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jégtől mentesítésétől és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
hulladékok eltávolításáról.
4. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkosság vált utak, járdák, lépcsők tiszPilisszentkereszt Község Önkormányzatának a 2/2001.(III.22.) számú, a környe- títására a település közigazgatási területén csak közegészségügyi szempontból
zet védelméről szóló rendelete II. fejezet 3. § (1) bekezdése alapján, a belterüle- veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, zúzott kő, stb) lehet haszten lévő ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni
nálni. A szóróanyag beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni.
n az ingatlan előtti járdaszakasz
(2) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen
n járda hiányában 1 méter szélesség területsáv
környékén tilos.
n illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület
A síkosság mentesítés elmulasztása miatt bekövetkező balesetekből származó
n a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, hótól, kártérítési felelősség az ingatlantulajdonost terheli!
A rendeletben meghatározott kötelezettségeknek minden lakosnak eleget kell tennie.

Tisztelt ingatlantulajdonosok!
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Polgármesteri bejelentések

H

Rövid beszámoló az önkormányzat 2011. évi működéséről

iába valónak tűnik minden próbálkozás, az óvoda felújítási pályázaton
nem tudunk indulni. A pályázati kiírás megjelenése után vált bizonyossá, hogy a pályázat befogadásához az elbírálók a szükséges
statisztikai adatokat egy központi elektronikus rendszerből veszik. Ebben pedig az szerepel, hogy az óvodánk befogadóképessége
115 fő, a 3-6 éves korú gyermekek száma
pedig 2012. január 1-jén 100 fő, vagyis 15
férőhellyel rendelkezünk még. A vesztünk,
akárcsak négy éve az alapító okiratunk lett.
Tavaly nyáron (amikor arról szóltak a hírek,
hogy idén nem lesz óvodafejlesztési pályázat), a törvényes működés idei évi megtartása érdekében, a képviselő-testület az alapító
okiratban a csoportok számát 4-ről 5-re, a
befogadóképességet 100-ról 115-re változtatta az óvoda vezetőjének beadványai szerint. Mint kiderült nem kellett volna, mert
a kiírás a törvénytelenséget választó, a befogadóképességnél több gyermeket felvevő önkormányzatokat támogatja, sőt plusz
ponttal jutalmazza. Mi, akik előre menekülve megteremtettük annak lehetőségét
egy kényszerű lépéssel, a vezetői iroda csoportszobává alakításával, hogy valamennyi
felvételre jelentkező gyermeket fel tudjunk
venni, hátrányos, sőt lehetetlen helyzetbe
kerültünk. Sőt a jelenlegi helyzet szerint, az
új óvodaépítésre és bővítésre szolgáló újabb
pályázatból a központi régió, ahova tartozunk, kimarad.
Az általános iskolánk, valamint az óvodánk is 2013. január 1-től állami fenntartás és üzemeltetés alá kerül. Még pontosan mindig nem tudni, hogy milyen vagyon
és milyen önkormányzati forrás kerül át a
fenntartás forrásaként, a közoktatási normatívákon túl.
Az év elején önkormányzatunk 15% önrész biztosítása mellett 25 m3, szociális célú tűzifa megvásárlására nyert 381 000,- Ft
kiegészítő állami támogatást. Az önkormányzat a tűzifát a Pilisi Parkerdő Zrt.-től
kell, hogy megvásárolja. A tűzifa természetbeni támogatásként, rászorultság alapján, m3-enként kerül kiszállításra reményeim szerint február közepéig, vagyis 25
családnak tudunk segíteni ezzel.
Polgármesteri beszámoló
az önkormányzat
2011. évi működéséről
Megtörtént valamennyi nagy pályázatunk
lezárása. Ez magába foglalta a helyszíni
záró szemléket, a szükséges hiánypótlásokat, a garanciális javításokat és a pénzügyi
zárást. Minden rendben zajlott, az átlagnál
kevesebb hiánypótlásnak kellett eleget tennünk. A tervezetnél kevesebb pénzből va · V I. é vfolyam, 2012. febr u ár

lósultak meg beruházásaink, így kevesebb
önerőt kellett biztosítanunk, kevesebb hitelt
kellett felvennünk. A KMOP-3.1.1/A-20080006 „Pilisi Zöldút” pályázatunk önereje
2 804 544 Ft volt, melyhez 14 929 614 Ft
támogatás társult, így 17.734.158 Ft fejlesztést tudtunk aktiválni, nagyrészt Dobogókőre. A KMOP-2.1.1/B-2009-0025 „Belterületi utak fejlesztése” pályázatunk önereje
37 178 264 Ft volt, melyből 36 876 017 Ftot hitelből (25 éves futamidővel, 5 év múlva
kezdjük el törleszteni) biztosítottunk, a támogatás összege 86 749 289 Ft volt, így az
aktivált összérték 123 927 553 Ft lett (ebből a Tavasz utca 87 952 887 Ft, a Kossuth
Lajos utca 35 974 666 Ft).
A KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040 „Faluközpont fejlesztése” pályázat önrésze
13 636 519 Ft volt, melyből 13 245 458 Ftot hitelből (10 éves futamidővel, 3 év múlva
kezdjük el törleszteni) fedeztünk, a támogatás összege 58 546 163 Ft volt, a projekt elszámolható összköltsége így 72 182 682 Ft
volt.
Megépültek és átadásra kerültek a forgalomcsillapító szigetek és gyalogátkelőhelyek a hozzájuk kapcsolódó közvilágítás
bővítéssel. A megvalósult beruházások a
következők voltak:
– az 11108. j. út-1111.j. út csomópontban 3
gyalogátkelőhely kialakítása, melyből 2
db középszigettel kiépített, közvilágítás
bővítéssel és járdakorrekcióval,
– az 11108. j. úton a Polgármesteri Hivatal
előtt gyalogátkelőhely kiépítése közvilágítás átalakítással,
– az 1111. j. úton a Pomáz felöli és a Dobogókő felöli belépési pontokon településkapu kiépítése közvilágítás bővítéssel.
A
beruházások
összköltsége
33 544 564 Ft lett, melyből önkormányzatunk önrésze, a 2009-ben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal aláírt
megállapodásnak megfelelően 5 031 685 Ft
(15%) volt. Az önrésznél 2 065 030 Ft tervezési költséget számoltunk el, valamint
összesen 2010-ben 327 970 Ft-ot, 2011-ben
2 638 685 Ft-ot fizettünk be.
Tisztítható és karbantartható vízátereszeket építettünk a Forrás utca végén az erdészeti szérűskert után, valamint az alsóDobogókői úton. Megtörtént az alsó-Dobogókői út bevezető szakaszának a helyreállítása és javítása is.
Több helyen az utak melletti vízelvezető árkokat mélyítettük illetve helyreállítottuk.
A Magyar Közút felújította a Dera patakon átívelő régi kőhidunkat.
n Az önkormányzat problémamentesen
üzemeltette intézményeit, a nemzetiségi

