SZENT ERZSÉBET-NAP
2007. augusztus 5.
„Boldog, akinek semmije sincs
Kit nem gyötör test, hír, hideg kincs,
Minden vagyona: teste, lelke!
Teste kriptában szendereg majd,
A lelke meg csodás rügyet hajt
A rózsás mennyei ligetbe.”
Harsányi Lajos

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Falunk nyári ünnepnapjai
Akinek nem volt lehetısége arra, hogy augusztusban külföldi vagy hazai tájakon töltse szabadságát, annak szők pátriánk is biztosított tartalmas szabadidıs programokat.
Ez az év nemcsak a megszorításokról szólt és szól, hanem
arról is, hogy az idén ünnepeljük Árpád-házi Szent Erzsébet
születésének 800. évfordulóját. Önkormányzatunk a helyi
katolikus egyházat támogatva csatlakozott az országos
Szent Erzsébet-évi eseménysorozat rendezvényeihez.
Falunk „Testvérvárosi kapcsolatok 2007” címmel európai
uniós pályázatot nyert, melynek keretében vendégül látta
testvérközségeinkbıl: a felvidéki Nagyölvedrıl és
Blatnéból (Pozsonysárfı) valamint leendı testvérközségünkbıl, az erdélyi Kézdiszentkeresztrıl érkezı vendégeket a Szent Erzsébet-napra, a hittanos táborba, és a kulturális hét napjaira. Az augusztus 5-i ünnepi programra érkeztek zarándokok Blatnéból és Nagyölvedrıl. A meghívott
vendégek között köszönthettük az Aceybıl (Franciaország)
érkezett trappista szerzeteseket és számos más egyházi
vendéget. Közös zarándoklat indult tíz órakor a templomtól
a klastromig, ahol az ünnepi szentmisét Kerekes Károly
zirci fıapát celebrálta. Ezután az ünneplı közönség agapén
vett részt a templomkertben. Majd három órától III. Béla
király szobra elıtt Hervay Ferenc Levente O. Cist tartott
méltó megemlékezést királyunkról. A templomban fél négykor kezdıdött a „Ciszterci apátság Pilisszentkereszten”
címő könyv bemutatója. A könyv szerzıi közül elsıként Dr.
Legeza László beszélt a megjelenés elızményeirıl, majd
Dr. Takács Imre a pilisi apátság mővészeti emlékeirıl tartott vetítést. İt követte Petrás Mária csodálatos éneke. A
könyvbemutató után a „Szent Erzsébet emlékei Európában”
címő kiállítást Ackermann Kálmán atya nyitotta meg: Szent
Erzsébet pilisszentkereszti vonatkozásairól beszélt. Szabó
Irénnek, az Országos Szent Erzsébet Társaság elnökének
szenvedélyes elıadásában ismerhettük meg Szent Erzsébet életét, majd Messik Miklós, a „Magyar emlékekért a
világban egyesület” elnöke csodálatos képeket mutatott be
Szent Erzsébet emlékeirıl. A kántorházban megcsodálhattuk a
kiállítást. A jelenlévık igazán tartalmas napot tölthettek el.
A kulturális hétre érkezett fiatalok (aug. 13-22-ig) színes
programokon találkoztak, a falu mellett megismerhették
Dobogókı, Budapest, Esztergom, Visegrád nevezetességeit. A falu már hónapok óta folyó készülıdés lázában égett az
István a király címő rockopera bemutatása miatt. Ebben a
produkcióban vettek részt a nagyölvedi és kézdiszentkereszti fiatalok is, akik szép népviseletükkel, táncaikkal
még színesebbé tették az elıadást. A hét második felében
megérkezett a színpad, épültek a sátrak, folytak az elıkészületek. Az esti próbákon egyre nagyobb számban érkezett a klastromkertbe a falu lakossága. A pályázati programok keretén belül valósult meg a „Koronás napok” rendezvénysorozat is: 19-én sportnapra látogattunk a focipályára,
ahol kispályás focibajnokságon szurkoltunk a résztvevıknek, az érdeklıdık kipróbálták az íjászkodást is. A testvérvárosi településekrıl érkezık is aktívan részt vettek a nap
eseményeiben. A fıpróbára sok érdeklıdı jött el.

Nemzeti ünnepünk napján mindenki nagyon izgatott volt,
fıleg az idıjárás miatt. Délután kettı órától kézmőves vásár
várta az idelátogatókat (fazekas, csuhékészítı, nemezelı,
foltvarró, mozaikkészítı, szövı, bırös, ékszerek, gyöngyékszerek, üvegfestı, batikoló). Közben néptánc-bemutatókat
láttunk a vendégek elıadásában; az asszonykórusok éneklésükkel színesítették a programot. Sajnos a jósolt vihar
hozzánk is megérkezett 6 óra körül, a kézmőves vásárt
teljesen elmosta. Az összes sörsátrat szétszaggatta, tönkretette, menteni kellett a technikusi sátrakat, díszleteket is.
A lovas-íjász bemutató a rossz idı miatt elmaradt. Nagy volt
az izgalom, hogy sikerül-e megtartani az esti elıadást. Állandó összeköttetésben voltunk a meteorológiai szolgálattal.
9 órakor elkezdıdött a darab, a rossz idı ellenére közel kétezren jöttek el. A siker óriási volt, igaz, az elıadás vége elıtt újra
esett, de ez senkit nem zavart. Közben félve kémleltük az eget
a cikázó villámok miatt. A közönség sokáig állva tapsolt.
Pilisszentkereszt történelmet írt ekkor, a hihetetlen összefogás, a sok-sok munka, támogatás nem volt hiábavaló. Akik
ott voltunk, soha nem felejtjük el ezt a napot. Azt, hogy
falunk lakói ilyen nagy produkcióra képesek. Mindannyian
reméljük, a folytatás nem marad el.

