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Március 15.

Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeménye
1848 március 15-én, a forradalom kezdetén
született, de már a szabadságharcra buzdító
költemény, amely rendhagyó módon, röplapként
látott napvilágot Landerer és Heckenast pesti
nyomdájában.

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

meghívja
Önt és családját
2014. március 15-én 10 órára
az 1848/49-es szabadságharc
és forradalom
tiszteletére rendezett
megemlékezésre
az Emlékparkba.
11 órakor ünnepi szentmise
lesz a templomban

A röplapon
Petőfi Sándor kézirásával
a következő szöveg olvasható:

„Az 1848diki marczius 15kén kivívott
sajtószabadság után legelőször nyomatott
példány, s így a magyar szabadság első lélekzete.


Petőfi Sándor”
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Hírek az ülésteremből
18/2013. december 19.
Képviselő-testületi ülés
A 2013-as év utolsó testületi ülés hat képviselő jelenlétében kezdődött el, majd
a napirend felénél dr. Horváth Sándor
megérkezésével vált a jelenlét teljessé.
Napirend előtt elfogadta a testület a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű
határozatokról. A kiküldött napirendi javaslatok közül a 5. napirendi pont (A zaj
elleni védelem helyi szabályozásáról szóló
rendelet.) törlésre került, mivel nem érkezett meg a szükséges vélemény az elfogadáshoz.
Ezt követően a testület az ülés napirendjének tárgyalása során a következő
döntéseket hozta egy kivétellel egyhangú
szavazással.
n A képviselő-testület megalkotta a
14/2013. (XII.20.) számú önkormányzati
rendeletét a szociális igazgatásról és egyes
szociális ellátásokról. Az új rendelet magába foglalja az eddigi szabályozásokat (átmeneti és temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), valamint a 2014.
01.01. nappal hatályba lépő önkormányzati
segélyre vonatkozót is.
n A képviselő-testület a 15/2013. (XII.20.)
sz. önkormányzati rendeletével módosította a temetőről és a temetkezésről szóló
25/2012. (XII.1.) sz. önkormányzati rendeletét. A szociális temetés fogalmát és
részletszabályait kellett a módosítással a
rendeletbe befoglalni.
n A testület elfogadta a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
n A képviselő-testület megalkotta a
16/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati, „A
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn túl történő házasságkötés és a
családi események szabályairól és díjairól”
szóló rendeletét.
n A képviselő-testület megalkotta a
17/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét „A közterület használatáról”.
n A képviselő-testület megalkotta a
18/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról. Az államháztartásról szóló
törvény szerint 2014. január 1-től a költségvetés jóváhagyásáig, illetve a pénzmaradvány elszámolásáig és felosztásáig e szerint
a rendelet szerint kell az önkormányzatnak
gazdálkodnia.
n A képviselő-testület megalkotta a
19/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét az államháztartáson kívüli források
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átvételére és átadására vonatkozó szabályokról. A rendeletalkotás jogszabályváltozások következménye.
n A képviselő-testület megalkotta a
20/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2007. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról. A módosítás hatályon
kívül helyezte a rendelet mellékletét. A
hulladékszállítással kapcsolatban további
határozatokat is hozott a testület. Eredményesnek nyilvánította a Pilisszentkereszt
(beleértve Dobogókő területét is) hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása
tárgyú közbeszerzési eljárását és az eljárás
nyerteseként a Saubermacher-Bicske Kft.-t
(2060 Bicske, Csákvári út 45.) hirdette ki.
Felhatalmazta a polgármestert azzal, hogy
az írásbeli összegezés megküldésével a
döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint
kösse meg a szolgáltatási szerződést az eljárás nyertesével.
n A képviselő-testület megalkotta a
21/2013. (XII.23.) sz. önkormányzati rendeletét a Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2011. (V.03.) sz.
önkormányzati rendelet hatálybalépéséről,
valamint megalkotta a 22/2013. (XII.23.)
sz. önkormányzati rendeletét Pilisszentkereszt község helyi építési szabályzatáról.
Az állami főépítész és a jegyző javaslatára
az eltérő hatályba léptető anyag elfogadását
követően az egységes szerkezetről döntött a
testület szintén rendelet formájában. Települési főépítészünk javaslatára az új OTÉK
szabályozás szerinti módosított ÜÜ1-es és
ÜÜ2-es építménymagassággal fogadta el a
testület a HÉSZ-t, mely kihirdetése után 30
nappal lép hatályba. (2014. január 23.-án. –
a szerk.)
n A képviselő-testület megalkotta a
23/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét a természetben nyújtott szociális
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a SZAHK- ÉRTELEM 2006. Bt.-t bízza meg az Önkormányzat és intézményei
belső ellenőrzési feladatainak ellátására
2014. január 1-től, határozatlan időre havi
40.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért, mely
legfeljebb évente az éves infláció mértékével emelkedhet. A testület egyben felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
n A képviselő-testület megtárgyalta az
önkormányzat által a község Emlékparkjának kialakítására vonatkozó tervpályázat elbírálásával foglalkozó napirendjét,
azonban elfogadó határozatot nem hozott.

Egyetlen pályázat érkezett be a kiírásra.
n A képviselő-testület Lőrinc László (Dobogókőért Közhasznú Alapítvány) megkeresését megtárgyalta és úgy döntött, hogy
megvizsgálja a benyújtott megállapodás
tervezet alapján az abban foglalt kérdéseket, különös tekintettel az Eötvös sétány
felújítására, illemhely és játszótér kialakítására vonatkozóan, valamint felülvizsgálja
a parkolásra vonatkozó rendeletét is.
A képviselő-testület elfogadta a 2014.
évi munkatervét (Honlapunkon az Önkormányzat/Képviselő testület menüpont
alatt tekinthető meg. – a szerk.), valamint
felkérte a Bizottságok elnökeit, hogy az
előterjesztés mellékletében szereplő javaslatok figyelembevételével készítsék elő bizottságuk 2014. évi munkatervét, amelyet
– tájékoztatásul a testület februári ülésére
terjesszenek elő.
1/2014. január 30.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt. A testület a kiküldött napirendet
kiegészítette két sürgősségi indítvánnyal,
egy támogató nyilatkozat kiadásáról, valamint egy névhasználatot engedélyezéséről
szóló előterjesztéssel. Az első napirendként Közmeghallgatás lett meghirdetve,
melynek során Németi Sándorné és Orbán
Vilmos a PNÖ elnöke jelzett megoldandó
problémákat az önkormányzat felé (Melyet
ezúttal is köszönünk! – a polgármester).
A napirend további tárgyalása során a
képviselők a következő döntéseket hozták
meg:
n A képviselő-testület döntött az óvoda
nyári zárva tartásával kapcsolatban, melyet
a 2014. június 30-tól – 2014. augusztus 1-ig
terjedő időtartamban határozott meg. A
képviselő-testület felkérte az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva tartásáról minden
szülőt értesítsen.
n A képviselő-testület módosította a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
szabályzat II. fejezete az alábbi 1.2. ponttal egészül ki: A Közösségi Ház és Könyvtár csoportjai – a Közösségi Ház néptánc
együttese; a Közösségi Ház színjátszó köre;
Pilisszentkereszti Pávakör.
n A testület tagjai támogatásukról biztosították a Közösségi Ház és Könyvtár épületében található helyiségre vonatkozó helyiséghasználati kérelmet, melyet Hoffner
Nikolett, Lengyel Szabolcs és Kincses
Réka adott be. A kérelmezők a jelenleg is
futó programjaiknak (ovis, iskolás, felnőtt
néptánc; zene bölcsi, ovi, suli; gyereksziget), valamint egyéb tervezett gyermekközpontú programjaiknak szeretnének állandó helyet biztosítani. A testület felkérte a
jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre,
az elhangzott képviselői vélemények fi-
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gyelembe vételével készítse elő az érintett
helyiségek ilyen formájú hasznosítására
vonatkozó előterjesztést.
n A képviselő-testület az önkormányzat
2014. évi költségvetésének tervezetét tárgyalta. A testület egyhangú szavazással, a
Pénzügyi Bizottság által javasolt változtatásokkal elfogadta a tervezet segédtábláiban szereplő bevételi és kiadási sorokat és
a hozzájuk tartozó sarokszámokat. A napirenden belül döntött a PSZÖ kérelméről is,
mely szerint az eddigi évekhez hasonlóan
idén is 200.000,- forinttal támogatja az
Önkormányzat a Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál megrendezését.
n A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását. A rendelet negyedik módosítása
során beépítésre kerültek a nem tervezett
bevételek (+ 4 millió Ft helyi adó bevétel, +
19 millió Ft állami támogatás, + 24,7 millió Ft egyéb támogatás). A plusz bevételek
kötelező részét az önkormányzati kiadások
teljesítésére, kötelező feladatai ellátására
fordította, így az előirányzat módosítására
volt szükség; az egyéb növekmények tartalékként kerültek elkülönítésre, így a tartalékok jelentősen megnőttek.
n A képviselő-testület elfogadta Sportkoncepcióját (Honlapunkon az Önkormányzat/Képviselő testület menüpont alatt
tekinthető meg. – a szerk.).
n A képviselő-testület megbízta a polgármestert a Kovácsi-patak mederrendezéséhez szükséges döntést előkészítő
szakvélemény megrendelésével az AQUA
CONSTRUCT Zrt.-től, az árajánlatban
megadott 544.000,- Ft + ÁFA díjért.
n A képviselő-testület megbízta a polgármestert a Pilisszántói út közvilágítás
hálózatának bővítéséhez szükséges tervek
megrendelésére a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.-től, az árajánlatban megadott
350.000,- Ft + ÁFA összegben. A tervező
a kiviteli terv elkészítése előtt köteles az
érintett szakasz lakóinak meghívásával
szervezett fórumon részt venni.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Fő út 14. szám alatt található épületet megnevezés nélküli, önkormányzati tulajdonú
és funkciójú épületként kezeli, egyben az
57/2008. számú és a 6/2008 számú határozatát visszavonja.
n képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Dobogókőn található 1220/1
hrsz-ú ingatlan, valamint az 1115 számú
országos közút végén található Téri Ödön
út térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adásához szükséges eljárás elindítására a
szükséges változási vázrajz és terület-kimutatás elkészíttetésével.
n A képviselő-testület határozatával nyilatkozott arról, hogy a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tantestületének a 2011. évi CXC. Törvény 67. §
(7) bekezdése alapján kiadott nyilatkozatát