óvodát és az általános iskolát, a Közösségi
Házat és a tájházat, a Polgármesteri Hivatalt és a Szlovák Házat, és a védőnői szolgálatot.
Önerőből áthelyeztük az óvodai játszóteret a hivatal mögötti területről az iskolai
játszótér mögé, a szabványoknak megfelelően felújítva a játszóeszközöket és kialakítva az új helyüket.
Az önkormányzat dolgozóinak és közmunkásainak munkájával teljesen felújítottuk az általános iskola ebédlőjét.
Az általános iskolában asztalos karbantartási és javítási munkákat végeztünk, intézményeinkben megtörténtek a szükséges
belső festések.
Cserélni kellett a Polgármesteri Hivatal
és Szlovák Ház elhasználódott és javíthatatlanul elromlott gázcirkóit.
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. közreműködésével Dobogókőn felújításra került
a nyilvános WC, a parkoló előtti körágyás a
zászlórudakkal és a térkép előtti terület. A
parkoló és a Bohém tanya közötti területre
homokozó került, cölöpkerítéssel elválasztva a zöldparkolótól. Dobogókő közterületeire 10 db egyedi, saját készítésű pad, 20
db útbaigazító tábla és több KRESZ TÁBLA került kihelyezésre. Az alsó parkolóból a szánkópályához egy széles gyalogút
lett kialakítva, valamint egy, a biztonságot növelő sövénykerítés épült az út mellé.
A Kft. a közterületek karbantartásához és
a nagyrészt kertészeti jellegű vállalkozási
tevékenységéhez igénybe vette az önkormányzat közmunkásait is. A Kft. által üzemeltetett közvécé bevétele az elmúlt évekhez képest kb. a nyolcszorosára, a parkolók
üzemeltetésének nettó bevétele a másfélszeresére nőtt.
n Önkormányzatunk a különböző közmunkaprogramok keretében 18 közmunkást foglalkoztathatott rövidebb hosszabb
ideig. Legtöbbet az értékteremtő munka
keretében 10 főt májustól október végéig
5-t, májustól december végéig 5-t. A hoszszú távú közmunka keretén belül (3 hó napi 8 óra) további 1 főt. December 9-től a
téli közmunka keretében 2 hónapig 6 főt
napi hat órában tudunk alkalmazni. Általában bérük és járulékaik 75%-ának támogatásával.
Az önkormányzat közmunkásaival, közhasznú tevékenység keretében segítséget
nyújtott a dobogókői Siketek Mária kegyhely felújításához, a Petőfi utcai leégett ház
helyreállításához és a Pálos közben lévő ingatlan ivóvíz ellátási problémájának megoldásához.
n Az önkormányzat anyagilag is támogat-
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ta a Fánkfesztivál megrendezését, megszervezte és nyereséggel rendezte meg a Pilisi
Klastrom Fesztivált. Méltó módon megtartottuk nemzeti ünnepeinket és helyi ünnepeinket (gyertyagyújtás, idősek napja). Az
egyházzal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, intézményeinkkel és civilszervezetekkel közösen programokat szerveztünk és
bonyolítottunk le (pl.: Cirill-Metód ünnep,
búcsúsok fogadása, III. Béla királyra emlékezés – klastrom nap, Szent Erzsébet ünnepe – családév, kiállítások, koncertek, adventi programok, stb.).
Életben tartottuk és fejlesztettük test-

vérközségi kapcsolatainkat. Kézdiszentkereszti falunapokon járt egy küldöttség,
mely a hivatal dolgozóiból és képviselőkből állt. Falunk lakóiból álló zarándokcsoport járt Kézdiszentkereszten és együtt zarándokolt el testvérközségünk lakóival a
Csíksomlyói búcsúba. Kézdiszentkereszti
futballcsapat töltött el egy sportos hétvégét Pilisszentkereszten. Kölcsönösen résztvettünk Nagyölved vezetőivel és lakóival
egymás ünnepségein. Közvetlen segítséget
nyújtottunk a pomázi önkéntes tűzoltókkal
a nyári nagyölvedi katasztrófahelyzetben.
Találkoztunk a Pilisszentkeresztre látoga-

Hírek az ülésteremből
26/2011. december 21.
Képviselő-testületi ülés
Az ülésen jelen volt valamennyi képviselő: Fazekas László, Galó László, dr. Horváth Sándor, Jánszki István, Lendvai József,
Mikusik Gábor és Rusznyák János. A napirendi pontok tárgyalása során a képviselő-testület döntéseit egyhangú szavazással
hozta meg.
– A testületi ülés a 2011. évben kivetett
építményadó-bevallással kapcsolatos tapasztalatokról szóló tájékoztatóval kezdődött. A tájékoztatót a jegyző készítette
el. (A tájékoztató lényegét külön cikkbe
foglaltuk – a szerk.)
– A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi
költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. A III. negyedéves
teljesítés a bevételi oldalon 260 101 000
Ft (81%), a kiadási oldalon 232 157 000
Ft (73%) volt.
– A képviselő-testület zárt napirend keretében, a Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására megbízási szerződéssel Magyar
Zsoltot (2098 Pilisszentkereszt, Forrás
utca 68. szám alatti lakost) választotta
meg. A megbízás időtartama határozatlan időre szól 2012. január 1-jétől. A képviselő-testület a megbízási díjat havonta
bruttó 150 000,- Ft-ban állapította meg,
és az ügyvezető részére havonta 50 000,Ft költségtérítést biztosít. Az ügyvezetői
pályázati kiírásra 4 pályamű érkezett. A
pályázókat a testület, döntése előtt, informális ülésen hallgatta meg.
– A képviselő-testület módosította szervezeti és működési szabályzatát annak érdekében, hogy megváltoztatott bizottsági struktúrával tudja folytatni munkáját.
Megválasztotta a kötelezően létrehozandó bizottságát (ez a Pénzügyi Bizottság),
melynek elnöke dr. Horváth Sándor, képviselő tagjai Galó László és Rusznyák
János, külső tagjai Galda Béláné és Pócs
Gábor lettek. A Pénzügyi Bizottság látja
el ezután a képviselők vagyonnyilatko-

–

–

–

–

zatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat is. Szociális
Bizottságot is választottak a képviselők.
A bizottság elnöke Rusznyák János lett,
tagjai Mikusik Gábor képviselő és Balla
Szilvia külsős tag. Megválasztásuk után
a bizottságok külsős tagjai esküt tettek.
A valamennyi képviselő aláírásával
benyújtott, a képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 16/2010.
(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatot
terjesztett a testület elé a polgármester.
A képviselő-testület egyhangú döntéssel
fogadta el a rendeletet hatályon kívül helyező 18/2011. (XII.23.) módosító rendeletet. A képviselők az alakuló ülés és a
módosító rendelet hatályba lépése közti
időszakra is lemondtak képviselői tiszteletdíjukról.
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatát elfogadva nem
döntött a Téry Ödön 41. alatti ingatlan
hasznosítására beterjesztett pályázati kiírás ügyében. A pályázati kiírás januári
testületi ülésre történő előkészítésére felkérte az új Pénzügyi Bizottságot.
A képviselő-testülete döntött arról, hogy
a részletes munkatervét a januári testületi ülésén fogadja el, 2012. január 19-én.
A döntés értelmében az ülésre a jegyző
készíti elő a részletes munkatervet. Az
ülések a hónap 15-e utáni csütörtökön 17
órától kezdődnek és 20 óráig tartanak. A
képviselő-testület júliusban és augusztusban ügyrendi szünetet tart. Január 10ig a képviselők megtehetik észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalban a munkatervvel kapcsolatban.
A képviselő-testület a Pilisszentkereszti Hírforrás szerkesztőségének vezetőjévé visszavonásig Berényi Ildikót, a Közösségi Ház igazgatóját bízta meg, aki
a munkát díjazás nélkül vállalja. Egyben módosította a Pilisi Klastrom Nonprofit kft.-vel megkötött lapkiadási szerződést is. A módosítások közé bekerült
Galó képviselőnek az a javaslata, hogy