Berényi Ildikó
mővelıdésiház-igazgató

Augusztus 20: a „Népek táncai” bemutatója
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Más szemszögből
magántulajdonosok okoztak, másrészt a jelenleg érvényben
lévı szabályozási tervünk, és az elızı években az eladásokkal rendkívüli módon beszőkített lehetıségeink.
Örvendetes eredménye a nyári hónapoknak testvérközségi
kapcsolataink megújulása és kibıvülése. Eddigi testvérközségeinknek nemcsak vezetıi, hanem lakói is nagy számban vettek részt ünnepi rendezvényeinken. Egy európai
uniós pályázat („Testvérvárosi kapcsolatok 2007”) jóvoltából
két táborban is jelen lehettek testvérközségeink fiataljai. A
már szokásos hittantáborba a helyi iskolások mellett
Nagyölvedrıl (Veľké Ludince) is érkeztek gyermekek. Az
augusztus 20-át megelızı hét már az „István a király” rockoperára való felkészülés célegyenese volt. Az ekkor szervezett táborba lettek meghíva nagyölvedi és kézdiszentkereszti (poiani) fiatal táncosokból álló csoportok.
Bekapcsolódva az elıkészületekbe és a próbákba, szerves
részévé tudtak válni az elıadásnak, és a kemény munka
révén mélyebb ismeretséget tudtak kötni falunk fiataljaival
is. Emellett az általunk biztosított programok révén megismerhették közelebbi és távolabbi (Esztergom, Visegrád,
Budapest) környezetünk szépségeit is. A történelmi Magyarország egyik legtávolabbi települése, a háromszéki székely
falu, Kézdiszentkereszt (Poian) még nem testvérközségünk,
de szeretnénk, ha azzá válna. Régi vágyam, hogy összehozzuk a Kárpát-medence Szentkereszt nevezető községeit. A pályázat pedig lehetıséget biztosított olyan település
szerepeltetésére, amelyik még nem az, de két éven belül
testvérközségünkké válik. Hogy szándékunk komolyságát
bizonyítsuk, telefonon és interneten történı megkeresésem
után, a tábor közvetlen elıkészítése és a bizalom növelése
érdekében egy képviselıinkbıl álló delegáció járt július
végén Kézdiszentkereszten. A látogatást november tájékán
viszonozzák majd a kézdiszentkereszti vezetık.
Nyári programjaink szervezésében és rendezésében nagy
segítséget jelentett számunkra az újonnan megbízott
mővelıdésiház-igazgató, Berényi Ildikó. Úgy gondolom, megfelelı vezetıt találtunk a kiírt pályázat révén a közmővelıdés
területének rendbehozatalára és irányítására.
Nem kellett csalatkoznom falunk lakóinak vállalkozó kedvében és a nagy tervek megvalósításához nélkülözhetetlen
együttmőködési készségében sem. Az is kiderült, hogy
egyesületeink, civil szervezeteink önzetlen segítıkészsége
megbízhatóbb támasz rendezvényeinkhez, mint a hivatalos
szervezetek és vállalkozóink óvatos magatartása.
Lendvai József
Polgármester

Egész júliusban folyt a klastromkert elıkészítése az
ünnepi eseményekre. Elkészült a klastromhoz vezetı
földút felújítása egy teljesen új technológiával, ırölt
aszfalttal. Így reméljük, hogy nem csak az idei év eseményeit fogja kiszolgálni, hanem jó alapja lesz egy késıbbi aszfaltos útnak (bár ez nagymértékben függ attól,
hogy motoros fiataljaink mennyi energiát fektetnek majd
a tönkretételébe).
A Pilisi Parkerdı Rt. segítségével – akivel a közeljövıben
több projektben, fejlesztésben is együttmőködünk majd –
történt a klastromkert rendbehozatala, karbantarthatóvá
tétele. Mivel a meghirdetett klastrom-takarítások közül csak
az elsı alkalommal jelentek meg többen (nagyrészt Somvirág- és Polgári Kör tagok), nem is tudom, mi lett volna Orbán Vilmos és Szendi Béla áldozatos munkája nélkül.
Felhívásunkra a legtöbben lekaszálták pataksori földjeiket,
volt, aki minket kért meg ennek a munkának az elvégzésére. Köszönet illeti a földtulajdonosokat az együttmőködésért,
mert mindenki pozitívan állt a rendbetételhez és a parkolóhelynek történı felhasználás engedélyezéséhez.
Nagy teher hárult az önkormányzat fizikai dolgozóira és
közmunkásainkra is. Nem csak azért, mert sok volt az elvégzendı feladat, hanem azért is, mert kevesen voltak
(1 fizikai dolgozó és 3-4 közmunkás) ebben az idıszakban
betegség és szabadságolás miatt. Sokszor érezhettük
ezért, hogy a vállalt rendezvények túlnövik lehetıségeinket.
Nem csak a klastromkertet, az oda vezetı utakat, hanem a
kapcsolódó események miatt a sportpályát, valamint falunk
(Dobogókı is) teljes területét rendbe kellett hozni, széppé
kellett varázsolni. Emellett az ünnepi napokon, valamint az
ünnepeket megelızı és követı napokban rengeteget kellett
pakolni, berendezni, szállítani, felújítani, vagyis minden
kétkezi segítséget megadni a rendezvények lebonyolításához. Szombatokon, vasárnapokon és ünnepnapokon, vagyis amikor csak kellett. Le a kalappal munkásainknak az
ezekben a hetekben nyújtott teljesítménye elıtt.
Jutott még energia önerıbıl az óvoda teljes és az iskola
részleges kifestésére is. Így a „Szemünk fénye” program
keretében elvégzett világítótest-csere után azt mondhatjuk,
hogy belsıjükben megújított oktatási intézményeket vehetnek majd birtokba ısztıl gyermekeink. Több mint egy hónapig birkóztunk az óvodai konyha problémájának megoldásán. A szükséges fejlesztésekhez kívülrıl érkezı segítséget
a testület és az érintettek nagy része nem tudta elfogadni,
így marad egyelıre (a fejlesztési tervek elkészítéséig és a
szükséges finanszírozás megteremtéséig) a jelenlegi, az
elıírásoknak régóta nem megfelelı állapot.
Sok mindent tervezni és terveket készíttetni is próbáltunk
az elmúlt két hónapban is. Ami sikerült, Dobogókı fejlesztési tervének, valamint a Dobogókıi út-Pomázi út zebrás
forgalomlassító szigeteinek és a Dobogókıi út végi buszmegálló-pár és a hozzájuk tartozó forgalomlassító sziget
tervének elkészítése. Ami nem, a mőfüves focipálya elhelyezése, valamint a tornacsarnok elhelyezése és tervezése.
Folyamatosan olyan falakba ütköztünk, melyeket egyrészt a
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Testvérközségeink fiataljait láttuk
vendégül

Ackermann Kálmán plébános atya településünk történelmérıl
szóló elıadását hallgatva