– Papucsekné Glück Márta, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola jelenlegi igazgató asszonyának ismételt
(második ciklusra történő) megbízását –
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
támogatja.
n A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy az újonnan megalakuló egyesület
nevében használhassa a „Dobogókő” elnevezést, és Dobogókői Polgárok Egyesülete
név alatt kérje nyilvántartásba vételét a bíróságtól.
2/2014. február 11.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A képviselők közül Fazekas László igazoltan hiányzott a rendkívüli ülésről, melyen
két, a közeli pályázati beadási határidők
miatti sürgős napirendet tárgyalt a testület,
melyek közül az általa is érintettet a Pénzügyi Bizottság is támogatott.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy
indulni kíván az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az
óvodai nevelést végző intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása tárgyában
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda kapacitásbővítésére és felújítására.
Az önkormányzat a pályázat önrészét költségvetésében biztosítja, melynek mértéke
maximum 6 millió forint.
n A testület felhatalmazta a polgármestert
annak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatnak az aláírásával, mely a PILE SC által,
a sportpálya fejlesztésére benyújtott TAO-s
pályázathoz a tulajdonos önkormányzat részéről szükséges megadni. Szintén a pályázathoz vált szükségessé az Önkormányzat
és a PILE SC között tavaly óta fennálló,
határozott időre (5 év) kötött „Együttműködési és Használati Megállapodás” további egy évvel történő meghosszabbítására
2019. december 31.-ig.
3/2014. február 13.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő
részt vett. A Pénzügyi Bizottság javaslatára, a képviselők döntése alapján a testület
a következő ülésén tárgyalja a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2014-es üzleti tervét.
Napirend előtt a képviselők elfogadták a
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról. Napirendje tárgyalása során a testület a következő öntéseket
hozta.
n A képviselő-testület a Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata által fenntartott
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda 2014/2015. nevelési évére az óvodai
előjegyzés időpontját az alábbiak szerint
határozza meg.

Az óvodai előjegyzés időpontja:
2014. május 5. (hétfő) 8:00 – 17.00 óráig
2014. május 6. (kedd) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 7. (szerda) 8:00 – 16.00 óráig
2014. május 8. (csüt.) 8.00 – 16.00 óráig
2014. május 9. (péntek) 8.00 – 16.00 óráig
Az intézmény az előjegyzés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő
előtt legalább 30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
A testület megbízta a polgármestert,
hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti fenntartói közleményt a helyben szokásos módon, továbbá
az önkormányzat honlapján tegye elérhetővé a jogszabályban foglaltak szerint.
n A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a középtávú tervezést. Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata összhangban a
2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadottakkal a 2015–2017. évi, azaz középtávú gazdálkodás során is kiemelten
fontosnak tartja a költségvetési egyensúly
megteremtését, az Önkormányzat működőképességének megőrzését és a kötelező
közfeladatok ellátási feltételeinek biztosítását. A középtávú tervadatokat a melléklet
tartalmazza. Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettséget a költségvetési évet követő
három évre nem tervez.
n A képviselő-testület egyhangú szavazással alkotta meg és fogadta el önkormányzatunk 2014. évi költségvetési rendeletét. (A
költségvetésről külön cikkben írunk. – a
szerk.) Előzetesen a Pénzügyi Bizottság és
az önkormányzat könyvvizsgálója is a költségvetés tervezetének elfogadását javasolta. A testület a költségvetésébe beépítette
a rendkívüli ülésén elfogadott, az óvoda
felújítási pályázatra nevesített önrészt is.
A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy
a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Óvoda nem rendszeres személyi juttatásaiból 2014. évben 70.000,- forinttal járuljon
hozzá az egyik óvodapedagógus szlovák
nemzetiségi részképzésének költségeihez.
n A képviselő-testület elfogadta a polgármesternek a 2013-as évről szóló beszámolóját (A beszámolót külön cikkben olvashatják. – a szerk.).
n A testület tudomásul vette az alpolgármester feladatainak meghatározásáról szóló tájékoztatót. Az alpolgármester feladatait a polgármester irányításával látja el,
feladatai nagy részét idén is a polgármester
hosszabb távollét esetén illetve felkérésre
történő helyettesítési teszi ki.
n A képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el a Közösségi Ház igazgatójának a 2013-as évre vonatkozó közművelődési beszámolóját.
➺
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n A testület meghatározta a 2014. évi helyi ünnepségek és rendezvények időpontját.
Nemzeti ünnepeinket idén is ünnepnapjukon (március 15. 10.00 óra, október 23.
18.00 óra) tartjuk meg. A Pilisi Klastrom
Fesztivál időpontja augusztus 16-17., a Pilisi Ciszterci Apátság alapításáról május 31.én emlékezik meg önkormányzatunk.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy
2014. április 24-én 17.00 órakor Falugyűlést tart a Pilisszentkereszti Közösségi Ház
és Könyvtár nagytermében. A falugyűlés
napirendje: tájékoztató az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásáról, tájékoztató az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről,
folyamatban lévő pályázatok és várható
fejlesztések.
n A képviselő-testület tudomásul vette a
Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális
Bizottság 2014. évi munkatervéről szóló
tájékoztatót.
n A képviselő-testület következő testületi ülésére halasztotta az Esélyegyenlőségi
Terv elfogadását. Az írásban benyújtott javaslatok és vélemények alapján módosított
tervezet kerül majd előterjesztésre.
n A képviselő-testület zárt ülésen választotta meg a szavazatszámláló bizottságok
tagjait. Az I.sz. szavazókör választott SZB
tagjai: Balla Szilvia, Baranyák Lajosné,
Pócs Gábor; póttagok: Kormosné Karmó
Katalin, Szikszai Pál. A II.sz. szavazókör
választott SZB tagjai: Sipos Kálmánné,
Uhrin Gábor, Guba Imre; póttagok: Király
Istvánné, Szemán Rózsa.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Közösségi Ház és Könyvtár épületében
található üzlethelyiségnek a Közösségi
Ház tevékenységéhez igazodó hasznosítására pályázatot ír ki, az önkormányzati
ingatlanok bérbeadását szabályozó rendelet értelmében. A testület felhatalmazta a
polgármestert a pályázati kiírásnak az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján
történő közzétételére. A testület egyben
módosította a 90/2011. sz. önkormányzati
határozatát és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek minimális bérleti díját 30.000,Ft/hó mértékben határozta meg.
Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon az
Önkormányzat/Hatályos rendeletek/2007-től
menüpont alatt, az elfogadott határozatok az
Önkormányzat/Testületi
ülések/Határozatok
menüpont alatt, a társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek a Önkormányzat/Társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek
menüpont alatt, a tájékoztatók, beszámolók az
Önkormányzat/Tájékoztatók, beszámolók menüpont alatt, a testületi ülések előterjesztései az
Önkormányzat/Előterjesztések menüpont alatt,
a képviselői kérdések, a válaszok, a bejelentések, a napirendnél jegyzőkönyvezett hozzászólások, a polgármesteri bejelentések a testületi
ülések jegyzőkönyveiben az Önkormányzat/
Jegyzőkönyvek menüpont alatt. Az aktuális pályázati kiírások a honlap főoldalán tekinthetők
meg, a lejárt felhívások a hirdetmények között
olvashatók el.
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Az Önkormányzat
2014. évi költségvetése
2014. február 13-án a képviselő-testület 7
igen szavazattal elfogadta a község ez évi
költségvetését. Ebben az évben nehéz dolguk volt az előkészítőknek, hiszen egy alapjaiban új szerkezetű költségvetést kellett
összeállítani.
Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fő
célja, az önkormányzatok működésének
hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan
számos törvény, jogszabályi előírás lépett
újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás
feltétele és módja is megváltozott, a forrás
struktúra megváltoztatása és a kötöttebb
finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja a stabil költségvetés lett.
Bár az új rendszer feladat alapú finanszírozást tartalmaz, ugyanakkor a kötelező feladatok ellátásához biztosított állami finanszírozás nem elégséges, minden esetben az
önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá
kell pótolni a feladat ellátásra.
Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási
rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon
támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően
ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a
feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi
érdekeltségének fenntartását.
A bevételi és kiadási főösszeg 269.517,ezer forint. A működési célú kiadás
221.517,- ezer Ft, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 48.000,- e Ft. Az
önkormányzatnak fennálló hitelállománya
2014. évben 0,- Ft, mivel a Kormány az
adósságkonszolidáció keretén belül 2012.
év végén rendezte a beruházási hitelállományát a községnek, azóta új hitelfelvétel nem
történt. Bevételi oldalon az összes központi
támogatás közel 127 millió forint, melyből
a feladatalapú általános támogatás összege

50,8 millió forint, a normatív támogatások
összege 76,2 millió forint. A normatív támogatások nagy részét teszi ki az óvodára és a közétkeztetésre érkező 62,7 millió
forint. A helyi adóbevételeket idénre 57,5
forintra terveztük. Bevételeink többi részét
az egyéb saját bevétel, legnagyobb részt a
várható pénzmaradvány beépített 40 millió
forintja jelenti. A kiadások legnagyobb tétele az 50 fő alkalmazott bérére és járulékaira jutó mintegy 130 millió forint, a mintegy
80 millió forintos dologi és egyéb folyó kiadások, valamint a közel 50 millió forintos
fejlesztési, felújítási tétel.
A település költségvetése stabil, a beruházások, fejlesztések tekintetében a 2014.
évi költségvetési tervezésben 48 millió forinttal számolunk, mely tartalmazza az idei
évre a járda temetőig történő kiépítésének
tervét, az Erdősor utcai közvilágítás kiépítését, az óvoda bővítésének önrészét, zárt
csapadékvíz elvezetés kiépítését a Fő úton
a Forrás utcától a temetőig, parkolósáv kialakítását a Fő úton a Forrás utcától a templomig. A fejlesztések egyik alapja a tavalyi
évből származó és megmaradó többletbevétel, továbbá a megtakarításon túl a lakások
után befizetett építményadó. A fejlesztésekhez kiegészítő fedezetként az önkormányzat
ingatlan eladást jelölt meg.
Az önkormányzat az idei évben is meg
kívánja teremteni a helyi civil szervezeteknek szóló pályázati lehetőséget, melynek
fedezetéül az idei évi költségvetésbe 1,5
millió forintot terveztek be. Ezen felül az
Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében 1 millió forint értékben idegenforgalmi alapot képzett, amelyből – pályázati
rendszerben - azon szálláshely-szolgáltatók
pályázhatnak idegenforgalmi, illetve turisztikai célú fejlesztésekre. Az alábbiakban közöljük az elfogadott költségvetési rendelet
fő mellékleteit, melyek összesítetten mutatják be a bevételi és a kiadási oldalt.
Lendvai József
polgármester