tott blatnéi csoportokkal, a Sarfiankával és
a focicsapattal.
n A jegyző irányításával lebonyolítottuk
a 2011. január 9-re kitűzött területi és országos kisebbségi önkormányzati választás települési szintű részét, a 2011. évi népszámlálást, és nem utolsósorban az időközi
önkormányzati képviselők és polgármester
választását.
n Az önkormányzat 2011 évi feladatait
nagyon takarékosan gazdálkodva, működési hitel felvétele és ingatlan eladása nélkül tudta teljesíteni, egyedülálló módon
kistérségünkben.
az alapító képviselő-testületnek a szerkesztőség összetételére vonatkozóan véleményezési joga legyen. A szerkesztőség tagjainak személyéről ugyanis a főszerkesztő dönt. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírásával.
– A képviselő-testülete megalkotta a
19/2011. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a környezet védelemről szóló
2/2001. (III.22.) rendelet módosításáról.
A módosításra azért volt szükség, mert
egy törvényességi észrevétel szerint a
rendeletben szerepelt „főleg parlagfű”
szövegrész törvénysértő.
1/2012. január 19.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt. A napirend elfogadása után, a napirendek tárgyalása előtt a testület és a jelenlévők egy perces néma tiszteletadással
emlékeztek az előző nap elhunyt önkormányzati dolgozóra Kara Jánosra. Napirend előtt számolt be a polgármester a lejárt határidejű határozatokról, a beszámolót a testület elfogadta. Napirendje tárgyalása során, egyhangú szavazással:
– A képviselő-testület döntött arról, hogy
a Szent Miklós Alapítványnak 217 073,Ft/év (18 089,- Ft/hó) önkormányzati támogatást biztosít a „Családsegítő Szolgálat” – mint családsegítő alapellátási feladat – 2012. évi működéséhez. A
testület felhatalmazta a polgármestert a
2012. évre megkötendő ellátási szerződés aláírására.
– A képviselő-testület elfogadta 2012. évi
munkatervét, mely megtekinthető a honlapunkon is. Terv szerint havi egy képviselő-testületi ülésre kerül sor (júniusi,
júliusi nyári szünettel), általában a hónap
közepén, csütörtökönként 17.00 órai kezdettel.
– A képviselő-testület érdemben nem tudta tárgyalni 2012. évi költségvetésének
tervezetét. A testületi ülést megelőzően pénzügyi bizottsági üléseken kaptak
tájékoztatást a képviselők a polgármesV I. é vfolyam, 2012. febr u ár
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tertől és jegyzőtől a költségvetés tervezésének aktuális helyzetéről és a rendelkezésre álló kevés alapadatról. A pontos
tervezést eddig törvényi változások is lehetetlenné tették, melyek értelmében teljesen új szemléletű költségvetést kell készíteni.
– A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel 2011. 02.15.-től
2012. 02.15.-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződésének hatályát 2012. április 30.-áig hosszabbítsa
meg. A polgármester intézkedjen annak
érdekében, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2012.
február 28.-áig készítse el és küldje meg
a polgármester részére a Kft. 2011. évről szóló mérlegbeszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint a Kft. 2011.
évi bevételeinek és kiadásainak alakulásának és a dobogókői parkolók 2011. évi
üzemeltetésének adatait tartalmazó kimutatásokat.
– A képviselő-testület elfogadta „Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongaz-

dálkodás szabályairól” szóló 15/2010.
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosítást még az előző képviselő-testület indította el, és az a társadalmi egyeztetést követően került most
elfogadásra.
– Ugyanilyen utat járt be „Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló 13/1995. (XI.1.)
rendelet módosítása. Annyi különbséggel, hogy ebben az esetben egy teljesen
új rendelet került elfogadásra. Az egyeztetés ideje alatt egyik jogszabály tervezetéhez sem érkezett észrevétel. (A rendeletek honlapunkon megtekinthetők.)
– A jogszabályi változások lehetetlenné
tették, hogy a településünkön a hulladékgyűjtést végző Saubermacher Magyarország Kft. 2012. évre tervezett díjemeléséről érdemben tárgyaljon a testület. A
képviselők tájékoztatást kaptak a jogszabályi változásról és Saubermacher ügyvezetőjével lezajlott tárgyalásról.
– A képviselők tájékoztatást kaptak a jegyző 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelményeinek értékeléséről. A polgármester tájékoztatása szerint a jegy-

Tájékoztatás az adóbefizetések 2011. december 31-i
állapotáról és a behajtott hátralékok összegéről
mogatások
összege,
minden évben a működéshez többet kell hozAdónem
Tervezet Kivetés
zátennie az önkormányzatnak a saját bevételei
Építményadó
21
18,9
17,2
82%
terhére.
Telekadó
5,5
5,5
4,9
89%
Az önkormányzat a
Iparűzési adó
19
21
20,5
108%
jövőben nyilvánosságIdegenforgalmi adó
7
5,1
7,4
106%
ra fogja hozni azoknak
Gépjárműadó
16,5
15,1
13,5
82%
az adósoknak a nevét,
Pótlék, bírság
3,4
1
29%
címét és az adótartozás
Talajterhelési díj
1
1,3
1
100%
összegét, akik nem fiEgyéb adó jellegű
3
2
1
33%
zették be a helyi adót és
Összesen:
76,4
66,9
65,5
86%
a gépjárműadót.
Tervhez képest a hiány: 10,9 millió Ft
Jelentős azoknak az ingatlantulajdonosoknak is a száma, akik 2011. évben nem
A kimutatás tartalmazza a 2011. évben teradtak be építményadó-bevallást, így az
vezett és befolyt adóösszeget a tárgyévben
adóhatóság ki sem tudta vetni az adót.
befolyt hátralék összegével együtt, azonA képviselő-testület és a Polgármesteri
ban nem tartalmazza a 2011. december 31Hivatal munkatársai mindent elkövetnek anén fennálló rögzített évek óta göngyölített
nak érdekében, hogy működő képességünket
adóhátralék összegét, amely mára eléri a
fenntartsuk, de tovább már nem lehetünk
39 000 000 Ft-ot. Az adóbevétel az önkortekintettel azokra, akik ebben gátolnak.
mányzat gazdálkodásához, működéséhez
A képviselő-testület napirendre tűzte
szükséges és elengedhetetlen bevételi forrás.
az adóbehajtás hatékonyságának és eredAki nem fizet nemcsak a közösséget károményességének javítását célzó intézkedési
sítja meg, hanem saját magát is. Hiába törterv készítését annak érdekében, hogy az
tént meg 2011-ben 13 840 000 Ft kintlévőadóelkerülőket a törvényes irányba terelség behajtása, ha a 2011 évre kivetett adók be
je.
nem fizetése miatt újraképződött 14 378 000
Kérjük mindazokat, akik bevallási ilFt hátralék. Ezért az idei évi költségvetés
letve adófizetési kötelezettségüknek nem
tervezésekor is nagyon nehéz helyzetben van
tettek eleget, mulasztásukat mielőbb póaz önkormányzatunk, ez már most látszik.
tolják.
A 2012-es évben is csökkent a normatív táLendvai József
Kimutatás 2011. december 31. állapot szerint:

Befizetés
teljesítése
Befizetés a tervezetthez
képest
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ző a feladatait teljesítette, minősítése jó.
– A képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez
kapcsolódó
2012. évi kiemelt célokat. Egyben felkérte a jegyzőt arra, hogy a köztisztviselők
egyéni teljesítménykövetelményeit az elfogadott célok alapján határozza meg.
– A képviselők megismerték és tudomásul
vették a polgármester ez évi szabadságolási tervét. A polgármester júniusra tervez hosszabb szabadságot, amikor Czestochovába szeretne gyalogos zarándoklattal elmenni.
– A képviselő-testület döntött arról, hogy
a 2012. évi közmeghallgatását, 2012. május 17-én megtartandó munkaterv szerinti ülésén külön napirendként kívánja
megtartani.

Anyakönyvi hírek
2011. évben
Születtek:
Bak Jázmin
Mészáros Ádám
Danó Bálint
Révész-Bedi Bence
Papucsek Sarolta
Baranyai Hanna
Székely Dalma
Kovács Nimród
Vas Virág
Heinrich Zalán
Sóskuti Csaba Árpád
Havrán Hanna Rozina
Lengyel Mira Anna
Katona Bence
Motika Milica
Seres Dániel
Kincses Máté
Boros Kincső
Spiegelhalter Noel
Majnics Hanna
Bene Júlia
Berkin Ruben Albert
Balla Nadinka
Szabó Mira
Illés László

Elhunytak:
Hugyecsek Ferenc
Török Márta
Antal Istvánné
Galda Gebhardné
Papucsek Rezsőné
Kosznovszki Kálmán
Kosznovszki Ferencné
Paulenyák Antal Menyhért
Juhász Mihályné
Farkas Sándor
Klausz Ildikó
Vlcsek Istvánné
Cserni Gergely
Papucsek Antal
Holcapfel Ferencné
Mikusik Rezső
Kosznovszki Józsefné
Dusanek László
Dr. Trybek László
Kocsis Ferenc
Örmendi Attila
Nyugodjanak békében!
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Tanácsok beiskolázás előtt – Érett vagy éretlen?
Az iskolaérettségről (nemcsak) óvodás szülőknek