MEGÚJULT A JÁTSZÓTÉR

Kézdiszentkeresztiek Visegrádon

A Nemzetiségi Kulturális Egyesület Szentkereszt
(Deutsche Kulturverein) céljai:
- a településen még fellelhetı ısi hagyományok felkutatása
és ápolása,
- tánckör és énekkar mőködtetése,
- kulturális, sport, szabadidıs, oktatási, szociális tevékenység,
- környezetvédelem,
- településfejlesztés,
- nemzetközi tevékenység.
Bár az egyesület a játszótér fenntartására, karbantartására
nem kapott helyben anyagi támogatást, Orbán Vilmos, az
egyesület elnöke és felesége szívügyüknek tekintik, hogy
ezen a téren is tevékenykedjenek. Tagdíjakból és a Pest
megyei önkormányzatnál nyert pályázatból finanszíroztak
néhány kiadást. Tavasz óta folyamatosan gondozzák a régi
orvosi rendelı melletti játszóteret. Mivel nem volt árnyék, a
régi facsemetéket pedig szinte mind kitördelték a vandálok,
így az erdészet segítségével – Farkas Viktor erdészeti
vezetı 10 db szilfát (pusztaszil) adott – sikerült újra beültetni
a területet. Ebben a munkában Guba Imre, Matyi Gábor és
Rusznyák János segített.
A kerítés is folyamatos felújításra szorult eddig, mert azt is
többször tönkretették valakik, mint ahogy a patakparti fa alá
sem maguktól kerültek az üres üvegek, dobozok.
Vilmos az eltelt idı alatt többször kaszálta a füvet, locsolta
és teljesen megújította a homokozót, 6 m3 friss homokkal
töltötte fel. Ebben a munkában Orosházi Géza, a szomszéd,
illetve Fazekas László és Dusanek Kati néni két unokája
segített.
Ezen kívül a csúszda tetejét hozta rendbe és lebetonozták
az ivókutat.
Mindezt gyermekeink, az odalátogató kismamák és saját
örömére tette.
Köszönjük, és továbbra is erıt, jókedvet kívánunk ehhez a
munkához.
O. K.

Nagyölvediek és kézdiszentkeresztiek a Hısök terén

A Somvirág Mesemőhely és a Szent Erzsébet-kiállítás megtekintése
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Jószándékú emberek összefogással csodákra képesek
Riport Dr. Horváth Sándorral
után úgy éreztem, hogy mindenki, aki részese volt ennek a
párját ritkító vállalkozásnak, megtett minden tıle telhetıt.
De az idıjárás még alaposan próbára tett bennünket. Ebbıl
a nézık nem sokat érezhettek, hiszen fél hét felé, amikor a
vihar lecsapott, még csak kevesen voltak a helyszínen. Akik
azonban ott voltak, a szereplık, a technikai személyzet, a
tőzoltók és a biztonsági emberek a viharral dacolva tartották
a sátrakat, mentették a technikai felszerelést, eresztették le
a díszletet és a színpad tetejét, s irányították az egyre csak
érkezı ember-tömeget. A vihar elmúltával a szereplık törölték a színpadot, s mindenki azon igyekezett, hogy az
elıadást meg tudjuk tartani. Lenyőgözı volt, ahogy ebben a
havária-helyzetben mindenki helytállt. Magam sem tudom,
hogy a felborított és össze-vissza repült székeket kik és
mikor állították vissza, törölgették le, és a mintegy kétezer
ember 21 órára hogyan vált csendben várakozó közönséggé.
Ezután az elıadás már magától értetıdıen sikeredett fantasztikusra, a közönséget az átfutó zápor sem zavarta.
Köszönet illeti az ötletgazda Galda Leventét, a rendezı
Cserni Annamáriát, a kitartó szereplıket, valamint mindenkit, aki az elıadást munkájával, pénzével vagy egyéb módon támogatta.
Bemutatná röviden a Polgári Kör tevékenységét?
A Szentkereszti Polgári Kör Egyesületnek alapító tagja és
ez év elejétıl elnöke vagyok. Az egyesület azoknak a polgári értékeknek a képviseletét vállalja, amelyek meggyızıdésem szerint a falu minden lakójának az érdekét is szolgálják. Nem titkoltan részt kívánunk vállalni a helyi közéletben,
ugyanakkor az egyesület kiemelt fontosságú feladatként
kezeli szőkebb környezetünk fejlesztését, a környezet-, és
tájvédelmet, nemzeti és kulturális kincseink megóvását.
Büszkék vagyunk arra, hogy a más helyi szervezetekkel
közösen szervezett kiállítások, úgymint a Burgenland képekben, Petrás Mária kerámiái, Szent Erzsébet emlékei sok
látogatót vonzottak. Remélem, hogy a közelmúltban közremőködésünkkel megjelent Ciszterci apátság Pilisszentkereszten c. könyv is sokaknak okoz örömet.
Az István, a király elıadásban több egyesületi tagunk is
szerepelt, mások pedig a szervezésbıl vették ki a részüket,
illetve személyes munkájukkal segítették az elıadást.
Az egyesületi tagok pár évvel ezelıtt elhatározták a falu
elesett, szegény lakóinak karácsony elıtti megajándékozását, azóta minden évben 25 rászoruló kap ajándékcsomagot
tılünk.
Egyesületünk jó kapcsolatban van a Pilisszentkereszti
Somvirág Egyesület és a Dobogókıért Egyesület tagjaival,
az egyesületek egymás tevékenységét támogatják. Szívesen látnánk a civil élet fellendülését egyéb területen is. Egy
kertbarát klub létrehozásának gondolatával mi is foglalkozunk. A falu szépítéséért, a kulturális élet gazdagításáért, a
hagyományok megırzéséért bizonyára még több embert
lehetne mozgósítani, az ilyen összefogás látható eredményt
is hozna.→
→