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)
Megnevezés

építményadó
épület után fizetett idegenforgalmi adó
magánszemélyek kommunális adója
telekadó
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói
egyéb bírság
Egyéb közhatalmi bevételek

Rovat-szám
B34
B34
B34
B34
B34
B351
B354
B355
B35
B36
B36

2014. évi eredeti
előirányzat
18000
6000
0
4500
28500
21000
6000
0
27000
2000
57500
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Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése
Rovat-szám
Személyi juttatások
K1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
Dologi kiadások
K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
Beruházások
K6
Felújítások
K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési kiadások
K1-K8
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások
K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
Rovat megnevezése
Rovat-szám
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Közhatalmi bevételek
B3
Működési bevételek
B4
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről
Ingatlanok értékesítése
B52
Részesedések értékesítése
B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek
B1-B7
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B811
Belföldi értékpapírok bevételei
B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8132
Maradvány igénybevétele
B813
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B83
Finanszírozási bevételek
B8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Közvilágítás bővítés Erdősor utca
Járda II. Temető
Zárt csapadékvíz II.Temető
Óvoda felújítás önrész
Zárt csapadékvíz I. Fő u. 2.
Parkolósáv kialakítása I. Fő u.
Beruházások
Ingatlanok felújítása
Iskolai ajtó csere
Közösségi Ház ajtó és ablakcsere
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások
MINDÖSSZESEN

2014. évi előirányzat
103521
26308
79687
4000
8001
221517
45600
2400
0
48000
269517
0
0
0
0
269517
2014. évi előirányzat
135943
58600
22974
0
217517
0
0
12000
0
0
12000
0
12000
229517
-4000
-36000
0
0
4000
36000
0
0
40000
40000
0
0
40000
269517

Rovat-szám
K61
K62

K6
K71
K72
K73
K74
K7

2014. évi előirányzat
0
45600
5700
3000
1300
6000
18200
11400
45600
2400
1600
800
0
0
0
2400
48000
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Polgármesteri beszámoló a 2013-as évről
Testületi munka
2013-ban a képviselő-testület 10 munkaterv
szerinti, valamint 8 rendkívüli ülést tartott,
melyeken 155 határozatot hozott. 23 esetben
történt rendeletalkotás vagy módosítás. Az
előző évi, valamint a 2013-as év költségvetésnek a módosításán és elfogadásán túl
módosította a testület az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, melybe további
kedvezményeket épített be a 2014-es évre
vonatkozóan. A törvényi változásokat követve újra alkotta több régi, sok módosításon
átesett rendeletét is önkormányzatunk, így a
szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról illetve a közterület-használatról
szóló rendeletét is. A képviselő-testület több,
mint hat éve elkezdett folyamatot zárt le,
amikor elfogadta és hatályba léptette a helyi
építési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletét és rendezési tervét. Januári ülésén közmeghallgatást tartott a képviselőtestület, májusban településrészi lakossági
fórumot a rendezési terv Tavasz utca feletti
szabályozási tervével kapcsolatosan.
Költségvetés, gazdasági helyzet
A részletes pénzügyi beszámolót majd a
zárszámadás tartalmazza, azonban az már
most elmondható, hogy önkormányzatunk
költségvetési szempontból megnyugtató évet
zárt és úgy tűnik, hogy véget ért a hét szűkös
esztendő. A szigorú és takarékos gazdálkodással biztosítottuk intézményeink és közterületeink fenntartását és a település működtetését. 2013-ban önkormányzatunk önerőből 5 millió forint értékű fejlesztést tudott
végrehajtani és mintegy 40 milliós tartalékot tudott képezni a 2014. évi fejlesztésekhez, valamint ki tudta vásárolni magát a Közösségi Házra vonatkozó E-Star-al fennálló
hosszú távú hőszolgáltatási szerződésből.
Köszönhető ez annak is, hogy a feladat alapú finanszírozással, valamint az ország gazdasági helyzetének javulásával a tervezettnél
és az elmúlt éveknél több központi támogatásban részesült településünk, valamint a
helyi bevételek is a tervezettnél nagyobb
mértékben folytak be. Sikerült ezzel elérni
azt a költségvetési egyensúlyt, melyhez nem
szükséges önkormányzati ingatlan eladása,
és a helyben képződő adóbevétel legalább
egy része (építményadó) évente infrastrukturális fejlesztésekre (közvilágítás bővítés,
járdaépítés, csapadékvíz elvezető rendszer
építése, útépítés) fordítható.
Intézmények
Állami fenntartásba és üzemeltetés alá
került az általános iskola, ezért megtörtént a vízhálózat különválasztása az óvoda
rendszerétől és mérővel történő ellátása.
Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit, a
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polgármesteri hivatal épületeit, az óvodát a
konyhával, a Közösségi Házat és a tájházat,
valamint a védőnői szolgálatot. Az intézmények éves karbantartásán túl teljesen felújította az óvoda földszinti mosdóját 2,6 millió
forint költséggel, felmérette és rendszerezte
a tájházban kiállított dolgokat, felújította a
labdarúgó pálya nézőtéri padjait. A Pilisi
Klastrom Kft-vel felújíttatta az egészségház
előtti lépcsőt, külső és belső festés-felújítást
végeztetett a polgármesteri hivatal mindkét
épületén, az iskola melletti épületben, a Közösségi Házban, a tájházon, valamint a közösségi játszótéren.

85%-os támogatással. Összességében több,
mint 5 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk a különböző programok támogatásaként.

Közterületek fenntartása,
községüzemeltetés
Az önkormányzat önerős beruházásként kiépítette a templom és a Dera patak közötti
járdaszakaszt mintegy 2,4 millió forintért.
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közmunkásaink igénybevételével áprilisban és májusban elvégezte aszfaltos útjaink kátyúzását,
több mint 10 tonna finnaszfalt beépítésével.
A pilisszentkereszti és dobogókői murvás
utak javításával, gréderezéssel valamint
270 tonna murva behengerlésével júniusban folytatódtak az útkarbantartások, köztük az Ibolya utca javítása és felújítása. Fel
lettek újítva a vandalizmus áldozataivá vált
üveges buszváróink, valamint a Pomázi út
elején álló beton buszváró. Az Emlékpark
balesetveszélyes állapotát kellett megszüntetni 2013-ban. A Pilisi Parkerdő Zrt. által
adományozott rönkfákból, az önkormányzat
dolgozói és közmunkásai szakipari munkájával elkészült 4 db erdei asztal-pad garnitúrát helyeztünk ki közösségi tereinkre. 1-1
garnitúra került az iskola, valamint az óvoda
játszóterére, 2 garnitúra a tájház udvarára.
Dobogókőn, a szennyvíztisztító telephez vezető út végén lévő területet az önkormányzat
a Kft-je segítségével kitisztította, komposztáló helyet kialakítva, melyet az út elejére
telepített sorompóval védett le.

Megállapodások, feladatellátások
Mikrotérségi megállapodással, valamint a
Szent Miklós Alapítvány közreműködésével
történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat ellátására. Önkormányzatunk
ugyanakkor kérelme alapján felvételt nyert
a Szentendrei központú Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásba. A mozgókönyvtári szolgáltatást továbbra is a Pest Megyei
Könyvtár biztosította megállapodás alapján.
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött
„Közszolgáltatási szerződés” keretében történt ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési és pályahasználati megállapodást kötött önkormányzatunk
a PILE SC-vel. A temető fenntartása és üzemeltetése a helyi Római Katolikus Egyházközséggel kötött kegyeleti közszolgáltatási
megállapodás alapján történt.
A 2013. november 30.-án lejárt, majd 2013.
december 31.-ig meghosszabbított hulladékszolgáltatási szerződés alapján a kommunális
hulladék elszállítását a Saubermacher Bicske
Kft. végezte, akivel közbeszerzés után újabb
másfél éves szerződést kötöttünk. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatait a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. látta
el szerződés alapján.

Közmunka program
A különböző közmunkaprogramokkal nagyrészt közterületeink és intézményeink karbantartást és üzemeltetését tudtuk elősegíteni, azonban végeztek hivatalsegédi, valamint
szakipari munkákat is a foglalkoztatottak.
Nyári diákmunkára az önkormányzatnál
illetve a Közösségi Házban 2 hónapig napi
4 órában 4-4 diákot tudtunk foglalkoztatni
80%-os támogatással. A hosszabb időtartamú Start közmunkaprogram keretében 8
hónapig, 70%-os, 2,464 millió forintos támogatással 7 főt tudtunk foglalkoztatni. Az
év elején 6 főt, majd az év utolsó két hónapjában 12 főt alkalmazhattunk a téli közmunkaprogram keretében, valamint 4 fő megmaradt a folytatódó, hosszú távú programban

Társulási tagságok
Önkormányzatunk tagként vett részt az
Ister-Granum EGTC, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Társulás, a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társulás munkájában és rendezvényein. Az önkormányzat
1 db törzsrészvény megvásárlásával tulajdonossá vált a DMRV Zrt.-ben.

