, az időskori évek fokoés felmentést kérni.
emberek többségének megfelelne, – és van
zatosan értelmetlenné válnak és a személyek
A nemzetek gazdasági és társadalmi válsáilyen? – De akkor hol a játék? – Az élet nem
elvesztik önállóságukat.
gának példája a tanulás egyik
játék! Erről van szó – másik ember, – másik
lehetséges útját szemlélteti. Az esetek
gondolkodás!
többségében ahhoz, hogy mit nem akarunk
E sorok között megszólított korcsoport felLegyen Ön az első kivétel!
Nem a jó körülményeken múlik, hogy jó-e az
megélni, szükségünk van az
adata felimerni, hogy szemééletünk! Tippelje meg meddig fog élni, és azt
elutasítás tárgyának, érzésélyes példamutatással, egyAnnak aki belül vagy, minden
is, hogy hogyan! Mit tehetne a világért, a körnek megtapasztalására, másre több embert megtanítson
területen köze van ahhoz, hogy
életed hogyan néz ki kívülről
nyezetéért és önmagáért még ma?
képpen nem tudjuk megálés segítsen másképp gondolHa például, haragban volt eddig a szomlapítani miért nem akarjuk.
kodni és másképp cselekedni
szédjával, béküljön ki vele, köszönjön neki
Többen ahelyett, hogy maguk döntenék el hoa boldogulása érdekében.
előre, mosolyogjon a szembejövőre! Képzelje
gyan kívánnak élni, (pl. egészségesen, tevéMindannyiunknak akad néhány megválel mekkora tehertől szabadítja meg önmagát,
kenyen, stresszmentesen) elfogadják azt amit
toztathatatlan, – vagy annak tűnő gyengeamely eddig gátolta. Holnaptól e teher nélkül
az élet felkínál, és a saját magukra vonatkosége. Ezekkel nem könnyű megbarátkozni.
szabadabban léphet ki a napsütésre. Tekintzó döntést későbbre hagyják. Emberi fajunk
Nem véletlen, hogy a régi bölcsek így fohászse az életét saját vállakozásának, amelyben
túlélését, az új módon való gondolkodás, és a
kódtak:
a cselekvés a saját befektetése, és ezért még
változó világ körülményeihez való alkalmaz„Adj Uram erőt, hogy meg tudjam változpénzt sem kell kiadnia. A sikert pedig, amely
kodás biztosítja.
tatni, amit meg kell változtatnom!
megváltásként fut végig egész lényén, engedAdj Uram erőt, hogy el tudjam fogadni
je hogy örömöt hozzon saját életébe!
amit nem tudok megváltoztatni!
Az élet él, és élni akar!
Az élet, a vágy és a beteljesítő cselekvés,
Ma félelemmel és vegyes tisztelettel tekinÉs adj Uram bölcsességet, hogy a kettőt
majd az azt követő siker, egy üzenet, amely
tünk látszólag csodálatra méltó tudomámeg tudjam különböztetni egymástól!“
megtalálható minden ember sejtjeiben. Olyan
nyunkra, mely a betegségek leküzdéséhez, és
egyesítő ereje van, amelynek révén, a különhosszú élethez segít bennünket. Olyan világTörténelmünk tükrözi próbálkozásainkat,
bözőségeinken felülemelkedhetünk.
ban élünk, amelyben magát az életet, amelyhogy mikor hogyan találtuk meg üdvösséMinden nap tegyen egy kis lépést előre,
nek meghosszabításáért annyian küzdenek,
günket. Történelmünk ugyanakkor arról is
tervei megvalósításában! A tudatos teremnem becsüljük méltó módon és, hogy milyen
tanúskodik milyen következményekkel járt
tés produktumai lehetünk, ezáltal mindenminőségben, örömben és békében éljük meg,
egyes népcsoportok jelenlétének és uralkodáki ott ahol ez leginkább szükséges, és amiez mindenkinek az egyéni hozzáállása és fesának eredménye.
ben a legjobb. Figyelje meg hogyan alakul át
lelőssége szerint történik.