2007. augusztus 20-ára készülve ismerhettük meg
igazán falunk egyik nemrégiben beköltözött lakóját, dr. Horváth Sándort.
Szelíd, barátságos, közvetlen stílusa és segítıkészsége miatt könnyen
megkedveli ıt bárki.
Kérem, mutatkozzon be!
56 éves vagyok, feleségemmel, Göttl Mártával 8 éve élünk
Pilisszentkereszten. A nyugati határszélen, Szombathelyen
születtem, de gépészmérnöki tanulmányaim befejezését
követıen Budapesten kezdtem el dolgozni. Mivel a tanítás
mindig is vonzott, 7 év mérnöki munka után pályáztam meg
az akkori Bánki Donát Gépipari Mőszaki Fıiskola oktatói
állását. Éppen 25 éve dolgozom ugyanott, a felsıoktatás
átszervezése következtében létrejött Budapesti Mőszaki
Fıiskola Bánki karának vagyok dékán-helyettese és intézetigazgatója. Négy gyermekünk már felnıtt, önálló életet
élnek. Nap, mint nap ingázunk Pilisszentkereszt és a fıváros között, ami nem könnyő, de az itthoni gyönyörő környezet mindenért kárpótol.
Hogyan kerültek Pilisszentkeresztre?
Mint sokan mások, mi is elviselhetetlennek éreztük a nagyvárosi életet, és elkezdtünk házat vagy telket keresni az
agglomerációban. De Pilisszentkeresztre a véletlen(?) vezetett minket; útban egy dobogókıi kirándulásra rabul ejtett
bennünket a falu, a völgy szépsége. Szerencsénk volt, mert
hamar találtunk eladó telket, és bı egy év múlva négy derék
székely mester már ácsolta is a házunkat.
Miért és hogyan kapcsolódott be az István, a király elıadásába?
A kezdeményezés nagyon tetszett, és ıszintén szólva
meglepett, hogy egy felhívással ennyi embert meg lehet
mozgatni. A színházhoz szakmailag csak annyit értek, mint
egy átlagos nézı, de több konferencia és egyéb rendezvény
szervezésének tapasztalatával a hátam mögött úgy láttam,
hogy a sikeres elıadáshoz a mőszaki háttér megteremtése
és összefogott szervezı munka is szükséges. Mártával, aki
kiváló szervezı – és jogászként a legapróbb részletre is
kiterjed a figyelme – felajánlottuk segítségünket. A Budapesti Mőszaki Fıiskola vezetıségének is bemutattam a
projektet. A fıiskola felismerve ennek a kezdeményezésnek
nagyszerőségét, a rendezvény mögé állt: tanár és diák
kollégáim tervezték például a plakátokat és meghívókat,
segítettek a jelmezek tervezésében és kiválasztásában,
elkészítették a hang- és videófelvételeket, igénybe vehettük
a fıiskola nyomdai és szállító kapacitását. Az általam megkeresett szponzorok is lelkesen és szívesen álltak a kezdeményezés mögé.
Nagyszerő érzés volt ebben a csapatban együtt dolgozni, s
bár voltak bosszúságok, alapvetıen élveztük. Sok embert
ismertünk meg, jó és rossz értelemben egyaránt. A fıpróba
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sekkel társulva egy oktatási centrumba vinné. Egy ilyen
oktatási centrum biztosíthatná a színvonalasabb képzést, s
lehetıséget nyújtana a szakképzésre is. Talán ehhez az
elképzeléshez meg lehetne szerezni a szükséges központi
támogatást.
A korszerő, modern település megteremtésére irányuló
törekvés nem zárja ki a hagyományokhoz való ragaszkodást. A több nemzetiség falunk nagy értéke, de nyilvánvalóan nem lehet mindent a nemzetiségi tudat fenntartásának
alárendelni. Ez nem szolgálná a nemzetiségekhez tartozók
érdekét sem.
Szívesen látnék a templom környezetében egy faluközpontot, ahol helyet kaphatna egy korszerő önkormányzatiközösségi szolgáltató épület, a már gyönyörő tervben létezı
kıtár, mőködne a tájház, a kántorházban kiállítások lennének, kertjében rózsák és sétányok, s öregek-fiatalok egy
szép, gondozott kis téren sétálhatnának, vasárnaponként mise
után térzenét hallgatva. Nem tartom kizártnak, hogy páratlan
történelmi örökségünkkel, a ciszterci monostorrommal kapcsolatban is történhet pályázati forrásból elırelépés.
Természetesen ezek az én gondolataim, egyáltalán nem
biztos, hogy minden információ birtokában vagyok, mindent
jól látok. Alapos, indulatoktól mentes vitákban kiérlelt mielıbbi döntésekre és ezek lépésrıl lépésre való végrehajtására van szükség.
Egy dologban viszont biztos vagyok: súlyos hiba a falu
lakosai közti ellentét szítása, ez semmi jóra nem vezet.
Éppen az István, a király sikere bizonyította, hogy a
jószándékú emberek összefogással csodákra képesek.
Köszönöm a válaszokat.

Miért tartja fontosnak, hogy Pilisszentkereszten kiállítások legyenek?
Nem csak a kiállításokat tartom fontosnak, hanem az egyéb
közösségi rendezvényeket és a helyi közösségi szolgáltatásokat is. Sokan járnak el a faluból dolgozni a fıvárosba,
életük nagy részét ott töltik. Azért, hogy a falu ne legyen
„alvó település”, helyben kell az embereknek programot
biztosítani, amely az egymás megismerésének, a találkozásnak, beszélgetésnek is a színtere, csakúgy mint a bolt
vagy az orvosi rendelı. Az sem utolsó szempont, ha a turistákat meg tudjuk állítani, és jó benyomásokkal, élményekkel távoznak. Úgy látom, hogy nagyon sok lehetıségünk van még, melyeknek kihasználása nem elsısorban
pénzkérdés. Örülök annak is, hogy igény van minderre.
Mennyire ismerkedett már meg a falubeliekkel? Szereti
a falut?
Elsı személyes ismeretségünk a telkünk eladójával, Trkala
János bácsival és családjával keletkezett, akik nagyon
kedvesen és barátságosan fogadtak minket. Az építkezés
alkalmával több helyi iparossal is megismerkedtünk és
azóta is hozzájuk fordulunk, ha van valamilyen karbantartási
munka. Ismeretségi körünk a polgári kör egyesület megalakulásával látványosan kibıvült, és rendezvényeinken keresztül azóta is folyamatosan bıvül. Külön öröm, hogy a
faluból több fiatal is fıiskolánkat választotta, néhányukat
személyesen is taníthattam. Továbbtanulással kapcsolatos
tanácsért is többen fordultak már hozzám, természetesen
szívesen segítettem és segítek a jövıben is.
Az István, a király elıadás pedig igazi meglepetést hozott
számunkra: a szereplık egy részét más „szerepben” már
ismertük, másokat pedig a próbák alatt ismertük meg. Most
utólag már bevallhatom, hogy elıször egy kicsit izgultunk,
hogy egy zenés darabban az amatır csapat mit fog produkálni, de a próbákat hallva és látva, megnyugodtunk, hogy
nincs szégyenkezni valónk. Sıt!
Szeretünk itt lakni, és bár sokat hallottunk a „gyüttmentekkel” szembeni ellenérzésrıl, mi magunk ezt személyesen soha nem tapasztaltuk. İszintén szólva, nem is
értjük ezeket az ellenérzéseket, ha vannak egyáltalán.
Mennyire derőlátó a falu jövıjét illetıen?
Vannak lehetıségeink, de higgadt, átgondolt lépésekre van
szükség. Néhány éve még Magyarország is a lehetıségek
országa volt, és hol tartunk most?
A mai helyzetben a falu jövıje nem választható el az ország
jövıjétıl. A pénzhiány gátat szab a nagy terveknek és fejlesztéseknek, a pályázati lehetıségek viszont nyitva állnak
elıttünk is. Ebben a kettısségben alaposan meg kell gondolni, hogy milyen irányba menjünk. Úgy látom, hogy az
iskola problémáját – amely jelentıs részt visz el a költségvetésbıl – valamilyen konszenzussal meg kell oldani. Nyilvánvaló, hogy az állam nem támogatja, és hosszú távon
nem is fogja a falusi iskolák fenntartását, ehhez a helyzethez kellene a szomszédos településekkel együtt alkalmazkodni, és valamilyen megoldást keresni. Én olyan irányba
keresném a megoldást, amely az óvodát és az alsó tagozatot helyben, egy korszerő épületben biztosítaná, a felsı
tagozatot pedig középiskolával együtt a környezı települé-