Szociális támogatások
A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat támogatása idén is
200 000 Ft-al történt.
12 rászoruló családnak 2 illetve 1 m3
szociális tűzifát, összesen 16 m3-t tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel,
valamint 139 rászoruló pilisszentkereszti lakosnak élelmiszer csomagot tudott osztani a
Magyar Vöröskereszt jóvoltából.
Támogatások
Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást a PILE SC
Tae-kwon do (250.000,- Ft) és a Labdarúgó
Szakosztálya (350.000,- Ft) működéséhez; a
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Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítványnak a
„Karácsonyi műsor – Betlehem felújítás” pályázatához (100.000,- Ft) és a „Székesfehérvári tanulmányi kirándulás” pályázatához
(240.000,- Ft); valamint a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek (300.000,- Ft)
egy helyi kettős jubileumi nemzetiségi néptánc fesztiváljához. 350.000,- forinttal támogatta önkormányzatunk a Gertrudis királyné
halálának 800 éves évfordulója alkalmából
felavatott emléktábla elkészítését, 200.000,forinttal a Fánkfesztivál megrendezését.
Önkormányzatunk mintegy 170.000,- forintos támogatást utalt el a tavaszi Dunai árvíz
károsultjai megsegítésére. Megállapodás
alapján 500.000,- Ft-al támogatta a temető
és a ravatalozó fenntartását, 403.000,- Ftal a Pomázi Orvosi Ügyelet működését,
262.000,- Ft-al a Szent Miklós Alapítványt
a családsegítő szolgálat működtetésében,
250.000,- Ft-al a Pomázi Gyermekvédelmi
Szolgálatot, 216.000,- Ft-al a Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt a kóbor ebek
befogásának elvégzéséért. Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al támogatta az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságot. Kisebb
támogatást nyújtott iskolai versenyek és
programok megrendezéséhez és az iskola
nyári táborához.
Testvérközségi kapcsolatok
Pilisszentkereszt testvérközségi szerződést
írt alá a felvidéki Pleš – Pilis községgel,
így háromra bővült a szlovákiai testvértelepüléseink száma. A szerződés aláírására
Pilisen került sor június 30.-án, egy ünnepi
testvérközségi találkozón, melyen a testület
6 tagja vett részt családtagjaikkal, valamint
fellépett az ünnepi műsorban a PKE csoportja. Ezt megelőzően négyfős önkormányzati
küldöttség járt februárban Pilisen a szerződés előkészítése érdekében. Június 22-én,
Nagyölveden ünnepi közös testületi ülésen
került megerősítésre az 1996-ban kötött
testvérközségi szerződésünk. A Nagyölvedi
Napokon nagy sikerrel vendégszerepelt a
Közösségi Ház színjátszó köre előadásával.
Az idei Pilisi Klastrom Fesztiválra küldöttség érkezett három testvértelepülésünkről is.
Nagyölvedről Berek Anna alpolgármester
asszony vezetésével a Rozmaring népdalkör,
Pilisről Molnár Dorottya polgármester as�szony és családja, Kézdiszentkeresztről Pál
Endre polgármester úr vezetésével egy ötfős
csapat. A blatnéi šarfianka zenekar december utolsó hétvégéjén adott ünnepi koncertet falunkban. Az idei évben testvérközségi
kapcsolataink közül a Kézdiszentkereszttel
fennálló volt a legintenzívebb. Pünkösdkor
egy 13 fős zarándokcsapat, augusztusban egy
5 fős küldöttség jött Kézdiszentkeresztről.
Ugyanakkor egy 9 fős küldöttség járt a részünkről Kézdiszentkereszten a március 15.ei ünnepségeken, mely útja során testvérközségi szerződésünk 5. évfordulója alkalmából
kopjafát állíttatott és avatott fel a Nyerges-

tetőn, majd szintén 9-en képviseltük településünket a „Nagy Menetelés Székelyföldért”
demonstráción, testvérközségünk lakóival
együtt, október végén.
Ünnepek, programok,
rendezvények
Nemzeti ünnepeinkről emléknapokról méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az
Emlékparkban (kivéve március 15-éről a
nagy hóvihar miatt csak másnap az önkormányzat tanácstermében). A VII. Pilisi
Klastrom Fesztivál augusztus 17.-én került
megrendezésre. A fesztivál fő műsorszámát
ismét a helyi és a Közösségi Ház Színjátszó Körének előadása (Valahol Európában
című musical) jelentette, valamint az azt
megelőző folklórműsor. Az önkormányzat
a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel és
a Szentkereszt Plébániával közösen ünnepi
rendezvénnyel és emléktábla avatással emlékezett meg szeptember 28.-án a Pilisi Ciszterci Apátságban 800 éve eltemetett magyar
királyné, Gertrudis halálára. Önkormányzatunk több, mint 60 huszárral, akik a „Huszárok a Dunánál, 1500 év magyar katonája” rendezvény egyik állomásaként jöttek el
Pilisszentkeresztre, emlékezett meg a Pilisi
Ciszter Apátság alapítására május 27-én III.
Béla király szobránál, valamint az apátság
helyszínén. Településünk a Tavasz utcában
megrendezett Szent Mihály napi utcabállal
és a másnapi máglyagyújtással idén csatlakozott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” országos programhoz. Október 13-án
az Idősek Napi ünnepen köszöntötte a falu
70 év feletti lakóit. Részt vállalt önkormányzatunk az adventi előkészületek programjaiból, melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 20-án.
Orbán Viktor miniszterelnök úr két alkalommal járt Pilisszentkereszten. Július
elején Dobogókőn a Természetjáró Szövetséggel írt alá szerződést, ahol házigazdaként
fogadhattam, majd október végén a Pilisi
Parkerdő Zrt. által felújított Som-hegyi turistaházat adta át.
Önkormányzatunk részt vett több zarándokcsoport fogadásában és vendégül látásában. A Magyar Zarándokút nyitó zarándokcsoportja márciusban, a Mária Rádió 20 fős
zarándokcsoportja május elején, a Budapesti
búcsús zarándokok 150 fős csoportja a szeptemberi búcsúkor, egy 400 fős diák zarándokcsoportot október 22-én éjszaka járt Pilisszentkereszten.
Utolsó útjukra kísértük márciusban falunk legidősebb férfi lakóját és egyben díszpolgárát Majnics Józsefet, októberben falunk
legidősebb lakóját a 97 évet élt Szmetana
Mártonnét, valamint falunk díszpolgárát,
a tavaly nyugállományba vonult és 35 évig
falunk plébánosaként szolgáló Ackermann
Kálmán atyát.
Lendvai József
polgármester

„KÉPTELEN” HÍREK
A Szentkút Szűz Mária szobrát ismeretlen
elkövetők február 6-án csütörtökön ellopták, majd a Pomázi út végén lévő buszmegállóban hagyták. A szobrot egy helyi
fiatalember
találta
meg és vitte haza. A
rendőrség szombaton
értesült a dologról
és adta át a szobrot
a plébános úrnak.
A szobor alsó része
sérült meg. Sajnos
egy hét múlva eltűnt
Szentkút kápolnájából az ottmaradt két
kisebb, Szent Józsefet és Szent Antalt
formázó szobor is. A
kegyhely több, mint
200 éves történetében ilyen szégyenletes és barbár eset még
nem fordult elő. Több
mint „képtelenség”,
hogy szent helyeinket is vasrácsokkal kell
védeni a tolvaj garázdáktól.
Január sem múlt el rongálás nélkül. Ismeretlen „erősjankó” az egyik szombat éjszaka betörte Fő út – Pomázi út sarkán álló
térképtáblánk ablaküvegét, ripityára törte
a közeli nyitott hirdetőtáblát, kitörte az
egészségház lépcsőjének egyik korlátját és
összekente véres sárral a védőnői szolgálat
ablaküvegét és falát. „Képtelenség”, hogy
egyesekben ilyen vandál ösztönök lakoznak. Mi van, ha legközelebb nem az üveget,
a táblát ütik? Azon az éjszakán egyébiránt
egy autós döngetett neki, nagy valószínűséggel nem szín józanul, az ottani zebrát
megvilágító lámpaoszlopnak és jelzőtáblaoszlopnak, tönkretéve azokat.
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Választások – 2014. április 6-án
A Helyi Választási Iroda közleményei
Tisztelt Választópolgárok!
2014. év során lebonyolításra kerül az országgyűlési képviselő, Európai Parlamenti
képviselő, polgármester és helyi önkormányzati képviselő, valamint nemzetiségi
önkormányzati választás.
Az új választási törvény által létrehozott
központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény
értelmében 2014. január 1-jétől van lehetőségük a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
n nemzetiséghez tartozásának
n szavazási segítség iránti igényének,
n személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők választására 2014. április 6-án kerül sor. A választás
kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni
néhány fontos tudnivalóra.
Továbbra is lehetőségük van a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmük benyújtására.
n A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a külképviseleti névjegyzékben vétel iránti, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.
n Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb a 2014. március 29-én 16.00 óráig kell
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem
benyújtható személyesen, levélben, a www.
valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus
regisztráció esetén – a www.magyarorszag.
hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követően módosítja korábbi szándé8 · V III. é vfolyam, 2014. márciu s

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár legkésőbb a szavazást
megelőző 16. napon kérheti nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. Nyilvántartásba vétele mellett
megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki.
Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett a nemzetiségének országos
önkormányzata által állított listára szavazhat az egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi
listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.
A fogyatékossággal élő választópolgár
kérheti, hogy választójog gyakorlásának
segítésére
n a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztató kapjon,
n az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
n a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,

n akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
A pártok és a független jelöltek kérhetik,
hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és a lakcímét a választási
iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné,
hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
A fenti kérelmek benyújthatók
n személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi
választási irodába,
n levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatvány elérhető a http://
www.pilisszentkereszt.hu/orszaggyulesikepviselo-valasztas-2014 oldalon, valamint letölthető lesz a Nemzeti Választási
Iroda honlapján is.
Baranyák Szilvia
HVI Vezető

kát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2014. március 29-én 16.00
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti
névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
n Szavazás Magyarországon
a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek
a választás kitűzését követően, legkésőbb a
2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához. Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében
szeretne szavazni, a 2014. április 4-én 16.00
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján és az országos
listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon
szavaz.
n Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.