E láthatatlan válaszfalak miatt kellett
hitrendszere, hogyan épül be életébe az újonegyes társadalmi csoportoknak szeparáltságnan szerzett tudás! Istennel közös titkunk új
Egy klasszikus anekdóta:
ban élnie, és azokon a szenvedéseken kereszjelentést kölcsönöz életünknek. Annak felfeFranciaországban a király nagy lendütül mennie, melyeket a szeretteteljes emberek
dezése, hogy „kik“ vagyunk, végső soron a
lettel nyakaztatja le az ellene szegülőelképzelni sem tudnak.
világbékéhez és a túlélésünkhöz vezető kulcs
ket. Négy ember van még hátra amikor
Globális családunk Európában, és a Nyulehet. Barbara Marx Hubbord látnok és jövő
elromlik a guillotine. Vidáman megszógati világban e korcsoport problémájával hozkutató szerint: „ most a tudati fejlődés és a
lal az első halálraítélt:
zánk hasonlóképpen a megoldatlan sötétben
– hu-húúúú micsoda buli van. Mondtam
hatalmunkkal való visszaélés okozta pusztuvaló tapogatás képét mutatja. Ha mi magunk
lás között kell választanunk“ Ez az üzenet arén, hogy ma is szép napunk van.
egyének értéknek tartjuk az életet, és önma– Hülye király, még egy normális guilról szól, hogy van okunk hinni! Van válaszgunkra, illetve társainkra úgy tekintünk mint
tásunk, és rendelkezünk azzal a hatalommal,
lotine-ja sincs! – csattan fel a másik
egy nagy család tagjaira, a Föld gondnokaira,
– Végül is ráérünk, nekem mindegy –
amely képes a nagy családunkat egyesíteni,
akkor tetteink is ezt a hitet tükrözik. A fela sokszor leküzdhetetlennek tűnő nehézségek
dünnyögi a harmadik.
felé húzó spirál ereje akkor indul be, amikor
– Csak az elmélyült gondolkodó töpellenére is.
úgy döntünk, hogy egyenlőképpen tiszteljük
Miközben az emberek ma olyan nagy hangreng magában, miközben behatóan vizsmagunkat, a másikat és az életet. Mindennasúlyt helyeznek a különbségekre, a Teremtő
gálja a szerkezetet; - szerintem én meg
pi életünk visszhangozza a vágyainkat, hogy
mindössze a kiindulási pont kíván lenni totudnám javítani….
életünk mélyebb értelmét megtaláljuk. Úgy
vábbra is. Képzelje el, mit jelentene annak
éljük mindennapjainkat, folyton a jelet keresfelfedezése, hogy imáinkban az Isten mindNégy ember négy hozzáállás. Ön melyik
ve, hogy jelentőssé váljon amit eddig tettünk
annyiunk számára ugyanaz az Egy.
résztvevővel érez leginkább együtt? Gondolt
és akikké lettünk.
Mennyi seb, mennyi sérelem gyógyulhatmár arra, hogy milyen egyszerű lenne az élet,
Vargyai Györgyi
na be általa, e felismerés elsöpörne minden
ha egyformák lennénk?
Dobogókő
III. évfolyam, 2009. november
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A

Leletmentés

Pilisi Parkerdő Zrt. pilisszentkereszti irodaépületének bontása közben a falból középkori kövek kerültek elő nagy mennyiségben,
melyek egyértelműen a Klastrom építőkövei. A köveket a kivitelező a Plébániakertbe átszállította. Itt vizsgálta meg dr. Takács Imre művészettörténész és dr. Benkő
Elek az MTA Régészettudományi Intézetének főmunkatársa. Megállapították, hogy
a kb. 30 köbméter mennyiségű kő között
újabb bizonyítékok találhatóak arra, hogy
a Klastrom épülete a középkori kolostor
építészet egyik remekműve. A nagy menynyiségű leletet Takács Imre vezetésével, a
szentendrei Múzeum régészének Repiszky
Tamásnak és munkatársainak segítségével
november 7-én, szombaton helyi lakosok,
lelkes emberek, civil szervezetek (Polgári Kör,Somvirág Egyesület) és az Önkormányzat együttműködésével szétválogattuk, a faragott, értékesebb anyagot a kőtárban helyeztük el. Itt értékelhető, kutatható
tovább, és elemezhető lesz az újabb leletanyag. Amíg a köveket rakodták a férfiak,
addig az asszonyok teát és forralt bort főztek, zsíroskenyeret készítettek. A fárasztó munka közepén aztán elfogyasztottuk
ezeket, megvendégelve mindazokat, akik
részt vettek tevékenyen a munkában. Pihenésképpen meghallgattuk a művészettörténész előadását a Klastromról, felfrissítve
ismereteinket arról az építményről, amely
itt van mellettünk évszázadok óta. Összesen 30 db értékelhető új kővel lettünk gazdagabbak, amit folyamatosan leltárba vesz
a szentendrei Múzeum által megbízott Takács Imre, a téma kutatója együttműködve az MTA Régészettudományi Intézettel
és annak főmunkatársával dr. Benkő Elekkel. Remélhetőleg ez az esemény új lendületet ad a Klastromkert rehabilitációjának,
a jelenlegi, ideiglenes kőtár (faház) állapotjavításának, az egyedülálló középkori kőmaradványok megismertetésének és egy
Romkert kialakításának, melynek megvalósításáról szóló tanulmánytervezetet már a
Képviselőtestület korábban elfogadta.