Galóné Oláh Katalin

Ciszterci apátság Pilisszentkereszten

Az 1184-ben III. Béla által alapított ciszterci monostor az
ország egyik legjelentısebb Árpád-kori emléke. A francia
korai gótikus mővészet elsı magyarországi monumentális
alkotásából ma már sajnos csak kevés látható. A közelmúltban megjelent „Ciszterci apátság Pilisszentkereszten” címő
kiadvány közérthetıen, de tudományos alapossággal ismerteti a monostorrom történetét, és bepillantást enged a
régészeti, mővészettörténeti kutatások eredményeibe.
A fotókkal és rekonstrukciós rajzokkal gazdagon illusztrált
kis könyv a községháza épületében kapható a Pilisi Klastrom Kht. irodájában, ill. a polgármesteri hivatalban 1000 Ftért.
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ISTVÁN, A KIRÁLY
Az elıadás pénzügyi támogatói:
Budapesti Mőszaki Fıiskola (BMF)
(dr.Horváth Sándor megkeresésére)
- HATEGY Hallgatóink Támogatásáért
Egyesület (HB Mérnöki Iroda, MOMechatronikai Bt.)
- Rektori Hivatal
- Bánki D. Gépészmérnöki Kar
- Kandó K.Villamosmérnöki Kar
- Rejtı S.Könnyőipari Kar
CBA Logisztikai Központ, Alsónémedi
(dr. Trybek Lászlóné megkeresésére)
Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület (BMF megkeresésére)
Pilis Hotel
(dr. Trybek Lászlóné megkeresésére)
Prangl Hungária Kft.
(dr.Horváth Sándor megkeresésére)
Szamos-H Kft.
(dr.Horváth Sándor megkeresésére)
Profession.hu
(Galda Levente megkeresésére)
Kortech Kft.
(dr.Horváth Sándor megkeresésére)
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
(Galda Levente megkeresésére)
Nemzeti Kulturális Alap (Önkormányzati
pályázat – Dr.Trybek Lászlóné)
Adományok
(Takarékszövetkezetbe befizetve)
Dr. Trybek Lászlóné, Galda Tímea, Galda
Levente, Szendi Béla és mások győjtésével
Támogatói jegyek (aug. 20-ig)
Összesen

CBA Logisztikai Központ,
Alsónémedi
Emma Vendéglı

480 000 Ft
70 000 Ft
120 000 Ft
120 000 Ft
60 000 Ft
600 000 Ft

GALEX Kozmetikai Kereskedelmi Kft
Grossman Security
Gyermelyi Zrt
Helyi önkéntes tőzoltók
Helyi Polgárırség
Honvédelmi Minisztérium
(Szentendrei Kinizsi Pál
Tiszthelyettes-képzı Fıiskola)
IRM BV Oktatási Központ

100 000 Ft
100 000 Ft
60 000 Ft
60 000 Ft

Kortech Kft.

50 000 Ft

Magyar Televízió Zrt.

25 000 Ft
10 000 Ft
İrmester Kft.

1 855 000 Ft
200 000 Ft

Pilisi Parkerdı Rt.

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata és a Pilisi
Klastrom Szolgáltató Kht.

264 510 Ft

3 500 Ft
468 010 Ft
2 323 010 Ft
Pilisszentkereszti Római
Katolikus Plébánia
(Ackermann Kálmán atya)
Polgári Kör Egyesület

Az elıadást ingyenes szolgáltatással,
illetve egyéb módon támogatta:
Budapesti Mőszaki Fıiskola

1000 db kicsi, 100 db nagy plakát, 200 db meghívó tervezésével,
helyszíni plakátok tervezésével,
elıállításával,
szállítási és fénymásolási kapacitás biztosításával,
egyéb eszközök biztosításával,
stúdiófelvétel elkészítésével,
filmfelvétel elkészítésében történı közremőködéssel,
internetes hirdetéssel

Pomázi Rendırırs
Pomázi Tőzoltóság
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egy raklap ásványvíz biztosításával
mintegy 120 fı részére szendvics készítésével (aug. 20.)
smink-eszközök, dekorkozmetikumok biztosításával
a helyszín biztosításával
20 kg spagetti biztosításával
(aug.18-ára)
a helyszín biztosításával
polgárırök biztosításával
4 db katonai sátor kölcsönadásával

a piliscsévi és pilisszántói pávakörök szállításával
a szervezéshez szállítási kapacitás biztosításával
mőszaki eszközök, kellékek
kölcsönzésével, stúdiófelvétel
utómunkálatainak végzésével,
videofelvétel készítésével (DVD)
12 db kézi URH rádió, négy
biztonsági ır biztosításával
tereprendezés, kaszálás, szemetesek biztosítása, sorompó
állítása
a beszerzési, mőszaki feladatok
elvégzésével,
az út rendbetételével,
a helyszín kaszálásával,
a plakátok kiragasztásával,
a szervezésben történı közremőködéssel,
munkások biztosításával, stb.
színpadi kellékek, „jelmezek”,
eszközök biztosításával
a terület gyomlálásával,
a szervezésben közremőködéssel
eszközök biztosításával
2 fı járır biztosításával
tőzoltók biztosításával, munkavédelmi és tőzvédelmi szemle,
oktatás biztosításával
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MTV jelenlegi és volt munkatársai:
és még számos magánszemély:

hang- és képkészítés

Magyar Balázs, Gábor Samu,
Rákoskerti György, Kovács Miklós,
Morva Csaba, Hack István, Derzsi
András