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola • 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc u. 12. • Tel.:/fax: 06-26/347-638

A

z esetek többségében az iskolai foglalkozásokra való alkalmatlanság
nem az értelmi képességek hiányát jelenti, hanem azt, hogy a szigorúbb szabályokhoz való alkalmazkodásnak még nem jött
el az ideje. Természetesen az általános alkalmazkodási követelmények mellett az iskolába kerülő gyermekektől bizonyos értelmi képességet is elvárnak. Bármily szigorúnak is tűnnek az aggódó szülő szemében
e követelmények, az ép értelmű gyerekek
általában könnyedén teljesítik ezeket, sőt, a
vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerekek

Közeleg az iskolai beiratkozás. Iskolánk logopédusa az iskolaérettséggel
kapcsolatos tanácsait szeretné a szülőkkel megosztani.
értelmi fejlettségüket tekintve előbb válnak
iskolaéretté, mint viselkedésükben. Többségük aránylag kevés zökkenővel beszokik

Fizikai alkalmasság
• a gyermek már elért bizonyos testi fejlettséget (kb. 1l0 cm-es testmagasság, 18 kg-os testsúly),
• túl van az első ún. alakváltozáson (eltűnt a kisgyermekekre jellemző
pocak, a teste megnyúlt, karcsúbb lett),
• megkezdődött a fogváltás, az első tejfogak kihullanak, s megjelennek a maradandó fogak,
• általános jó erőnlét, ami a manapság meglehetősen nehéz iskolatáskák cipeléséhez és a huzamosabb egy helyben ülés miatt fontos,
• egyértelműen felismerhető a gyermek jobb-, illetve balkezessége.
Pszichés alkalmasság
• a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a játékaiban is
megjelenik,
• a rábízott feladatokat elvégezi, tevékenységeit nem hagyja félbe,
• képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival,
• nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni,
• képes felnőttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására.
Szükséges képességek
• képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással, színezéssel,
feladatlap kitöltésével,
• könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat,
• képes magát egyszerűbb összetett mondatokban kifejezni; nincs beszédhibája,
• némi gyakorlatot szerzett már finommotorikus mozgásokban, rajzol,
színez, fest, gyurmázik (természetesen nem művészi szintű alkotások létrehozása cél, hanem a viszonylagos jártasság),
• legyen bizonyos szintű mennyiségfogalma (jól használja a kisebbnagyobb, több-kevesebb fogalmát, igazodjon el az 1-10-ig terjedő
számok között).
Az iskolaérettség, amely az iskolai életre való alkalmasságot jelenti, 5-7 év közé tehető. Az alábbi kérdések megválaszolásával felmérheti gyermeke fizikai, pszichológia és szociális érettségét. A teszt
eredménye azonban csak tájékoztató jellegű! Az iskolaérettség megítélésében kiemelt szerep jut az óvónőknek, akik éveken keresztül, nap
mint nap követik nyomon gyermekeink fejlődését.
A fő cél a probléma megelőzése. Egy jól felépített, tudatos óvodai
munkában (játék, munka, értelmi-, közösségi-, testi nevelés), amilyen
nálunk is folyik, már kis csoportba lépéstől kezdve elindul az iskolára való felkészítés. Mindez lépésről-lépésre, a mindennapok minden
pillanatában.
1. Eléri-e gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22 kg-ot?
Mert bár a súly- és magassághatár megszűnt, a kisebb termetű gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.
2. Elindult-e a fogváltás? Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az
ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.
3. Tud-e gyermekünk cipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.
4. Jó-e gyermekem ceruzafogása? Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt, sok gyurmázással lehet erősíteni.

az iskolába, ugyanis az iskolához szükséges
képességeket nem kell külön tanítani, azok
a fejlődés során maguktól megjelennek.
Mindezek ellenére ebben az életkorban
még nagyok az egyéni eltérések. Nem ritka az olyan gyerek, akinek számára a betűk felismerése már nem kihívás, mások
inkább a számok világa iránt érdeklődnek,
de az sem jelent semmiféle lemaradást, ha
a betűkkel, számokkal még nem barátkozott meg. Néhány általános szempont alapján magunk is viszonylag megbízható képet
kaphatunk gyermekünk iskolaérettségéről:

5. Mennyire összerendezett gyermekem elemi mozgása? A kúszás, mászás, lábujjon–sarkon–talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet.
6. Jó gyermekem egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal,
melynek hiánya figyelem- és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a
vonalon járást, a „pincérkedést” tálcával.
7. Mennyire fejlett a vállöv, a könyökízület és a csuklóízület finommozgása? Ez a szépírás alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.
8. Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos, majd ellentétes kéz-láb emeléssel, masírozással,
láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthető.
9. Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját
testünk, ezért ha ez bizonytalan, minden azzá válik.
10. Kialakult dominanciákkal rendelkezik-e? A nem megfelelő kézzel
történő írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz vezethet.
11. Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tv-nézés és
számítógép-használat. Szemtorna lehet a fej elmozdulása nélkül:
szemmozgatás jobbra, balra, le, föl, rézsútosan.
12. El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, illetve helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…) ?
13. Képes-e adott mozdulatokat ill. alakokat térben (pl. építés) és síkban (pl. rajz) leutánozni?
14. Képes-e mozgássorozatok elvégzésére (pl. taps-lépés-guggolás,
gyöngyfűzés) ill. rajzminták követésére?
15. Képes-e irány követésére? Itt is eleinte nagymozgásban, később finommozgásban, papíron.
16. Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ezt például célbadobás
során figyelhetjük meg.
17. Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? (Mi van a képen
hátrébb, mi előrébb? Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.)
18. Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? (pl. különböző színű és nagyságú kockák válogatása.)
19. Az azonosságon túl felismeri-e a különbözőségeket?
20. Különböző hangokat meg tud-e különböztetni egymástól? (pl. azonos hangzású szavakat: pl: kéz-kész, mind-mint)
21. Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (pl. kis részleteket megkeresni
az egészen belül)
22. Megye-e a szétszedés és újra összerakás gyakorlata?
23. Képes-e az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik
csatornára átfordítani? (pl. mesét lerajzolni.)
24. Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás
és beszélgetés fejleszti.
25. Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?
26. El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetében? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok változását?
27. Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?
28. Tűri-e a kudarcot?
29. Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?
30. Játszik-e a közösségben?
Összeállította: Galó László, logopédus
V I. é vfolyam, 2012. febr u ár
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110 éve született
Ölbey Irén
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Az Ariadne-barlang
a Pilisben

Ölbey Irén költőnőre emlékezünk az idei
évben megjelenő számainkban legismertebb verseivel, írásaival, életrajzi adataival.

A

költőnő Dögén született (Szabolcs
vm.-ben 1902. december 27-én. 1987.
ápr. 23-án hunyt el. Gyermekkorát Dögén és
Királyhelmecen töltötte, 1921-ben tanítóképzőt végzett Debrecenben. Kitűnő tanuló, lapot szerkeszt, verseket, novellákat ír,
írásait az Élet katolikus folyóirathoz küldi.
Ászáron, Pusztavacson házi tanítónő, tanít
Napkoron, Pilisszentkereszten is az 192030-as években. A Tóth családnál lakott a
volt postaépületben. Az én falum című írásában szociográfikus hűséggel adott képet
a gazdasági válság sújtotta településről. Első verses könyve (1931) a Senki szigete. A
Szeptemberi láz elismerést kelt a fővárosi
folyóiratok, így a Nyugat könyvismertető
rovatában is 1938-ban.

Ölbey Irén: Hitvallás
Most íme hitvallást teszek:
az én hitem a szeretet.
Egyszerű hit ez és igaz,
áldás, kegyelem és vigasz.

Nincs benne homály, nincs titok,
nem érvelek, ha tanítok.
Egy a törvény, mit hirdetek:
szeretni mindenek felett,
mert a szeretet végtelen
fény és végtelen értelem.

Szeretni koldúst, gazdagot,
aki bús, aki elhagyott,
aki jó, aki lelki vak,
aki fösvény és aki ad,

bölcset, okost és oktalant
és minden élőt itt alant,
mert minden, minden itt
szeretet által létezik.