Miklós-Kovács János
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Ismerős arcok: Baranyák Szilvia – jegyző
1979. december 10-én születtem, Pilisszentkereszten
nevelkedtem és nőttem fel.
A gyökereim is a községhez
kötnek. Ide jártam óvodába,
és az általános iskolai tanulmányaimat is a szlovák nemzetiségi általános
iskolában folytattam, és ezekre az évekre mindig jó szívvel emlékezek. Középiskolai tanulmányaimat Budapesten kezdtem meg, melyet a
főiskolai és egyetemi éveim követtek.
Munkásságom a helyi közigazgatásban
2006-ban kezdődött, mikor szervezési ügyintézőként kineveztek Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalába. Ezután az események
kissé felgyorsultak körülöttem, hiszen 2007.
áprilisában a hivatal jegyzője nyugdíjba vonult, megbízott jegyzőként, majd 2007. októberétől kinevezett jegyzőként igyekszem megfelelni a nap mint nap jelentkező kihívásoknak.
n A jegyző munkájáról, feladatáról sokaknak sokféle elképzelése van. Valójában, ha
valaki igazán két tűz közé van szorulva az a
jegyző. Őrködnie kell az önkormányzat, a hivatal törvényes működése felett, közigazgatási feladatai is vannak. Büntet és felment, engedélyez és tilt. A lakosság kérelmez és panaszkodik, a képviselő számon kér és tiltakozik, a polgármester utasít, a minisztérium fenyegetőzik, az ügyintéző duzzog, pénz az ablakban, feladat hegyekben… Jó ez Neked?
Azt gondolom ezzel minden kollegám tisztában van, aki ezt a hivatást választja, és most,
hogy már én is belekóstolhattam a szakmába
ez számomra is világos, de minden nehézség
és akadály ellenére szeretem ezt a munkát. Általánosságban elmondható, hogy a jegyzők
munkájának 70 százalékát az állami feladatok, 30 százalékát önkormányzati feladatok ellátása alkotja.
Az egyik legfontosabb dolognak tartom a
polgármester, a képviselő-testület és a hivatal
kapcsolatát. A jó munkakapcsolat mindennek
az alapja, e nélkül a helyi ügyek nehezebben
kezelhetőek, a problémák megoldhatatlannak
tűnnek. Ennek az együttműködésnek azonban
a tisztelet, a korrektség, és nem utolsó sorban
a hatáskörök ismerete és tiszteletben tartása
az alapja.
n Az önkormányzatot, azaz annak képviselőtestületét, amely mégiscsak maga az önkormányzat tehát saját magát képviseli (jó
esetben a közérdeket is) és ennek a hivatalát,
amely viszont a polgármesteri hivatal nevet
viseli, bár a jegyző vezeti, és a polgármester
csak felügyel, szinte mindig összekeverik. Az
előzőek alapján nem is csodálkozhatunk, hiszen már az elnevezések is zavarosak, sokszor
még a képviselők is bizonytalanok, hogy kire mi tartozik, ki miért felelős, hát akkor még
mi tévő legyen a szegény pilisszentkereszti la-

kos? Ő csak annyit lát, hogy mi a fenének is
vannak ezek ott? Neki polgármester, képviselő, tisztviselő, hivatalnok, ügyintéző egyre
megy. Szerinted is ilyen zűrös a helyzet?
Igen, ezt jól látod. Az állampolgárok nem
tesznek különbséget képviselő és hivatalnok
között, melyet az érintettek sokszor nehezményeznek.
Nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy
a közigazgatás szolgálat, a helyben lakók érdekeinek képviselete a képviselő-testület, ügyeinek intézése nagyrészt a jegyző, a polgármesteri hivatal feladata.
A hivatal szakmai előkészítő szervezet,
amely aztán a képviselő-testület által hozott
döntéseket végrehajtja.
A hivatali dolgozók is érzékelik, hogy még a
nehéz költségvetési helyzet ellenére is, minden
képviselő igyekszik Pilisszentkereszt fejlődéséért dolgozni. A fejlődés, és az önkormányzat zavartalan működése érdekében néha kénytelenek
népszerűtlen döntést is hozni. Elengedhetetlen,
hogy egy településen minden döntést felelősséggel és a jobbítás szándékával hozzanak. Néha
kialakulnak viták, hangoskodások. Ennek ellenére reméljük minden képviselő végcélja az élet
jobbá tétele itt Pilisszentkereszten.
n Olyan hivatalról ritkán hallani, amelyik
ne a határnapon (15-30-60. napon) adta volna meg a szükséges engedélyeket. Hogy van
ez nálunk?