Baranyák Szilvia
Becságh András

a szervezésben történı részvétellel
a szervezésben történı részvétellel, szállítással
Bene Kálmánné és Minárik Pálné
a molinók rajzolásával
Benke Szilveszter
beszerzéssel, a szervezésben
történı részvétellel
Berényi Ildikó
a szervezésben történı részvétellel
Bólya Annamária
stúdiófelvételhez nyújtott segítséggel
Cserniné Kuczmog Márta és a jelmezek szállításával, kellékek
Czémán Imréné
biztosításával, szereplık körüli
teendık ellátásával
Dr. Göttl Márta
a hivatalos ügyek intézésével, a
szervezésben történı részvétellel
Dr. Horváth Sándor
a mőszaki háttér biztosításának
koordinálásával,
szervezésével,
szponzori támogatások győjtésével
dr.
Tóth-Szöllıs
Éva
és mintegy 120 fı részére fızéssel
Kurucz Tamás
(aug. 18.)
Dr. Trybek Lászlóné
adományok, szponzori támogatások győjtésével, pávakörök kísérésével, fogadásával
Ifj. Galda László
hús felajánlásával 200 fı részére
Galda László
a piliscsévi, pilisszántói szereplık
szállításával
Galda Levente
a szervezésben történı részvétellel, adományok győjtésével
Galóné Oláh Katalin
a szervezésben történı részvétellel, feliratok készítésével
Gıgös család
mintegy 120 fı részére szendvics
készítésével (aug.19.)
Grossmann Vilmos
a személy- és vagyonbiztonság
megszervezésével, irányításával
Guba Imre
villanyszerelési munkák végzésével
Hugyecsek József
a díszletépítésben közremőködéssel
Kecskésné Hoffner Klára
13 000 Ft értékő bevásárlással,
vendéglátással, stb.
Kincses család
asztalos munkák végzésével
Király Istvánné és Kocsis Józsefné a budapesti táncosok részére
fızéssel
Kóczián Csaba
emlékplakettek készítésével
Kvintovics Anna
a szereplık sminkjeinek elkészítésével
Kvintovics László és barátai
sátrak felverésével
Lendvai József
a szervezésben történı részvétellel
Lendvai Klaudia
plakátok kihelyezésével
Németh Mártonné
étkeztetéssel
Orbán Vilmos és felesége
területrendezéssel
Önkormányzat dolgozói, képviselıi szervezésben részvétellel, elıadás
utáni fogadás lebonyolításával, a
helyszín elıadás utáni takarításával
Papucsek Lászlóné
az elıadás utáni fogadásra torták
készítésével
Rusznyák János
ásványvíz tárolásával, szállításával
Szabó László
az elıadás utáni fogadásra fızéssel
Szabó Máté és barátai
plakátok kihelyezésével
Szendi Béla és felesége
díszletek tervezésével és elkészítésével, adományok győjtésével,
a helyszín takarításával, szállítással, eszközök biztosításával
Török Péter
a helyszín ırzésével, jurta, szállítás
biztosításával
A BMF jelenlegi és volt hallgatói:
hang- és képkészítés
Kiss Zoltán, Oláh Dániel, Grátz
Márk, Mittel Csaba, Spala György,
Száz Zoltán, Kovács Ádám

és még sokan mások…
Annyian segítették az elıadás létrejöttét, hogy bizonyára
kihagytunk valakit, vagy valakiket a fenti felsorolásból, amiért ezennel elnézést kérünk és ezúton köszönjük közremőködésüket!
A szervezıbizottság tagjai:
Berényi Ildikó, dr. Göttl Márta, Galda Levente, Galóné Oláh
Katalin, Lendvai József, Záluszki Ildikó
Ötletgazda:
Galda Levente
Az elıadásért a felelısséget felvállalta (és a költségvetést, valamint a támogatói listát összeállította):
dr. Göttl Márta
Az Aquincum–Szántó Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (ASAMI) 2007
szeptemberétıl zene-, táncés színjáték tanszakokkal
mővészetoktatást indít Pilisszentkereszten. Az iskolából
eddig 23-an jelentkeztek.
A délutáni oktatás fı helyszíne a pilisszentkereszti általános iskola lesz.
Az idei tanévben a következı tanszakok közül lehet választani:
ZENE
 Hegedő
 Gordonka (cselló)
 Zongora
 Blockflöte (furulya)
 Gitár
 Dob
 Magánének
 King Matthias Choir (angol típusú gyermek-vegyeskar)stúdió (felvételi: 17-én 15 órától az iskolában)
TÁNC
 Társastánc (latin és standard)
 Modern tánc, jazztánc
 Klasszikus balett
 Baranta - magyar harcmővészet
SZÍNJÁTÉK
 Táncos – zenés színházi stúdió (felvételi: 17-én 14
órától az iskolában)
 Szlovák nyelvő színjáték
FELNİTTEKNEK
 Társastánc (Közösségi Házban)
 Modern tánc (pilisszántói ált. isk. tánctermében)
 Magánének (hangképzés)
 Táncgyakorlás színpadi koreográfiák (ingyenes jazztánc
– összejövetel a Közösségi Házban)
A képzések térítési- ill. tandíjasok.
Ebben a tanévben felvételit nem tartunk, kivételt képez ez alól a
kórus-stúdió és a színházi stúdió.