Ez az ős Ok, a lobogó
lényeg, a nagy létrehozó
erő. Értetek emberek
a keresztfán ez vérezett.

Én tollal, szóval szüntelen
a szeretetet hirdetem

s mondom: a földöm, itt, ahol
bűn hörög, úgy lesz egy akol,
hanem lesz senki szeretetlen,
egyek leszünk a szeretetben…
Most íme hitvallást teszek:
az én hitem a szeretet.
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1991-ig a Pilis nagy délnyugati letörésében (a Kesztölchöz tartozó Klastrompuszta felett) két nagyobb barlang volt ismert, a Legény- és a Leány-barlang, amelyek összesen 1400 méter hosszúak voltak, azonban a véletlen úgy hozta, hogy
Kovács Richárd és barátai bejutottak a
barlang belsőbb, érintetlen részeibe, és
villámgyorsan növekedésnek indult az ismertté váló járatok hossza. Szinte csak
néhány követ kellett itt-ott félrerakniuk,
így egyetlen kőműveskalapáccsal felfedezték a Nagy-hasadékot, később a Démonok-folyosólyát, amelyen át 1997-ben
meglett az összeköttetés a Legény-barlang Óriás-termébe, ezzel létrejött a Legény-Leány barlangrendszer.
A későbbi években a közeli környéken
fedeztek fel újabb barlangokat, úgymint a
600 méter hosszú Indikációs-barlangot, a
200 méter hosszú Rejtekút-barlangot, és
az 5000 éves ősemberi csontokat rejtő Ősibarlangot. Itt a barlangba behatolva kormos
falakat, cserépedény-darabokat, és leomlott kövek alatt összetört emberi koponyát
találtak. 2002-ban feltárult a legmagasabban nyíló, felső bejáratként huzatoló, rettentő omladékairól és gyönyörű cseppkőerdejéről híres Ajándék-barlang. 2003-ban

pedig a 1,5 km-rel odébb, a Pilis tetején
692m tengerszintfeletti magasságban fiatal
barlangászok Slíz György vezetésével megtalálták a Szent Özséb-barlangot, amely nevét Esztergomi Boldog Özséb iránti tiszteletből kapta, és vélhetően semmilyen közvetlen köze nem volt a hajdan ezen a vidéken élő pálosokhoz. 2005-ben pedig ismét
a Szirteken nyílt meg egy új üreg, a Legény
felett húzódó Ariadne-barlang.
2008-ban tárult fel a Legényhez közeli
Vacska-barlang, amely fordulópontot jelentett a kutatásban. Ekkor ugyanis az Ariadne és a Szent Özséb Barlangkutató egyesületek összefogásának és a felhalmozott tapasztalatnak illetve technikának köszönhetően soha nem látott lendülettel indult meg
a feltárás, és az eredmények szakmai körökben is futótűzként terjedtek, másokat is
aktívabb kutatásra serkentve, így megkezdődött a barlangkutatás forradalma, feltárult például kevésre rá Budán a Harcsaszájú, majd a Hideglyuk-barlang jelentős új
szakasza.
A Pilis hegységben a hévizes eredetű,
térlabirintusos barlangok jellemzők. Ezek
a karsztvízszint alatti oldódással, az úgynevezett keveredési korrózió során keletkeztek, lassan mozgó, alulról felfelé áramló
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rendszer
grendszer

Néhány rekord, amelyet
barlangrendszerünk tart:
n Hazánk harmadik leghosszabb
barlangja
n Hazánk harmadik legmélyebb
barlangja
n A hazai barlangkutatás
harmadik szabadtüdős
szifon-átúszása
n Dunántúl legnagyobb terme
(50 m x 20 m x 20 m)
n Dunántúl legnagyobb
cseppkövei (4 m)
n Hazánk legnagyobb
mésztufagátja
n Hazánk első 3-szoros,
5-szörös majd 6-szoros
barlangösszekötése
n Hazánk legerősebb
és legkorszerűbb barlangajtói

karsztvízben. Ezért alakultak ki, akárcsak
budán, a főleg függőleges, labirintusos járatok, és nem pedig az Aggteleken vagy a
Bükkben jellemző földalatti patakmedrek.
Ezeknek a barlangoknak a feltáró kutatása nehézkes, mivel nincs olyan kézenfekvő
és egyértelmű vezérfonal, mint egy bükki
barlangban a patak, amelyet végig lehetne
követni. Az Ariadne-barlangrendszer járatai a karsztvízszint fölé magasan kiemelt,
úgynevezett szenilis járatok, amelyek már
pusztuló fázisban vannak. Az év-százezredek vagy -milliók során agyaglerakódás,
cseppkőkiválás, omlás zárta el az egykor
összefüggő barlangrészeket. Az összes járatnak csak a töredékét ismerjük, és csak
találgatásokba lehetne bocsátkozni atekin-

tetben, hogy mi minden lenne még felfedezhető. Minden valószínűség szerint azonban
el lehetne érni az 500 méteres mélységet és
a 30km összhosszúságot.
A barlangkutatók munkája abból áll,
hogy az földtörténeti múltban kialakult elzáródásokat kibontják, hogy ezzel az emberszem nem látta járatokat felfedezzék.
Ez változatos tevékenység, az ásástól és
a vödör adogatásától kezdve a vésésig, a
szűkületekbe való bepréselődésig, magas
kürtőkbe való felmászásig terjed a munkának a spektruma, amit összefoglaló néven
feltáró kutatásnak nevezünk.
A Vacska-barlang járatai viharos gyorsasággal elérték a 6 km-t, bekebelezve a Rejtekút-barlangot, és elérve a 203m mélységet, amely hazánkban harmadig helyezést
jelent, majd 2010 november 11-én összekötöttük őket a Legény-barlanggal, így létrejött a 11,7 km hosszú Legény-Leány-Ariadne-Vacska-Rejtekút-barlangrendszer, amely
Ariadne-barlangrendszer névre lett keresztelve, és hazánk harmadik leghosszabb barlangjává vált. (Ez az azóta történt Pál-völgyi-barlang kontra Baradla „helycsere” során sem változott)
Az egykor összesen 1400 méter hosszú
barlangok helyén ma már hazánk első hattagú barlangrendszere áll, amely 203 méteres szintkülönbségével és 13 km-es hosszával egyaránt Magyarország harmadik legmélyebb és harmadik leghosszabb barlangja. A Csévi-szirtek összes járathossza pedig
eléri a 15,5 kilométert, és a kutatás tovább
folyik, a legfrissebb felfedezésünk múlt vasárnap történt...
Ha az Ajándék-barlang és az Ariadne-rendszer közötti ismeretlen járatokat sikerül
meghódítani, akkor az egyesített barlangrendszer 275 méteres mélységével hazánk
legmélyebb barlangja lenne.
De a cél ezen túlmenően az, hogy átlépjük a 300, majd a 600 méteres mélységet,
és elérjük a karsztvízszintet, ahol reményeink szerint fejlett és összefüggő járatok lehetnek.
A Szent Özséb-barlang bejáratától (692
m tszf) a karsztvízszintig (120 m tszf) egy
570 méter mélységű barlangrendszert lehet
felfedezni.
Ilyen perspektívák hazánkban máshol
nincsenek. A Bükkben – ahol a jelenlegi első helyezett, a 256 méter mély István-lápaibarlang található – is legfeljebb 400 méter
mély barlangrendszer feltárására van lehetőség.
Közben nem csak a Csévi-szirteken zajlik kutatás, kollégáink 2011 nyarán (Kocsis
András vezetésével) felfedezték a Dera-patak szurdokában nyíló Szurdok-völgyi-víznyelőt, amely a Pilis első igazán jelentős
víznyelőbarlangja. A 70 méter mély bar-