Amikor én idekerültem egy jól működő hivatalt találtam, bár a valósághoz hozzátartozik, hogy minden ügyintéző egyszerre több feladatkört kénytelen ellátni, ami rengeteg többletmunkát eredményez nap mint nap, melyet
a munkáltató honorálni nem tud. Ennek ellenére úgy látom, hogy az igazgatási ágazat jól
működik, a munkatársaim felkészültek, valóban kiválóan lehet velük együtt dolgozni. Mint
minden szakma, a hivatali munka is együttműködést igényel, mert csapatmunka nélkül
nem lehet eredményeket produkálni, és persze
szakmai felkészültség nélkül sem. A továbbképzés, a folyamatos tanulás a munka alapja,
mely sajnos szintén a forráshiány miatt évek
óta elmaradt.
Szeretném, ha a lakók továbbra is bizalommal keresnének fel minket problémáikkal.
n Volt egyszer, nem is rég, egy miniszterelnökünk, aki azt állította, hogy az ország, (s
gondolom a falu) pénzügyeit nem nehezebb
intézni, mint egy családét. Véleménye szerint
a bevételeket összeszámoljuk, a kötelező kiadásokat levonjuk, a maradékot pedig okosan beosztjuk. Törvény szabta feladata szerint a jegyzőnek kell összeállítania a község
költségvetését, a kérdés az, tényleg ilyen egyszerű a dolog?
Az önkormányzatok gazdálkodásánál ügyelni kell arra, hogy a helyi közfeladatok ellátá-

sához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsuk,
továbbá, hogy az önkormányzati költségvetést
egyensúlyban tartsuk.
A magyar önkormányzatok széles feladatés hatáskörrel rendelkeznek.
A feladatok tulajdonképpen magukba foglalják a lakosok mindennapi közösségi szükségleteit, melyek teljes körű ellátását azonban
lehetetlen megoldani, hiszen erre a pénzügyi
fedezet nincs meg. Így mint minden önkormányzat, mi is mérlegelni vagyunk kénytelenek, és a helyi viszonyoknak megfelelő sorrendet kell, hogy felállítsunk a feladatok és azok
ellátási módja tekintetében.
A kötelező feladatok tekintetében azonban
nincs mérlegelési lehetősége az önkormányzatnak. A teljesség igénye nélkül néhány kötelező feladat pl.: Az önkormányzat köteles
gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról,
az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi
közutak fenntartásáról és még sorolhatnám.
Mindezek fedezetére önkormányzatunk
számba veszi a saját várható bevételeit, (pl.:
a helyi adók, a saját vállalkozásból származó bevétel, kamat és bérleti díj, és egyéb bevételek) számolhat még egyéb központi forrásból
származó bevételekkel.
n A jelenlegi helyzetben a bevételeinkből a
kötelező kiadások számbavétele után, gyakorlatilag semmi sem marad, sőt nincs is elegendő forrás (pénz) a község működésének finanszírozására. Van-e, lesz-e megoldás erre
a helyzetre?
A tervezőmunka jelenlegi szakaszában
szükséges áttekinteni a várható bevételek alakulását, és az idei évi tényadatok alapján megbecsülni a jövő évi működési kiadások összegét. Az már most látszik, hogy egyrészt az Önkormányzatnak jelentős bevételi kieséssel kell
számolnia a következő évben, másrészt az elnyert pályázatok megvalósításához a szükséges önerőt biztosítani kell a költségvetésében,
hogy az áhított fejlesztések elkészülhessenek.
Mindezek figyelembevételével nyilvánvaló,
hogy a jövő évi költségvetés összeállításához
elengedhetetlen, hogy az Önkormányzat újabb
bevételi forrásokat szerezzen, illetve kiadásait
csökkentse. A jövő évi koncepció több tervutasítást tartalmaz, a határozati javaslatok között
szerepel a működési hitelfelvétel kizárása. Azt,
hogy a képviselő-testület a bevételi források
növelésének mely formáját választja nem tudom, és nem is kívánom megjósolni.
n Ezekben a napokban tárgyalják a bizottságok, illetve a képviselő-testület a költségvetési koncepciót. Érdemes lenne a koncepció,
majd a költségvetés elfogadása után folytatni
a beszélgetést. Addig is köszönöm.
Becságh András
III. évfolyam, 2009. november
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A Szentkereszti Polgári Kör Egyesület decemberi rendezvényei
A „Szervátiusz Tibor” c. könyv dedikálással egybekötött bemutatója.
Vendégünk a Szervátiusz házaspár. December 12. (szombat) 16.00 Közösségi Ház

Petrás Mária és Döbrentei Kornél Zsoltáros ultimátum c. könyvének kerámiakiállítással
és dedikálással egybekötött bemutatója – December 19. (szombat) 16.00 Kántorház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
800 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,
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