A kérelmet a 2014. április 4-én 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne
szavazni, az a kérelmét a szavazás napján
csak a kijelölt szavazókörben adhatja le,
mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
n A fenti kérelmek benyújthatók
a) személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
b) levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.
pilisszentkereszt.hu oldalon, valamint a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.
valasztas.hu) is.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
Baranyák Szilvia, HVI vezető 26/547-500
Berecz Miklósné, HVI vezető helyettes
26/547-500
Baranyák Szilvia – HVI vezető
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Kulturális hírek
Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát. A Közösségi
Házban január 24-én ebből az alkalomból
hívtuk meg Pelsőczy László színművészt,
akit a legendás István a király című rockopera tett ismertté. De volt Rómeó,
DʼArtagnan, La Mancha lovagja is.
Játszik operett- és musicalszerepeket, de
látható Tv-sorozatokban, filmekben, tragédiákban, vígjátékokban. Tizenhárom nyelven énekel, gitározik. A Nemzeti Kamara
Színház örökös tagja.
Nem árulok el titkot azzal, hogy
Pelsőczy László nem először járt Pilisszentkereszten, rendszeresen jár a hétvégi
próbákra, ugyanis a nyári Pilisi Klastrom
Fesztiválon a Kölyök c. darabbal készülünk
a Közösségi Ház színjátszó körével, melynek Pelsőczy László lesz a főszereplője.

Wass Albert felolvasóest
Csatlakoztunk a VII. országos Wass Albert
felolvasáshoz 2014. február 21-én. A felolvasás Wass Albert és más íróink, költőink
műveiből történt. Az est vendége: Pelsőczy
László színművész volt. Településünkről
kilencen jelentkeztek felolvasásra. Igazán
kellemes, jó hangulatban zajlott az este.
Hallhattunk Wass Albert mellett, Petőfi
Sándor, Ölbey Irén, Nyírő József, Gyóni
Géza, Gárdonyi Géza, Szerb Antal műveiből.
A programot a többi csatlakozó településhez hasonlóan ugyanazzal a köszöntővel
kezdtük, majd elénekeltük a magyar és a
székely himnuszt.
„Isten hozott mindenkit a hetedik országos Wass Albert-feolvasáson a tengerentúl
és a Kárpát-hazában, az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és belső-magyarországi helyszíneken!
Külön köszönjük a csatlakozó településeket, a jelentkezésük sorrendjében
Szentes, Encs, Kiskunfélegyháza, Karcag,
Dombóvár, Keszthely, Jászfényszaru, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Nagykanizsa,
Pécs-Vasas, Zalaszabar, Budapest, Hódmezővásárhely, Csongrád, Pilisszentkereszt, Kecskemét, New York, Áta, Rákoscsaba, Munkács, Lakitelek, Eger, Pápa,
Kalocsa, Kaposvár, Dunaharaszti, Koltó,
Siófok, Nyírbátor, Csorna, Törökszentmiklós, Bakonycsernye, Érsekújvár, Sáros-

patak, Kisgyőr, Szentkirály, Los Angeles,
Péteri, Kondoros, Ostoros, Ráckeresztúr,
Csány, Püspökladány, Szolnok, Zalaegerszeg és Kecel felolvasó köreit!
Az Író hazatért. Ezzel a mondattal indult a legelső Wass Albert-felolvasás fővárosi beszámolója 2004-ben. És aztán azzal
zárult, hogy az erdélyi tündérvilág nagy
mesélőjét, a magyarság ügyeinek szószólóját angyalok repítették az ő szeretett Kárpát-hazájába a felolvasás napján. Angyalszárnyak röpítették ide a mennyből, hogy
végig velünk lehessen egyszerre az összes
helyszínen, és végighallgassa, ahogy újjáélednek eszméi, bajainkban gyógyírt, útkeresésünkben iránytűt jelentő szavai.
Azóta folyamatosan velünk van az ő
Hagyatéka, a felolvasások évről évre egyre
erősítik, és ha nincs épp efféle rendezvény,
akkor elég csak kimennünk a fenséges hegyeinkbe. Ott is ez az igaz világ, ezek az
igaz törvények járnak át minket a szél zúgásában, a füvek érintésében, a bükkösök
s fenyvesek méltóságában, a patakok hűs
vizében. Ott kint abban a végtelen tisztaságban nyernek értelmet az otthon elolvasott üzenetek, mert aki csak egyszer is
elmegy pár napra a Kelemen-havasokba,
az onnantól tudni, érteni s személyesen is
ismerni fogja a Funtineli boszorkányt, a
Hagyatékot és a többi írást átható varázslatot és végtelen erőt!
Ott fent minden végtelenül tiszta és egyszerű, itt lent viszont továbbra sincsenek
rendben a dolgok. Bár történnek biztató
lépések, és kétségtelenül egyre több éledő
körről és építő kezdeményezésről lehet
hallani, a leépülés is szembetűnő: a magyarországi magyarság aránya tíz év alatt
tíz százalékkal csökkent, hasonló ütemben
zuhant a Kárpát-hazában, a nemzet színejava pedig tízezresével áramlik külföldre.
Van tehát miért segítségül hívnunk ezt az
értékrendet onnan fentről!
Aki felfelé tekint velünk együtt egy ilyen
felolvasáson, a magyarság közös MAG-ja
felé fordul, megerősíti egységünket, hiszen
valamennyien ugyanazokra az égi csatornákra hangolódunk rá ilyenkor. Bármi is
történik velünk, ezt az egységet kell megőriznünk!
Zárásként azt is el kell mondani, hogy
onnan legfelülről, szentjeink, égi segítőink
és történelmi nagyjaink mennyei szintjéről
biztató üzenetek sora érkezett az elmúlt évben. Aki ott volt a májusi Nagyszalán Alsóörsön vagy az azt követő néplélekemelő
és nemzettudategyesítő táborokban Dobogókőn, tisztában van vele, hogy minden
pusztulás és leépülés ellenére a magyarság
sorsa az égben már eldőlt, új ország s új

Föld vár ránk. Bármennyire is nehéz az ebbe vezető átmenet, nekünk vállalnunk kell
a ránk szabott feladatokat!
Mindannyiunk egyéni és közös vállalásához tartsunk most együtt egy jókora erőgyűjtést ezen a két napon!
Kívánunk mindenkinek lélekemelő,
baráti együttlétet és sok felejthetetlen élményt!
Hegedűs Gergely András
kezdeményező”
Berényi Ildikó

VIII. Pilisi
Klastrom Fesztivál
Az idei évben a VIII. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus 16-án szombaton kerül
megrendezésre. A fesztivál fő attrakciója
Pozsgai Zsolt-Nagy Tibor –Bradányi Iván:
Kölyök című zenés darab lesz, amelyben a
főszerepeket a Közösségi Ház színjátszói
alakítanak. Most is felkértünk egy hivatásos színművészt Pelsőczy Lászlót, aki
tudásával és magatartásával jelentősen inspirálja a többi szereplőt is. A kölyök című
előadásunk 18 zenés számát Lengyel Szabolcs koreografálja, megmozgatva ezzel a
szereplők testét, szellemét. A Kölyök című
darab Charlie Chaplin filmjét dolgozza fel.
Érdekessége, hogy magyar szerzők írták a
darab szövegét és zenéjét. A keret történet
utópisztikus módon ábrázolja a nagyszerű Hollywoodi filmgyártás habos életét,
de beszivárog az emberi fájdalom, ahogy
a híres Chaplin szembesül csecsemő fia
halálával. Ez máris közelebb hozza a távoli elérthetetlen amerikai sztárt, és innen
indul a film adaptáció, persze a mi szánk
íze szerint. Sorsok, gazdagoké, szegényeké összefonódnak, elszakadnak. Vajon ki
győz? Mary a gazdag és ünnepelt énekesnő, telve lelkiismeret furdalással, vagy a
mindenét nevelt gyermekéért feláldozó és
lelkileg magasabb rendű csavargó? Ki nyeri el Jacky a kisfiú szeretetét? Nem derül ki.
Hadd gondolkozzon rajta a néző az utolsó
pillanatig, és talán még utána is.
Az idei évben is örömmel veszünk támogatásokat, felajánlásokat hogy minél
színvonalasabb előadás születhessen. Kérjük, nyissák meg szívüket és nem utolsó
sorban pénztárcáikat, melyben rokonaik,
gyermekeik, unokáik csillogtatják meg színészi képességeiket. A legkisebb összeg is
sokat számít, de természetbeni segítséget
is szívesen fogadunk, a díszletek, jelmezek
elkészítésénél.
Segítségüket előre is köszönjük!
Berényi Ildikó Közösségi Ház igazgató
Pap Katalin Színjátszó kör vezetője
a darab rendezője
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PETRÁS MÁRIA

PRIMA PRMISSIMA DÍJAS ÉS AZ MMA TAGJA
A Pomázon élő és alkotó Petrás Mária a
Bákó megyei Diószénen születetett. Szülei
tősgyökeres moldvai csángó földművesek.
Egy csángó küldöttség tagjaként 1990-ben
jött először Magyarországra, Domokos
Pál Péter néprajzkutató születésnapi köszöntésére. Az ünnepeltnek hozott rajzai
nagy tetszést arattak a jelenlevők körében,
és meghívást kapott a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe. 1991-ben már a Magyar
Iparművészeti Egyetem kerámia szakos
hallgatója. 1995-ben Csekovszky Árpád
növendékeként jeles eredménnyel végez.
Azonnal felvételt nyer a Mester Képzőre,
amelyet aztán kitüntetéssel fejez be. Három
és fél méter magas, két méter széles, közel
életnagyságú ötalakos, mázatlan kerámia
diplomamunkája a dévai ferences kolostor
kerengőjében áll ma is.
1997-ben került sor első önálló, jelentősebb kiállítására. Azóta mind belföldön, mind külföldön számtalan kiállítása
volt. Budapesten, a vidéki városokban és
a határon túl több köztéri alkotása, Sitkén,
Százhalombattán és Száron pedig egy-egy
keresztútja lelhető fel.
Keramikusi pályája mellett népdalénekesként szívesen énekli szülőföldje dalait.
Sebestyén Márta helyett ma ő a világhírű
Muzsikás Együttes énekese. Művészetében
magától értetődő természetességgel jelenik
meg egy ősi kultúra mese- és népdalvilága,
a szépség és jóság egyszerűsége.
Egyik kiállításának megnyitóján Szer
vátiusz Tibor szobrászművész (akivel 2009
decemberében Pilisszentkereszten is találkozhattunk) – egyebek között – a következő szavakkal ajánlotta Petrás Máriát és
munkáit a látogatók figyelmébe: „… mon-
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Petrás Mária népdalénekes
és keramikus művész, aki
az elmúlt évek során gyakori
vendég volt Pilisszentkereszten
magyar népművészet és
közművelődés kategóriában
Prima Primissima díjat kapott,
és a Magyar Művészeti Akadémia
tagjává választották