lang, erőteljes huzatával és a tágas, 20 méteres aknában zuhogó vízeséssel méltó párja a bükki víznyelőknek.
Mellesleg Budán is belefogtunk egy feltárásba, 2011 őszén egy új, nagy barlang,
a Királylaki-barlang dolomitban képződött, kristállyal borított rendszerének első
szakasza tárult fel. Abból tudjuk, hogy egy
nagy rendszerről van szó, hogy a barlangban viharos erővel fúj a huzat.
A barlangjaink feltárása során kinevelődött egy barlangkutató szövetség, amely
a feltárás mellett kiemelt figyelmet fordít
a természetvédelemre, ismeretterjesztésre,
és a tudományos vizsgálatokra is.
A Szirteken több helyen is végeztünk
elektromos elleállás-szelvényezést, amelynek a lényege, hogy egy sok, földbe szúrt
érintkezőből álló mérővonallal minden lehetséges párosításban megmérjük az ellenállást, ebből pedig egy számítógépes program kiszámolja a vonal alatti metszet minden pontjára az ottani fajlagos elektromos
ellenállást. Ez azért érdekes, mert ebből
messzemenő következtetéseket vonhatunk
le a járatok elhelyezkedésére, ahol ugyanis
három nagyságrenddel nagyobb az ellenállás, mint a kőzetben jellemző érték, ott vélhetően levegő található, azaz egy barlangot
kereszteztünk a szelvénnyel.
A barlangok bejáratait vasbeton ajtókkal zártuk le, szinte az összes járatról pontos poligon-térképet készítettünk, az érintetlen részeken az aljzaton járóútvonalakat
jelöltünk ki, hogy ne legyen minden összetaposva.
Naivan kérdezhetnénk, hogy miért kell
a barlangok bejáratát lezárni? Ilyen gonoszak vagyunk, hogy azt akarjuk, hogy senki ne tudjon bemenni? Sajnos azért, mert
ha nincs lezárva, akkor előbb-utóbb az emberek egyre nagyobb számban keresik fel,
és megjelennek a „hivatásos cseppkőtördelők”, a szemetelők, firkálók, és ellopnak
minden beépített műtárgyat, a kutatás során otthagyott felszereléseket, illetve élelmes kollégák részéről megindul az ipari
méretű illegális fizetős túravezetés... Így
bár az emberek zöme nem tenne ott semmiben semmi kárt, mégis a viselkedni nem
tudók miatt mindenki ki van zárva. De a
nagyon elszántak számára a kutatócsoporttal együtt, a kutatásban részt véve lehetőség
van a barlang felkeresésére.
Emellett évenként szoktunk barlangásztanfolyamokat szervezni, de tartunk előadásokat is, illetve éppen most ünnepélyes
első alkalommal, hagyományteremtő jelleggel egy teljesítménytúrát is szervezünk,
„Pilis barlangjai 50” néven, amely február
18-án lesz, és a célja, hogy a Szépjuhásznétól indulva a Szent Özséb-barlangig bezárólag minél több barlang bejáratát érintse.
A fentiekről részletesebben lehet tájékozódni a honlapunkon, a www.pilisibarlangkutatas.hu oldalon.
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Tanulási problémái
vannak, vagy
nincs megelégedve
gyermeke tanulmányi
eredményével?

Segíthet ü nk!
Működjünk együtt
közérzetünk javításában…

Az önállóság útján…

címmel
Csoportot indítunk felsősöknek
(12–15), és középiskolásoknak (16–18)
Célunk: hogy lehetőségük legyen beszélgetni korosztályukat és Őket érintő impulzusokról, témákról, hogy könnyebbé váljon
kimondani a bennük lévő érzéseket, gondolatokat, ezáltal is segítve az önkifejezést, az
énjükhöz való eljutást. A csoportban való
munka segíti a megértést, a másikra való
odafigyelést, a vélemények különbözőségének elfogadását. Segítséget nyújt, hogy felismerjék külső-belső konfliktusaikat, azok
kezelését, és hogy miként tudják pozitív
módon levezetni feszültségeiket.
Témák*, amelyekről
egy-egy alkalommal beszélgetnénk:
n a kikapcsolódás formái
n érzelmek, érzések kifejezése
n önbizalom, önbecsülés
n énkép és vágykép
n fiú-lány kapcsolat
n nemek közötti kommunikáció
n értékek szerepe
n generációk közötti konfliktusok
* (A témák a csoport igényeinek, érdeklődésének megfelelően is változhatnak)
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Tematika: a foglalkozásokat rövid befelé
figyeléssel kezdenénk, ami az aznapi témához kapcsolódik, majd beszélgetés a témáról, és végül rövid relaxációval zárnánk az
együttlétet.
Miért fontos a relaxáció?
n azonnali testi-lelki ellazulást érhetünk
el vele,
n gyorsan és hosszú távon oldható vele a
szorongás, feszültség,
n javul a figyelem, az összerendezettség,
koncentrációs készség,
n begyakorlásával elérhetjük, hogy könynyebben kezeljük a napi feszültségeket,
n öngyógyító és egyben megelőzésre alkalmas módszer,
n hosszútávon
kiegyensúlyozottabbá,
harmonikusabbá válunk,
n megtanít az önmagunkba való befelé
tekintésre.
Információk a csoportról:
8 alkalommal, hetente találkoznánk szerdai napon a Közösségi Házban.
A felsős csoportot: 15-16.30-ig, középiskolás csoportot: 17-18.30-ig tervezzük.
Bevezető, ismerkedő alkalom, ingyenes:
2012. 02. 29-én mindkét csoportnak a fenti
időpontban, a további díjakról részletes információ a csoportvezetőktől.
A csoport tényleges kezdésének
időpontja: 2012. 03. 07.
Csoportvezetők:
Csobogó Létforrás Alapítvány
Vargyai Györgyi: életmód tanácsadó
Szűcs Erika: pszichológus,
relaxációs terapeuta
Jelentkezés, érdeklődés:
06-70-2727-217, vagy 06-20-411-6641

Az Alapítványról bővebben: www.facebook.com,
Csobogó Létforrás Alapítvány/Információk menüpont alatt.
Állandó programok a Közösségi Házban 2011. szeptembertől
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
Szombat

15.00 – 16.15
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 - 20.00
20.00 – 21.30
16.30 – 18.00
16.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
19.30 – 21.00
14.00 – 16.00
15.00 – 19.00
19.00 – 20.00
10.00 – 12.00
16.00 – 19.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.30 - 21.00
16.00 – 19.00
19.00 – 20.00
18.30 – 21.30
21.00 –
09.30 – 12.00
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Asztali tenisz
Színjátszó Kör
Zumba
Fight (Jánszki Kata)
Felnőtt néptánc
Színjátszó Kör
Asztali tenisz
Gyerek Taekwon-do
Taekwon-do
Jóga
Családsegítő szolgálat fogadó óra
Gyermekjóléti szolgálat fogadó óra
Asztalitenisz
Fight (Jánszki Kata)
Baba-mama klub
Asztali tenisz
Moderntánc
Zumba
Torna (Glückné Salgai Szilvia)
Felnőtt néptánc
Asztali tenisz
Fight (Jánszki Kata)
Art-klub (kéthetente)
Kártya klub
Taekwon-do

A

nagy sikerű kezdeményezés (Ünnepi asztal kiállítás) folytatásaként 2011 decemberében ünnepi
várakozás címmel kiállítást rendeztünk a
Kántor-házban melynek fő szervezői a Közösségi Ház, Plébánia, Szentkereszti Polgári Kör Egyesület és a Somvirág Egyesület
volt számos segítővel együtt. A kiállítást
nagy örömünkre nagyon sokan megnézték. A karácsonyi hangulatban berendezett
szobabelsőben kicsik és nagyok örömére
helyet kapott Hófehérke és a hét törpe is.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Adventi várakozás kiállítás