Információ, jelentkezés a 0036702320092-es számon.
Beiratkozás: szeptember 17-én 1600–1730 között az iskolában,
órabeosztás ugyanott 1730-kor.
Bólya Annamária, fenntartó
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Külön szervezıbizottság alakult a rendezvény lebonyolítására: színpad, világítás, hangosítás, hangfelvétel, díszlet,
kellékek, támogatók felkutatása, felajánlások koordinálása,
tereprendezés, bozótirtás, kaszálás, útépítés, ırzésvédelem, tőzoltók, tőzijáték, rendırség, engedélyek, stb.
Eközben persze mindenki tette a dolgát a magánéletében
is. Júniustól már heti két alkalommal találkoztak a szereplık
kint a Klastromnál a perzselı hıségben egy autó hangszóróiból áradó zenére vagy bent a Közösségi Házban rossz
idı esetén. Egyre több idıt töltött együtt a csapat, és közelgett az augusztus hónap.
Az elıadásban részt vevı különbözı csoportok nem is
találkoztak egymással, mivel térben és idıben máshol gyakorolták azokat a mozdulatsorokat, amelyek majd valamikor, a színpadon együtt lesznek láthatóak (néptánc, tömegmozgások, táncosok, színpadi mozgások). Csak a
rendezı, Cserni Annamária fejében állt az egész össze egy
jól megkomponált színpadi képsorrá.
A fıpróbahéten találkoztak egymással elıször a
nagyölvedi-, illetve a kézdiszentkereszti néptánccsoport,
a Nemzetiségi Kulturális Egyesület Pilis Néptánckara, a
budapesti Vörösmarty Gimnázium drámatagozatán tanuló
táncosok: Holman Brigitta vezetı és koreográfus, Császár
Réka, Kovács Dávid, Krausz Gábor, Dr. Kun Péter,
Lóska Eszter, Mittelholcz Ágnes, Nagy Veronika, Sárközi Anikó, Sípos Tamás Péter, Szilágyi Fanni, Törıcsik
Tamás, és a nyitóképben táncolók: Bólya Annamária koreográfus, Horváth Zsuzsanna, Németh Andrea, Németh
Mónika, Kis Éva, Pap Zsófia. A záróképben pedig a Pilis
Kórus (a piliscsévi, pilisszántói és pilisszentkereszti pávakör) segített az éneklésben.
Nem maradhatnak ki a felsorolásból a gyerekek: Benke
Dénes, Galda Dávid, Galda Zsombor, Klausz András,
Klausz Vera, Kovács Richárd, Matyi András, Matyi Jakab, Matyi Soma.
A jelmezeket Cserniné Kuczmog Márta kezelte. A kellékezésben Czémán Imréné, Glück Erzsébet és Czikora Anita
segédkezett. A rendezıasszisztens és ügyelı Miklós
Adrien, a kórusvezetı Orosháziné Dobos Teodóra volt.
Az összpróbák alatt vált világossá mindenki számára, hogy
a rendezı elképzelése megvalósult a színpadon. A csoportok szerves egésszé formálódtak. Egyre erıteljesebb lett a
zene-mozgás-színpad harmóniája. A fıbb szereplık azonosulni tudtak a szerepeikkel, a mozgás képi világa megteremtette a látható és érezhetı színpadi hatást, ami a nézıt
körbefonja, magával ragadja, ha jól mőködik. Elkészült a
darab. Igazi és komoly színházi élménnyé vált.
2007. augusztus 20-án pedig az idıjárás ellenére – vagy az
égi elemekkel együtt – olyanná érett, amire nem sokan
számítottak. Aki ott volt tudja, aki meg nem… talán ık is
megtudják egyszer.
Így lett egy ötletbıl rengeteg munkával és összefogással
olyan tett – követhetı és követendı példa –, amilyen nem
volt még Pilisszentkereszten. Megmérettünk.
Köszönet ezért mindenkinek.

ISTVÁN,
A KIRÁLY
Próba-tétel

2007. februárjában Galda Levente bejelentette egy önkormányzati ülésen, hogy augusztus 20-án itt, Pilisszentkereszten bemutatják az István a király címő rockoperát.
Rögtön akadtak támogatók. Hihetetlen, elképzelhetetlen,
lehetetlen – hangzottak a kétkedı vélemények a faluban, de
a próbák elkezdıdtek. Bárki jelentkezhetett szerepelni,
szívesen fogadták. Így minden hétvégén összejöttek a lányok, asszonyok, férfiak és gyerekek a Szlovák házban.
Felcsendültek a jól ismert dallamok és ık énekeltek, ismerkedtek egymással. Kezdetben visszafogottan, bátortalanul,
majd egyre felszabadultabban tanulták a mozgásokat, hiszen a kórus teljes színpadi jelenléttel vesz részt az elıadásban.
Már a próbák elején érzékelhetı volt a minden problémát
felülíró lelkesedés. Nem keveset vállalt az, aki részt vett az
elıadásban: fél éven keresztül egyetlen hétvégén sem
dolgozhatott, pihenhetett, nyaralhatott, fızhetett, moshatott,
takaríthatott, stb., azaz pénzt sem tudott keresni és a családi életbıl is kimaradt. Fel nem fogható, honnan volt az az
erı, ami mozgatta az embereket, hiszen rendszeresen ott
voltak és 2-3 órán keresztül gyakorolták a lépéseket, a
dalokat.
Így állt össze az elıadás alapja: a nép, a kórus.
Név szerint: Benke Zsófia, Bükki Ágnes, Dr. Bükki Veronika, Diószegi Gáborné, Diószegi Kármen, Dubiczki
Dóra, Fekete Bianka, Galda Béláné, Galda Lászlóné,
Kaszala Péterné, Kis Lászlóné, Klausz Ildikó, Kormosné
Klausz Adrienn, Marosvölgyi Józsefné, Miklós-Kovács
Janka, Németh Mártonné, Németi Sándorné, Orosháziné
Dobos Teodóra, Pap Zsófia, Szendi Béla, Szendi Fanni,
Szendiné Vizeli Zsuzsanna, Záluszki Ildikó.
Ezzel párhuzamosan a fıbb szereplık, amikor idejük engedte, a jeleneteket próbálták.
A Nemzetiségi Kulturális Egyesület Pilis Néptánckara:
Bakai Zsuzsanna, Balla Szilvia, Balla Zoltán, Benke
Szilveszter, Kaszala Péter, Kıris Kata, Pap József,
Peller Anita, Peller Sarolta, Sipos Edit; Urbanics László
vezetésével, Cserni Annamária koreográfiája alapján betanulta a néptáncot.
A háttérben készültek a díszletek, kiválogatták a ruhákat,
győjtötték a pénzt, kinyomtatták a plakátokat.

Miklós-Kovács János
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ISTVÁN, A KIRÁLY
KÖLTSÉGVETÉS

Feladat

1.