danivalója a szülőföldből táplálkozó mély
vallásosság és tiszta emberség.”
Petrás Mária többször járt Pilisszentkereszten. 2007-ben és 2008-ban kiállítása
volt a Kántorházban, csodálatos kerámiái
mellett a megnyitó ünnepségeken énekhangját is megcsodálhatták a jelenlévők.
Egyik legszebb alkotása, egy nagyméretű Madonna 2008 óta ékesíti a Kántorház
nagytermének falát. Legutóbb tavaly, Böjte
Csaba testvér pilisszentkereszti látogatásakor hallhattuk őt.
E találkozásaink során nem csak művészetét csodálhattuk meg, hanem megismerhettük kedves, szerény, derűs személyiségét, mély hitét is.
Petrás Mária a Magyar Művészeti
Akadémián 2014. január 31-én tartotta
„Névtelen szentek között nőttem fel” című
székfoglaló előadását. Ebben visszaemlékezett arra is, hogyan „barátkozott meg az
agyaggal”, miként tanulta meg lefordítani
a kerámiába, amit elképzelt. Mialatt megformázza az anyagot, így fohászkodik: „Jóistenem, segíts, hogy felemelkedjünk! Nem
is tudom, kire gondolok, amikor ezt mondom: mi, de azt hiszem elsősorban a kicsi
népemre, a moldvai csángóságra kérem a
segítséget.”
A Prima Primissima díj küldetése, hogy
példaképeket adjon a társadalomnak: olyan
kiválóságokat, akiknek teljesítménye követendő lehet mindannyiunk számára. Meggyőződéssel mondhatjuk: jó döntés született, az elismerés méltó helyre került.
Szívből gratulálunk Petrás Máriának!
Dr. Horváth Sándor
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Állandó programok a Közösségi Házban
Közművelődési és közgyűjteményi tevékenységünket az épület adottságai, valamint az elvárások szerint próbáljuk a legjobban ellátni.
Előtérbe helyezzük a látogatók szerteágazó igényeit, érdeklődési körüket, életkorukat, valamint szabadidejüket. Szolgáltatásaink nekik szólnak, visszajelzéseik
szakmai munkánkat segítik elő.
Célunk esélyt teremteni a helyi lakosságnak a tanuláshoz, az egészségük
megőrzéséhez vagy a szórakozásukhoz,

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
Szombat

Vasárnap

mind-mind kulturális munka. Szakágazati
besorolásunk szerint az intézmény alaptevékenysége a szórakoztatás, szabadidős tevékenység szolgáltatása. Tanfolyamokkal,
klubszerű foglalkozásokkal nyújtunk lehetőséget a lakossági önképzéshez, mellette
a szórakozáshoz, testedzéshez, a kultúra
területeinek minél szélesebb műveléséhez.
A heti rendszerességgel zajló eseményeken
kívül alkalmi programokon vehetnek részt
a falu lakosai, a szomszéd településekről
idelátogatók.

10.00 – 11.00
15.00 - 18.00
16.00 – 17.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00
20.00 – 21.30

Zene bölcsi (kisterem) (Kincses Réka)
Asztali tenisz
Zene suli
Akrobatikus pompon
Zumba
Fight (Jánszki Kata)
Felnőtt néptánc (KH tánccsoportja)

14.00 – 16.00

15.00 – 18.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Családsegítő szolgálat fogadó óra
Gyermekjóléti szolgálat fogadó óra
Asztalitenisz
Színjátszókör (Mini csoport)
Női torna (Glückné Salgai Szilvia)
Fight (Jánszki Kata)
Spartan Training (Jánszki Kata)

16.15 – 17.45
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
18.30 – 21.30

Színjátszókör (gyerek csoport)
Akrobatikus pompon
Női torna (Glückné Salgai Szilvia)
Spartan Training (Jánszki Kata)
Art-klub (kéthetente)

07.45 – 08.45
16.00 – 18.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
19.00 – 20.30

07.45 – 08.45
10.00 - 12.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30

09.30 – 12.00
16.00 – 19.00

Ovis Foci
Asztali tenisz
Zene ovi (kisterem) (Kincses Réka)
Színjátszókör (Kamasz csoport)
Gyerek Taekwon-do
Taekwon-do
Jóga (kisterem)

Ovis Foci
Baba-mama klub (igény szerint)
Zumba
Felnőtt Néptánc
(Hoffner Niki – Lengyel Szabolcs)

Taekwon-do

Színjátszókör (Felnőtt csoport)

Könyvtár nyitva tartása, szolgáltatások
Könyvtár nyitva tartása
Hétfő:
09.00 – 12.00
15.00 – 19.00
Kedd:
15.00 – 20.00
Szerda:
szünnap
Csütörtök:
16.00 – 19.00
Péntek:
16.00 – 20.00
A Közösségi Ház és Könyvtár szeretettel
vár minden régi olvasóját és az újonnan beiratkozni vágyókat is.
A könyvtárban a látogatók a szabadpolcon
elhelyezett könyvállományunkban önállóan és a könyvtáros segítségével igazodhatnak el. A szépirodalom betűrendben, a

tudományos és ismeretterjesztő irodalom
témák szerint csoportosítva található meg.
Külön polcokon helyeztük el a verseket,
a kötelező irodalmakat a középiskolások
számára. Az állományt folyamatosan frissítjük, az új beszerzéseket külön polcokon
tartjuk. A gyermekkönyvtári állományunkat átköltöztettük az olvasóterembe, hogy a
gyerekeknek legyen lehetőségük nézegetni
a könyveket. Könyvtárunkban közel 2000
db szlovák szépirodalom és tudományos
ismeretterjesztő irodalom is megtalálható.
A felnőtt és gyerek kölcsönző
használatáról
A dokumentumok kölcsönzése olvasójegy-

hez kötött. Az érvényes olvasójeggyel rendelkező látogatónk egyszerre 6 kötetet vehet ki, mindezt 5 hétre kölcsönözve. Meghosszabbítás 2 alkalommal akár telefonon
vagy Interneten keresztül is. A határidőre
vissza nem hozott könyvekért késedelmi
díjat számolunk fel! /20 Ft/db/nap/
Gyermekkönyvtári állomány
n Képes könyvek
n Gyermekversek
n Mesék
n Ifjúsági regények
n Kalandos könyvek
A könyvtárba megérkeztek az új könyvek.
Rendszeresen járó folyóirataink:
n Nők Lapja
n Rubicon
n Mindennapi pszichológia
n Magyar Konyha
n Természetgyógyász Magazin
n 5 Perc Angol

Várunk szeretettel
minden érdeklődőt
a Közösségi Házban működő
klubjainkban:
Nyugdíjas klub
(havonta)
Art Klub
(2-3 hetente)
Tizenévesek klubja  (heti 1 alkalom)
Olvasókör 
(2 hetente)

Bérleti díjak a Közösségi Ház
és Könyvtárban 2014-ben
A Közösségi Ház bérbe adja termeit zártkörű rendezvények lebonyolítására is (születésnap, névnap, legény- vagy leánybúcsú,
lakodalom, halotti tor, egyéb rendezvények).
Sport, Kulturális program

Bruttó

Nagyterem

1 270 Ft

Olvasóterem

1030 Ft

Nagyterem

2 270 Ft

Olvasóterem

1 525 Ft

850 Ft

Földszinti kisterem
Vásár, bemutató

Bruttó

1 270 Ft

Földszinti kisterem
Rendezvény (születésnap,
bál, halotti tor, lakodalom,
stb.)
Nagyterem

Bruttó
2270 Ft

Berényi Ildikó
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Színházi előadások Pilisszentkereszten!
1. AZ ÉLET CSODÁI
Csongrádi Kata és Pelsőczy László összesen tizenhatféle szerepet játszik ebben a
darabban, hol lírai, hol humoros, időnként
groteszk vagy drámai hangvétellel. Szívetlelket melengető érzések, a hétköznapi gondokat feledtető, különböző stílusú dalok és
fergeteges táncok színesítik az előadást,
amelyről az egyik kritikus, dr. Szalontai
Éva ezt írta a Sikeres Nők Lapja újságban:
Lenyűgözően sokféle és különleges műfajú
ez a zenés és prózai produkció. Nívós művészi élmény!

2. VALLOMÁSOK
A FÜVESKÖNYVBŐL,
MÁRAI TEMPLOMA
Márai Sándor Füves könyve (1943) költői
módon megírt élettanácsok. Magyarán az
emberről, a hazáról, a sorsról, a művészetről, a férfi-női kapcsolatról, a természet
fenségéről és a reszelt almáról stb. való erkölcsi, viselkedéstani, tartást erősítő és az
élet különféle helyzeteiből merítő példázatok. Az ínyenceknek és a „köznépnek” egyaránt érdekes, mert ügyes-bajos dolgainkra
világít rá. A föntiekből kitűnhet, hogy a
Füves könyv nem színpadra termett alkotás. Hiszen a sokszoros meditációnak ellent
mond a párbeszéd dinamikája. Csakhogy
Udvaros Béla a színpadnak olyan mestere,
aki ebben a gondolatilag élénk, de a megjelenítést tekintve holt anyagba életet tudott
lehelni. Rendezése a maga nevében bravúros. Az előadás szórakoztató, ugyanakkor
elgondolkodtató, a közönséget felemelő
produkció.

3. SORSIDÉZŐ - EZERÉVES MAGYAR ÁMEN

Múltunk s jelenünk István, a király –
Pelsőczy László gondolataiban. A hazafias, olykor ironikus zenés előadás mintegy
Szent István-i látomásként, az István, a király gondolati folytatásaként nyújt betekintést a magyarság ezredéves történelmébe a
kezdetektől napjainkig – korabeli írásokkal, mondákkal, versekkel. Közreműködik:
Csobolya József / Herman Gréta Rendező:
Szentesi Nóra

Az előadásokra bérlet váltható!