A csodálatos mesefigurákat az esztergomi
aranykoszorús babakészítő mester Czibuláné Csicsman Erzsébet készítette, aki idén
lesz hatvan éves. Van két fia és két kislány
unokája. Gyermekkori vágya volt a babakészítés, de kenyerét adminisztratív munkával kereste élete nagy részében. Első
kiállítása Táton volt 2005-ben, mert ő „egy
táti születésű lány”, akkor már 65 babáját
láthatta a közönség. Itt alakult meg a babaklub jelenleg 17-en vannak, tanítványai
is jórészt közülük való. Az utóbbi években
nemcsak a művésznő kap egyre több komoly díjat, hanem tanítványai is sikeresek.
Gyermekkora óta szereti a babákat, kb. 18
éve kezdte el gyűjtésüket, régi játékokkal
együtt. A győri Zichy palotában 2002.
évben találkozott először élethű porcelán
babákkal, ami annyira elvarázsolta, hogy
most már teljesen kitöltik az életét, meg-

tanulta a készítés teljes
folyamatát. Legtöbb porcelánbabája készen vásárolt gipszformából készül,
de hat éve már saját modelleket is készít.
Minden babát kézi munkával, minőségi
anyagok felhasználásával és nagy szeretettel készít, ami reméli a babák arcán is viszszatükröződik. Élethű csecsemői mellett
a kis óvodások is helyet kapnak. Kislány
unokáiról is mintázott már babákat. Legutóbbi közönség díját Győrben Dédikéért
kapta, amelyet idős édesanyjáról készített.
A porcelán babák megalkotása sokszor 23 hónapba is belekerülhetnek. Ő tervezi és
varrja a babák ruháit is. A művésznő nap
mint nap „babázik” műhelyében már otthonosan mozognak, alkotnak a kis unokái
is. 2008-ban volt babakiállítása Szentkereszten.

A mi kiállításunkon szereplő törpék és
Hófehérke rekord idő alatt születtek. Mindössze 1 hónap állt csak rendelkezésére
Czibuláné Csicsman Erzsébetnek a táti
versenyig, így éjjel-nappal kellett dolgoznia. A rövid idő ellenére mindegyik törpe
igazi bájos karakter. A látogatóknak nem
okozott nehézséget felismerni név szerint
is őket. Csak úgy kattogtak a fényképezőgépek, hogy a törpeportrék emlékül elvihetők legyenek. Mind ezt kellemes ünnepi
hangulatban a helyi asszonyok készítette
finom sütemények majszolgatása közben
igazi szeretettel teli légkörben tehettük.
Tavasszal, március elejére tervezzük egy
újabb kiállítását Pilisszentkereszten.
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Felhívás
a Tájházért!

Márciusban kerül sor a tájház rendbetételére, melynek folyamán egyrészt a már meglévő tárgyakat fogjuk beleltározni, hiszen ez is
feltétele a működési engedély megszerzésének, és jelenleg csak ilyen formában nyújthatunk be pályázatot nagyobb támogatás elnyerésére. Másrészt szeretnénk a meglévő
gyűjteményt kibővíteni olyan tárgyakkal,
melyeket az 1940-es években Pilisszentkereszten használtak, hogy még teljesebb képet kapjanak az ide érkező vendégek a helyi
szlovákság életmódjáról. Ehhez kérjük Olvasóink segítségét: ha bármilyen fölösleges
tárgyuk van, amelyet szívesen ajándékoznának a tájháznak, kérjük, hogy az alábbi címen
jelezzék: kozossegihaz.pszk@gmail.com
vagy telefonon 347-516, (könyvtári órákban
a Közösségi Házban), ügyfélfogadási napokon az Önkormányzatnál. Egyaránt várunk
konyhai tárgyakat, viseletet, gazdasági eszközöket, bútorokat, egyszóval mindent, ami
abban az időben használatban volt. Biztos,
hogy sok olyan tárgy is rejtőzik az Önök
padlásán vagy kamrájában, amit limlomnak tartanak, nekünk viszont kincset érne,
hiszen a fiatalok csak ezen tárgyak révén ismerhetik meg gyökereiket.
Berényi Ildikó

Elkeserítő!

Pilisszentkereszten 2011. december 21-én
reggelre a tulajdonos észrevette, hogy fáit
vandál kezek kettétörték.

Kedves Olvasók,
internetezők!
A könyvtárba új könyvek érkeztek.
Megújult számítógépeinkkel várjuk
az internetezni vágyókat.

Könyvtár nyitva tartása
Hétfő: 15.00 –.19.00
Kedd: 16.00 – 20.00
Szerda:
szünnap
Csütörtök:	09.00 – 12.00
16.00 – 19.00
Péntek: 16.00 – 20.00
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PILE SC (Pilisszentkereszt) felnőtt csapatának eredményei
2011/2012 ősz Pest Megyei III.o. Közép
forduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

dátum
2011. 09. 04
2011. 09. 11
2011. 09. 18
2011. 09. 25
2011. 10. 02
2011. 10. 09
2011. 10. 16
2011. 10. 23
2011. 10. 30
2011. 11. 06
2011. 11. 13

hazai csapat – vendég csapat
Hévízgyörk SC II. - PILE SC (Pilisszentkereszt)
PILE SC (Pilisszentkereszt) - Péceli SSE II.
Kisalag SC - PILE SC (Pilisszentkereszt)
Vácszentlászló SE - PILE SC (Pilisszentkereszt)
PILE SC (Pilisszentkereszt) - Pilisszántó SE
Fót SE II. - PILE SC (Pilisszentkereszt)
PILE SC (Pilisszentkereszt) - Sóskút KSK
Pilisszentlászló SE - PILE SC (Pilisszentkereszt)
PILE SC (Pilisszentkereszt) - Tinnye KFC
Gödöllői SK II. - PILE SC (Pilisszentkereszt)
PILE SC (Pilisszentkereszt) - Páty LSE

Pilisszántó SE
Sóskút KSK
Fót SE II.
Péceli SSE II.
Gödöllői SK II.
Tinnye KFC
PILE SC (Pilisszentkereszt)
Pilisszentlászló SE
Vácszentlászló SE
Hévízgyörk SC II.
Páty LSE
Kisalag SC

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Tabella
Gy
10
8
8
7
7
4
3
4
3
3
1
0

D
1
1
1
2
1
1
4
0
1
0
1
3

V
0
2
2
2
3
6
4
7
7
8
9
8

LG
48
51
35
43
32
16
30
26
17
15
12
13

KG
11
14
17
15
13
20
27
42
26
46
64
43

eredmény
2–4
3–9
1–1
3–2
0–1
4–1
4–4
2–4
1–1
0–0
10 – 0
GK
37
37
18
28
19
-4
3
-16
-9
-31
-52
-30

P
31
25
25
23
22
13
13
12
10
9
4
3

PILE SC öregfiú csapatának eredményei
2011/2012 ősz Szentendrei Körzet
forduló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

dátum
2011. 08.29
2011. 09.01
2011. 09.05
2011. 09. 08
2011. 09. 12
2011. 09. 19
2011. 09. 26
2011. 10. 03
2011. 10. 10
2011. 10. 17
2011. 10. 24
2011. 10. 31
2011. 11. 07

Pilisszentiván SE
Pomáz-ICO SE
Pilisvörösvár LSE
Nagykovácsi SE
Visegrád SE
Pilisszántó SE
Piliscsaba SE
Leányfalu SE
Szigetgyöngye SE
PILE SC
Budakalász MSE
Ürömi SC
Szentendre VSE
Solymári SC

hazai csapat - vendég csapat
Budakalász MSE - PILE SC
PILE SC - Piliscsaba SE
Leányfalu SE - PILE SC
PILE SC - Pilisszentiván SE
Ürömi SC - PILE SC
PILE SC - Pomáz-ICO SE
Nagykovácsi SE - PILE SC
PILE SC - Visegrád SE
Pilisvörösvár LSE - PILE SC
PILE SC - Solymári SC
Pilisszántó SE - PILE SC
Szigetgyöngye SE - PILE SC
PILE SC - Szentendre VSE
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Tabella
11
1
10
1
10
1
9
1
8
2
7
3
6
2
5
2
5
2
4
1
3
1
2
1
1
1
0
1

1
2
2
3
3
3
5
6
6
8
9
10
11
12

48
47
41
31
38
41
35
37
36
26
25
22
25
15

eredmény
0–3
0–3
2–4
0–1
5–2
2–2
4–0
1–5
1–0
7–4
4–2
5–1
4–2
15
23
22
15
18
21
24
29
35
38
49
62
45
71

33
24
19
16
20
20
11
8
1
-12
-24
-40
-20
-56

34
31
31
28
26
24
20
17
17
13
10
7
4
1

Pilisszentkereszti Hírforrás

Óvodai
pillanatképek

Hirdessen lapunkban!