A bérlet ára 2900 Ft / 3 előadás.
Az előadásokra a bérletek árusítása március 17-től április 4-ig tart, a Közösségi Házban könyvtári órákban.
Érdeklődés, felvilágosítás: 26/347 516, e-mail: kozossegihaz.pszk@gmail.com
Az előadások időpontjai: április 12. szombat, május 3. május 31.
A program csak megfelelő számú bérlet vásárlás esetén valósulhat meg.
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A Szlovák önkormányzat hírei
NIE na národnostnú časť
parlamentných volieb
Bývalý ombudsman Jenő Kaltenbach
v Mlynkoch
Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením a
regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) usporiadala 17. januára 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov
poradu o národnostných aspektoch nového volebného zákona. Názov diskusného fóra bol Registrovať alebo neregistrovať? a prednášal na ňom právny expert, univerzitný pedagóg, kandidát politických a právnych vied, v rokoch 1995 a 2007 parlamentný ochranca
ľudských práv pre národné menšiny Jenő Kaltenbach.
O podujatie bol mimoriadne veľký záujem, o čom svedčila nielen preplnená sála, ale aj skutočnosť, že sa ho zúčastnili Slováci
z celého Pilíša, Novohradu, Budapešti, Békešskej Čaby, ako aj
predstavitelia nemeckej, srbskej a rumunskej národnosti. V úvodnej časti fóra predsedníčka ZRKSPS a Slovenskej samosprávy v
Mlynkoch Marta Demjénová sa poďakovala spoluiniciátorovi
stretnutia, kandidátovi na post parlamentného poslanca za hnutie
Együtt 2014. Gábor Szinna pripomenul, že nielen príslušníci národností, ale ani súčasná parlamentná opozícia nie je spokojná s
tzv. menšinovou legislatívou a je pripravená spolupracovať s národnosťami na zmene príslušných právnych noriem vrátane otázky ich
zastúpenia v najvyššom zákonodarnom zbore.
Jenő Kaltenbach vo svojej prednáške vyzdvihol: zmenou maďarskej ústavy a volebného zákona sa nenaplnili očakávania menšín na plnoprávne parlamentné zastúpenie. Z následnej diskusie
bolo jasné: drvivá väčšina prítomných s nim maximálne súhlasila
o. i. v tom, že ponúkaný spôsob parlamentného zastúpenia menšín je nedostatočný a nefunkčný. Ako bývalý národnostný ombudsman, tak aj účastníci fóra kritizovali nepomer v starostlivosti
maďarskej vlády o Maďarov v susedných štátoch a o národnostné
menšinové komunity žijúce na území Maďarska. Dokonca zaznel
názor, že týmto krokom akoby vymenili voličské hlasy menšín v
Maďarsku za voličské hlasy zahraničných Maďarov, od ktorých sa
očakáva, že budú spoľahlivejšie podporovať terajšie vládne strany.

„Bojkotujme národnostnú časť
parlamentných volieb!“

- vyzýva príslušníkov našej národnosti člen Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku, vedúci Klubu poslancov Spolu a Koalície
Zväz-Pilíš-Novohrad Imrich Fuhl. „Jediná listina s jediným možným víťazom - asistovať takémuto spôsobu volieb je nielen ponižujúce, nedôstojné, ale aj nezodpovedné“ - tvrdí a dodáva: o ozajstné
voľby vôbec nejde - nanajvýš o hlasovanie. Pritom pre mnohých je
vážnym problémom, že ak sa zaregistrujú na národnostné parlamentné voľby, automaticky stratia možnosť hlasovať na celoštátne
listiny politických strán. Problematická je aj samotná registrácia
národnostných voličov. Podľa I. Fuhla nie náhodou aj Benátska komisia a Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)
vyjadrili postoj, že by bolo lepšie, keby národnostní voliči nemuseli byť pred voľbami registrovaní a bola by im ponechaná možnosť
výberu medzi národnostnou a straníckymi listinami v deň volieb.
Podrobnosti a aktuálne informácie o tejto závažnej téme
nájdete na internetových stránkach
oslovma.hu, luno.hu, slovaci.hu a valasztas.hu.

A nemzetiségek kizárása a belpolitikából (?)
Aki nemzetiségiként regisztráltatja magát, annak le kell mondania
arról, hogy pártlistára is szavazhasson. Pilisszentkereszten a Pilisi
Szlovákok Központjában tartott fórumon a résztvevő szlovák, szerb
és német kisebbségiek egyöntetű véleménye: ez a törvény diszkriminatív. A fórum résztvevői bírálták a kormányt, hogy sokkal nagyobb
figyelmet fordít a külhoni magyarokra, mint a hazai nemzetiségekre. – Miért kell választás elé állítani bennünket? Szlovák és magyar
emberek is vagyunk. Az emberek dühösek emiatt, és nagyon rossz
történelmi emlékek elevenednek meg – mondta Gyivicsán Anna
egyetemi tanár, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú
Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Imrich Fuhl:
Bojkottáljuk a nemzetiségi parlamenti képviselők választását!
Egyetlen lista, egyetlen lehetséges győztes - ilyen választásban részt
venni méltatlan és megalázó, sőt felelőtlenség is. n A felkínált nemzetiségi képviseleti rendszer elégtelen és hangoztatott céljaival ellentétes hatású. n Szó sincs valódi választásokról - legfeljebb csak
szavazásról. n A Magyarországi Szlovákok Szövetségét teljesen kihagyták az egyeztetésekből.
Az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjeként, valamint a
Zväz-Pilíš-Novohrad (Szövetség-Pilis-Nógrád) Koalíció és a Spolu
(Együtt) Frakció vezetőjeként a 2014. április 6-i parlamenti választásokon a nemzetiségi képviselők választásának bojkottálására szólítom fel a magyarországi szlovák szavazókat. Sokunk számára, akik
magyarországi szlováknak valljuk magunkat, komoly dilemmát jelent, hogy ha nemzetiségi választóként regisztrálunk a parlamenti
választásokra, automatikusan elveszítjük azt az alapvető jogunkat,
hogy az országos pártlistákra is szavazhassunk.
Az előzetes számítások szerint a hazai szlovák nemzetiségi közösségnek nincs esélye arra, hogy teljes jogkörrel rendelkező képviselőt küldjön a parlamentbe. Az Országos Szlovák Önkormányzat
Közgyűlésének egyfős szótöbbséggel rendelkező része az ötfős országos szlovák jelöltlista összeállításakor teljességgel figyelmen kívül hagyta a hazai szlovák civil szervezetek véleményét és érdekeit.
Az Országos Szlovák Önkormányzat vezetése megfeledkezett az
előzetes egyeztetés, a konszenzuskeresés (és legfőképp a nélkülözhetetlen társadalmi párbeszéd) fontosságáról. Szokása szerint teljesen figyelmen kívül hagyta a közgyűlésen belüli ellenzékét, illetve
kihagyta a jelöltállítási folyamatból a legrégebbi és legtöbb tagot
számláló hazai szlovák civil szervezetet, a Magyarországi Szlovákok
Szövetségét. A hazai szlovák nemzetiségen belüli társadalmi egyeztetés megkerülésével, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és az önkormányzati rendszerhez nem tartozó nemzetiségi
szervezetekkel történő egyeztetés kihagyásával az Országos Szlovák
Önkormányzat megszegte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal kötött „Stratégiai partnerségi megállapodás”-ban vállalt
kötelezettségét is. Mindezeket a szempontokat figyelembe véve arra
szólítom fel aktivistáinkat, szimpatizánsainkat és minden, magát
szlovák nemzetiségűnek valló magyarországi választópolgárt, hogy
bojkottálják a nemzetiségi képviselők parlamenti választását.
• Április 6-ig ne regisztráljanak a szlovák nemzetiségi választók
névjegyzékébe! Erre az őszi önkormányzati választások előtt még
elég idejük lesz.
• Ne mondjanak le arról az alapvető állampolgári jogukról, hogy
pártlistákra is szavazhassanak!
• Ne támogassák a ránk erőszakolt, a valódi nemzetiségi parlamenti
képviseletet nem biztosító látszatmegoldásokat
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Léteznek jó, boldog és tartós házasságok…
„Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott!
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom az utat melyre most lépünk
Vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk!”

otípiák ellenére is mindnyájan
szeretetre, biztonságra vágyunk, és ezt egy biztos, életre szóló kötelék adhatja meg
számunkra – az összetartozás
(Pilinszky János)
érzése, hogy tartozunk valahová, olyan családi környezet,
ahová mindig örömmel tértek haza, ahol
Tisztelt
megtaláljátok a nyugalmat és a békességet.
Ha megtaláltuk azt az embert, aki melházasulni vágyó fiatalok!
lett nem érezzük magányosnak magunkat,
annál álljunk meg, mert ő az igazi.
A házasság a házastársi hűségen, a kölcsöAz akadályok, melyeket az élet nehéznös bizalmon, s az egymás életének segítéségei, a hétköznapi problémák állítanak a
sén alapuló igaz emberi kapcsolat.
társak elé, kellő odafigyeléssel, szeretettel
A társadalom alapegysége a család s léleküzdhetőek. Mint mindenért az életben,
teznek még jó, boldog házasságok.
a házasságért is harcolnunk kell, hogy műA gyermek egészséges lelkületének peködjön, de szeretettel és hittel át lehet hidig az tesz jót, ha teljes családban, szeretetdalni az akadályokat.
ben nevelkedhet fel. Fontos, hogy később
ő is fenntartsa a házasság intézményét,
Szeretettel várunk minden bejelentkezni
hiszen az életre szóló párkapcsolatokban
kívánó párt a Polgármesteri hivatalba,
több gyermek születik, s a házasságban
ahol szíves segítségükre állunk a hivataélők hosszabb életűek.
los ügyintézés elvégzéséhez.
A mai társadalom szülte negatív sztere-

2013 évi
születések
Kormos
Polgár
Glück
Cseri
Cseri
Blonszki
Krausz
Elek
Szikra
Rezsnyák
Bakai
György
Balla
Tóth
Mikusik
Mozolai