Hirdetési tarifák:
Apróhirdetés 20 szóig

Újdonságként apróhirdetést is feladhat újságunkban,
így nem kell rakosgatni, kidobni feleslegessé vált dolgait,
hatékonyan reklámozhatja termékét, szolgáltatását!

Pilissz
entker
eszti

Ne feledje: feladott hirdetése Pilisszentkereszt összes lakójához eljut!
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Szent Miklós Alapítvány
Érte, Érted, Egymásért
Családsegítő Szolgálat
Elérhetőségei
2013 Pomáz, Karitász Ház, Szent Miklós tér 1.
Telefon: 26/525-214; telefon/fax: 26/328-990
szent.miklos@invitel.hu
Intézményvezető: Horváth Józsefné Tel.: 70/773-4128
Ügyfélfogadás

Pomáz
Karitász Házban
Földiné K. Klára
Tel.: 70/341-2839
Kedd:
Kékesi Katalin
9–13
Szerda:
Horváth Józsefné 13–18
Csütörtök:
Mészáros Ilona
9–13
Péntek: változó
13–17

Csobánka
Volt védőnői
szolgálat, Fő tér 7.
Mészáros Ilona
Tel.: 70/341-2853

Pilisszentkereszt
Közösségi Ház,
Forrás u. 7/F
Kékesi Katalin
Tel.: 70/773-4003

Kedd: 14–17
Szerda: 14–16

Szolgáltatásaink
• Információnyújtás: szociális ellátási formákról, igénylés
módjáról, álláslehetőségekről
• Hivatalos ügyek intézésének segítése
• Krízishelyzetben segítségnyújtás
• Életvezetési tanácsadás
• Egyének, családok kapcsolatkészségének javítása
• Segítő beszélgetés, ha nincs kivel megosztani érzéseit,
problémáit
• Iskoláskorú gyerekeknek szabadidős programok
KAPOCS Szívességi Hálózat tel.: 70/773-4160
Pomázi Karitász Raktár nyitva tartása: Péntek 14–17

SZEREPLŐVÁLOGATÁS!
Az idei Pilisi Klastrom Fesztiválon a VALAHOL EURÓPÁBAN
című musicalt szeretnénk bemutatni.

A főszerepektől a csoportos szereplőkig
várjuk a jelentkezőket!

Akik látták, vagy részt vettek a nagysikerű István a király előadásában már
tudják, milyen érzés áldozatos munkával létrehozni egy nagyszerű dolgot.
Fogjunk össze ismét, „őslakosok” és „bevándorlók”, mutassuk meg újra,
mire vagyunk képesek együtt, mire képes a Falunk!
A főszerepekhez ének tudás szükséges, ezért a meghallgatásra hozz magaddal 2-3 dalt, lehet zenei alappal is, akár a bemutatandó darabból, és 2-3 verset,
vagy prózarészletet.
A MEGHALLGATÁS időpontja: 2012. február 18-án szombaton, 17 órakor.
Jelentkezni e-mailben, telefonon, vagy személyesen a Közösségi Házban, könyvtári órákban lehet. Tel.: 26/347 516, e-mail: kozossegihaz.pszk@gmail.com
A keresett szerepek:

Kuksi (fiú, 6-9 éves)
Tanító (ffi, 45-55 éves)
Éva (lány, 16-20 éves)
Sofőr (40 körüli)

Hosszú (fiú 16-20 éves)
Suttyó (f., 15-18 év)
Tróger (30-40 éves)
Csóró (f., 14-16 év)
Ficsúr (fiú 16-20 éves) Professzor (f., 12-14 év)
Szeplős (f., 02-15 év)
Pötyi (lány 7-9 év)

Valamint rengeteg kisebb szerep gyerekeknek és felnőtteknek!

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
általában a hónap végén, 850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
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Pilis Barlangjai 50 – teljesítménytúra
nagy (57 km), kicsi (46 km) és séta (30 km) távok
2012. február 18.

Rajt: (50-es nagy és kicsi táv) Bp., Szépjuhászné 07:00 óra
A 30-as táv a Csobánkai-nyeregben csatlakozik.
Nevezés a Macska-barlangnál, 10:00
Cél: Szent Özséb-barlang
(Pilis tető, Kétbükkfa-nyeregnél, Pilisszentkereszt külterület)
Nevezési díj van, előzetes regisztrációval
(részletek www.pilisbarlangkutatas.hu)
Szolgáltatások:
Kitűző, Emléklap, Csomagszállítás, Meleg étel,
Térképvázlat leírással, Ismertető füzetke.
Kétbükkfa-nyeregből a buszt lekésőket
lefuvarozzuk Pilisszentkeresztre.
Szállást kérésre intézünk, szerény díjazásért.
Túranaptár, póló és fejlámpa vásárolható.
( A túra a felszínen halad, a barlangokba nem megy be.
A jelzetlen részeken szalagozás lesz.)
Nem lesz végig szalagozva, és nem vezetett túra,
az eltévedtek felkutatására nincs lehetőségünk.
A túrán mindenki saját felelősségére vehet részt.
A változtatás jogát fenntartjuk, tájékozódjon a honlapunkról:
Részletek: www.pilisibarlangkutatas.hu,
pilisbarlangjai50@gmail.com
útvonal:
Szépjuhászné (Budaszentlőrinc) –> Hárs-hegy, Bátori-barlang –>
Remete-szurdok –> Hétlyuk-zsomboly –> Zsíroshegy, Solymári-ördöglyuk –> Solymár –> Házi-réti-horgásztó –> Kevély-nyereg, Természetbarát-zsomboly –> Mackó-barlang –> Csobánkai-nyereg –>
Macska-barlang –> Hosszú-hegyi-zsomboly –> Szántói-nyereg –>
Trézsi-forrás –> Legény-barlang –> Pilis-nyergi-víznyelő –> Saolin-falu –> Disznós-árki-barlang –> Dobogókő –> Hideg-lyukak –>
Szopláki-ördöglyuk –> Mária-pad –> Pilis-barlang –> Pilis-tető,
Szent Özséb-barlang (–> Kétbükkfa-nyereg)

Színjátszó kör – a Pilisszentkereszti
Közösségi Házban

Kicsik és nagyok örömére, játszani hívunk minden érdeklődőt. A helyzetgyakorlatokon át, mozgás- és beszédfejlesztésen keresztül eljuthatunk
a színház titokzatos világába. A drámajátékokban való részvétel elősegíti a magabiztosabb fellépést, a problémamegoldó képesség fejlődését,
levezeti a feszültséget, önbizalmat ad, és a játékos szituációkon keresztül
felkészít a valós életben adódó nehezebb helyzetek kezelésére.
Két korcsoport szerint vannak a foglalkozások:
Hétfő: 7–10 éves korig: 16.30–18.00 óráig
Kedd: 11–18 éves korig: 16.30–18.00 óráig
Foglalkozásvezető: Pap Katalin színművész
Várjuk a jelentkezőket mindkét korcsoportunkba!

A nyugdíjazással csak az életvitel
változik,az élet megy tovább és jó
programokkal szebbé, érdekesebbé
lehet tenni!
Minden nyugdíjas korú embert várunk a klub tagjai közé, akik egye-

Alapító:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó:

Nyugdíjas Klub!

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
e-mail: pilisiklastromkft@gmail.com

dül vagy párjukkal élnek, és vágynak a közösségi életre. Ha úgy érzik,
hogy szeretnének valahová tartozni,
akkor feltétlenül várjuk február 25én 17 órakor a Közösségi Házba.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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A hirdetési tarifák 2012-ben:
Apróhirdetés 20 szóig: 2000 Ft, 1/16 oldal: 3500 Ft, 1/8 oldal: 4500 Ft, 1/4 oldal: 9000 Ft, 1/2 oldal: 15 000 Ft,
1/1 oldal: 30 000 Ft. Hirdetéseiket minden hónap 23-ig (lapzártáig) küldhetik a kozossegihaz.pszk@gmail.com címre