Dávid
Zsófia
Benjamin
Fanni
Bence
Nina
Dorina
Mihály
Leila
Gréta
Eszter
Attila Norbert
Márton
Anna
Réka
Linda

Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül) Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:
n a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
n személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
n lakcímkártya
n születési anyakönyvi kivonat
n elvált, özvegy fél családi állapotát
igazoló záradékolt házassági kivonata
Külföldi állampolgárral, vagy külföldi
állampolgárok házasságkötési szándékának bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy
tájékozódjanak személyesen az Anyakönyvvezetőnél!
A házasságkötés időpontja a házassági
szándék bejelentésétől számított 31. naptól
tűzhető ki. Az iratok a bejelentést követően
egy évig érvényesek.
Polgármesteri hivatal
Berecz Miklósné
anyakönyvvezető

PILE SC hírek
6 induló 11 érem

Sikeresen ért végett a január 25-én megrendezett verseny a II. Tisza-tó kupa, hiszen 6 induló összesen 11 érmet szerzett.
A verseny családiasra sikerült összesen 80
induló volt és 4-3 fős csoportokban, körmérkőzéses rendszerben került megrendezésre a verseny. Összességében jó felhozó
és gyakorló verseny volt a márc. 8-9-n
megrendezésre kerülő Makói OB-ra.
Eredmények:
n Hugyecsek Noémi formagyakorlat
ezüstérem, küzdelem (-35kg) bronzérem
n Hugyecsek Tímea formagyakorlat
ezüstérem, küzdelem bronzérem

n Galda Helga formagyakorlat aranyérem, küzdelem bronzérem
n 
Juhos Krisztián formagyakorlat ezüst,
küzdelem (-40kg) bronzérem
n 
Glück Árpád formagyakorlat bronzérem, küzdelem (-70kg) bronzérem
n 
Mikusik Bertalan küzdelem (-40kg)
bronzérem
Felnőtt nőknél küzdelemben nem volt kategória így az ő sikerük rangja se kicsi.
Friss infók a TKD háza tájáról elérhetők
az alábbi linken: http://pilesc.hu/
tkdfrontpage/ Olyat még kérhetnék,
valahova a cikk végére, hogy friss infók
a TKD háza tájáról elérhetők az alábbi
linken: http://pilesc.hu/tkdfrontpage/

Köszönet!
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik részvételűkkel, támogatásukkal, felajánlásaikkal,
ötleteikkel és áldozatos munkájukkal segítették a I. Pilisszentkereszti Keresztény Bál létrejöttét.
Reméljük a bál jó hangulatának visszhangja eljutott azokhoz is, akik az idén nem tudtak el jönni a bálra,
de kedvet kapnak a jövő évben megrendezésre kerülő II. Keresztény bálunkhoz.
Zoltán atya
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Munkaverseny a föld alatt

Melyik lesz hazánk legmélyebb barlangja?
Magyarország legmélyebb barlangjainak
rangsora évtizedeken át a következő volt:
Első az István-lápai-barlang 254 méterrel
(Bükk), második a Vecsembükki-zsomboly
238 méterrel (Aggteleki-karszt), harmadik az Alba Regia-barlang 200 méterrel
(Bakony). Ezt „bolygattuk meg” 2009
márciusban, amikor a Pilis hegyben lévő
Vacska-barlang függőleges kiterjedésével
átléptük a 200 métert.
Bár a Csévi-szirteken (a Pilis hegy nagy,
Ény-ra, azaz Kesztölc felé néző sziklás oldalában) már 1991 óta zajlik az ottani barlangok (eleinte csak a Legény- és a Leánybarlang) feltárása, melynek eredményeként
az ismert járatok összes hossza másfél kilométerről négy kilométerre növekedett, az
igazán nagy áttörés 2008 tavaszán történt,
amikor az általam alapított Szent Özséb
Barlangkutató Egyesület a ’91 óta itt tevékenykedő Ariadne Egyesülettel közösen

Egy szűkület a sok közül
(Vacska-barlang)

Szent Özséb-barlang

felfedezte az eredetileg csak 13 méteres
Vacska-barlang folytatását. Ez után a hazai
barlangkutatás történetében egyedülálló
ütemben zajló feltárások következtek: 2008
év végére a Vacska-barlang hossza elérte
a 2 kilométert, és összekötöttük a Rejtekút-barlanggal, 2009-ben feltárultak a négy
méteres karcsú cseppkőoszlopokat is tartalmazó nagy termek, amelyek közül a legnagyobbikban akár a falu temploma is elférne,
valamint elértük a 200 méteres függőleges
kiterjedést, és az 5 km-es összhosszúságot.
2010-ben összekötöttük a barlangot a szomszédos Leány-Legény-barlangrendszerrel,
így 11,7 km-es összhosszúsággal hazánk
harmadik leghosszabb egybefüggő barlangja vált ismertté. Azóta további feltárások történtek, 2012 év végére a Cséviszirteken lévő barlangjáratok összes hossza
elérte a 15 km-t, azaz tizenöt kilométert.
(Bár mindezek a járatok egy 150 x 250 méteres terület alatt „összezsúfolódva” helyezkednek el)
És a huzat egyértelműen átjár a Vacskaés az Ajándék-barlang között, ami azt jelenti, hogy összeköthetők, legfeljebb az a
kérdés, hogy mekkor munka árán. Hiszen
ezeket a barlangokat nem állva járható folyosóként, hanem zegzugos, szűk járatok
labirintusaként kell elképzelni, ahol gyakran véséssel, ásással, kőomladék-halmazok átbontásával kell újabb és újabb átjárhatatlan szűkületeket leküzdenünk. Ha a
Vacska-Ajándék összeköttetés létrejönne,
az azt eredményezné, hogy az egyesült
barlangrendszer mélysége 275 méter lenne,
amellyel jelen sorok írásának pillanatában
Magyarország legmélyebb barlangja lenne.
Úgy tűnt, hogy a felfedezések sorát egy- ➺
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A Holt-tó a Vacska-barlangban

➺ szerűen semmi sem állíthatja meg. Kiderült azonban, hogy ez nem teljesen igaz.
Ugyanis a kutatási engedéllyel egyedül rendelkező Ariadne Egyesület 2013 tavaszán
kizárt minket a közösen feltárt barlangokból, ennek érdekében az ajtókat behegesztették, illetve betemették, így a Csévi-szirti
barlangok kutatásában egy teljes évre szünet állt be. Bár idén januárban találtak az
Ajándék-barlangban továbbjutást – immár
nélkülünk –, ez nem volt elég ahhoz, hogy a
néhány fiatal barlangkutatóból álló, a Bükki
Bányász-barlangot kutató elszánt csapattal
tartani tudják a mélységért folyó versenyt.
A Bányász-barlang egy zsomboly, amely
innen kb. 200 kilométrre, a Bükk-fennsíkon
nyílik, és 2011-ben kezdődött meg a kutatása Sűrű Péter és Rántó András keze által.
Nem volt könnyű dolguk, mert 115 méter
mélységben majd 130 méter mélységben is
egy-egy olyan fejletlen szakasz állta útjukat,
ahol 10-10 méter hosszan járhatatlan méretűre szűkült a járat, ezeket a részeket vésőgéppel, fúróval kellett végigtágítani annyira, hogy legalább hason csúszva el lehessen
bennük vergődni. Utána hatalmas aknát
találtak, amelyen akadálytalanul jutottak le
223 méter mélyre – letaszítva ezzel a képzeletbeli dobogóról a Vacska-barlangot és az
időközben „odafurakodott”, szintén 200 m
mélységű, balatonedericsi Kessler Hubertbarlangot. Ez az állapot sem tartott sokáig, mert idén január 20-án még mélyebbre
jutottak, elérték a 250 méteres mélységet,
és a járat tovább vezet lefelé. Mire e sorok
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Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
általában a hónap végén, 850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
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nyomtatásra kerülnek, valószínűleg már a
Bányász-barlang lesz a legmélyebb.
Milyen az a barlangkutatás
és mire jó?
Általában szűk, vizes, sáros lukakban fekve
próbálunk küzdeni az átjárhatatlan szűkületek, a járatokat elzáró agyag- és omladéktömegek ellen. Persze - ritkán - előfordul,
hogy új szakaszokat fedezünk fel, de ezek
is általában nehezen (azaz csak kúszvamászva, kötélen ereszkedve) járhatók. Ezen

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: pilisiklastromkft@gmail.com

a ponton szokták a laikusok megkérdezni,
hogy „valaki fizet nektek ezért?” Vannak
ellenpéldák, de általában nem. Miért csináljuk tehát? Akit egyszer megcsap az ismeretlen barlangból kiáramló levegő, a felfedezés láza, az könnyen válik megszállottá,
és képes a fél életét feláldozni a barlangok
feltárása érdekében, függetlenül attól, hogy
általában semmi haszna nincs belőle.
Van belőle haszna viszont a környéknek.
Hiszen gondoljunk bele, mivé lenne például Aggtelek község az ott nyíló barlang
nélkül? Például a Pilis tetőn, 2003-ban általunk feltárt Szent Özséb-barlang az elszántabb (létrán lemászni képes) laikusok
számára is megtekinthető lehetne, csak az
kellene hozzá, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság „áldását adja rá”, ez azonban különféle okokból már 2 éve húzódik. Reménykedünk benne, hogy egyszer mégiscsak megvalósíthatjuk ezt a mindannyiunk számára
sikert jelentő projektet.
Ha valaki jobban érdeklődik a barlangok iránt, tekintse meg honlapunkat:
www.foldalatt.hu, valamint keresse a „Felfedezések a föld alatt” című könyvünket,
amely legkésőbb március elején megjelenik.
Egyesületünk 1%-ot is fogadhat, adószám: 18222786-1-43, név: Szent Özséb
Barlangkutató Egyesület
Slíz György
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A hirdetési tarifák 2013-ban:
Apróhirdetés 20 szóig: 500 Ft, 1/16 oldal: 750 Ft, 1/8 oldal: 1400 Ft, 1/4 oldal: 2800 Ft, 1/2 oldal: 5600 Ft,
1/1 oldal: 11 000 Ft. Hirdetéseiket minden hónap 23-ig (lapzártáig) küldhetik a pilisiklastromkft@gmail.com címre