Színpadtechnika+aggregátor
+üzemanyag

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Jelmezkölcsönzés
Székek bérlete (620 db)
Mobil illemhely (6 db)
Stúdiómunka
Elkerítı szalag
Kellékek
Egészségügyi biztosítás

6 db vödör, 5 db lámpa, WC
papír( 8.150,- + 3.600 Ft 5.921
10. Ft+ 1,442 Ft)
11. Tüzijáték
Aug.18-19-20 szállás, ellátás,
12. díjazás 6 fıre (technikusok)
13. budapesti táncosok étkeztetése
14. Helyszíni plakát, molino
15. Szerzıi jogdíj
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Fogadás aug.20. kb.200 fıre
elıadás után***
Székek szállítási költsége
Benzin, 39 liter
hirdetési díj
aggregátor-bérlet (4,5 kW)
kábelek, CD-k
plakátok nyomdai munkái

23. aggregátor-javítás
ÖSSZESEN:

Költségigény
bruttó
(Ft)

Forrás (Ft)
Pénzügyi
támogatók

NKA

Támogatói Adományok**
jegy*
3 500

264 510

Összesen

1 855 000

200 000

2 323 010 Ft

1 050 800

851 600

199 200

344 400
60 000
75 000
90 000
4 000
44 380
20 000

344 400
60 000
75 000
90 000

20 000

344 400 Ft
60 000 Ft
75 000 Ft
90 000 Ft
4 000 Ft
44 380 Ft
20 000 Ft

19 113

19 113

19 113 Ft

100 000

100 000

100 000 Ft

120 000

83 200

1 050 800 Ft

4 000
44 380

36 000

119 200 Ft

60 000
2 500
75 000

60 000
2 500
75 000

60 000 Ft
2 500 Ft
75 000 Ft

50 000

50 000

50 000 Ft

4 713
10 379

35 000
10 379
6 000
5 000
100 000
70 000

30 287

100 000
70 000

35 000 Ft
10 379 Ft
6 000 Ft
5 000 Ft
100 000 Ft
70 000 Ft

5 000

5 000

5 000 Ft

2 346 572

1 854 600

199 200

0

291 972

2 345 772 Ft

400

800

3 500

-27 462

-22 762 Ft

6 000
5 000

MARADVÁNY/HIÁNY

* Aug.21-i adat
**Aug.17-i adat
***nem végleges adat
Összeállította: dr. Göttl Márta

Az elıadás után többen jelezték, hogy szívesen vásárolnának támogatói jegyeket. Erre még most is lehetıség van: az önkormányzatnál és a takarékszövetkezetnél 500, 1000 és 2000 Ft-os címletekben igényelhetık. A befolyt bevételeket a jövıben megrendezésre kerülı hasonló közösségi rendezvények érdekében a helyszín rendezésére, valamint – a jelenleg teljes
mértékben hiányzó – egyéb eszközök (pl. színpadtechnika, aggregátor, lámpák, hosszabbítók stb.) beszerzésére fordítjuk.
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Rendkívüli képviselı-testületi ülés, 2007. július 24.
A Lendvai József polgármester által •
1. napirendi pont: A Pénzügyi elbocsátásokat, mint az sajnos a körfelolvasott napirendi javaslatot a képvi- Bizottság nem képviselı (külsıs) tagjá- nyezı településeken és az országban
selı-testület elfogadta. (9 igen)
mindenütt elıfordul.
nak megválasztása
Becságh András alpolgármester módoNapirend elıtt a polgármester beszámolt A Szervezeti és Mőködési Szabályzat
sító javaslatot nyújtott be: a vezetıi
a lejárt határidejő határozatok végrehajtá- értelmében a Pénzügyi Bizottság 5
pótlék mértékét 200 %-ban határozzuk
sáról:
fıbıl áll. 2007. július 4-én Abaházy meg. Ezt a képviselı-testület nem foJános, a bizottság külsıs tagja beje- gadta el. (4 igen, 4 nem, 1 tart.)
60/2007. sz. önkormányzati határozat:
lentette lemondását a tagságról. Beje- A határozat: Pilisszentkereszt Község
A mővelıdésszervezı elkészítette a belentését nem indokolta.
számolóját arról, hogy milyen tevékenyséÖnkormányzatának képviselı-testülete
geket végzett az elmúlt 8 hónapban.
Helyére Galó László, a bizottság elnöke az iskolaigazgatói teendık ellátásával
Szendi Béla pilisszentkereszti lakost 2007. augusztus 1-tıl 2008. július 31-ig
65/2007. sz. önkormányzati határozat:
A Közösségi Ház és Könyvtár intézmény- javasolta megválasztani bizottsági megbízza Szivek Józsefnét. Vezetıi
vezetésével Berényi Ildikót bíztuk meg tagnak.
pótlékának mértékét 250 %-ban állaA határozat: Pilisszentkereszt Község pítja meg. (8 igen, 1 tartózkodás)
2007. július 1-vel.
Önkormányzati Képviselı-testülete a
66/2007. sz. önkormányzati határozat:
A Szent Erzsébet jubileumi ünnepségek Pénzügyi Bizottság tagjának megvá- •
4. napirendi pont: Mővelılasztja Szendi Bélát (Pilisszentkereszt, désszervezı státuszának megszüntemegvalósítását 500 000 Ft-tal támogatjuk, Kossuth u. 65/a. sz.). (9 igen)
tése
ez a költségvetésben át lett vezetve.
67/2007. sz. önkormányzati határozat:
Megrendeltük a „Pilisszentkereszt ciszterci
apátsága” címő könyvet a Mikes Kiadó és
Tanácsadó Kft-tıl 1000 példányban.
68/2007. sz. önkormányzati határozat:
A költségvetésben rendelkezésre lett bocsátva a Pilisi Közlekedésbiztonsági Kerékpárút Hálózat tervezéséhez szükséges
50 %-os önrész.
69/2007. sz. önkormányzati határozat:
A 2007. évi költségvetés 14. számú mellékletében szereplı közmővelıdési létszámadat 2 fıre lett kiegészítve, illetve a
létszámadatokat az Alapító Okiratba átvezettük.
70/2007. sz. önkormányzati határozat:
Az önkormányzat támogatta Pilisborosjenı
és Dunabogdány csatlakozását a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A döntésrıl a Társulást
koordináló Gazdaságfejlesztı Szervezet
Kht értesítve lett.

•
2. napirendi pont: Az Üdülı- 2007 júliusától az alapító okiratnak
helyi Bizottság nem képviselı (külsıs) megfelelıen kinevezett intézményvezetı irányítja a Közösségi Házat és
tagjának megválasztása
Könyvtárat. Ez indokolja a státusz
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat megszüntetését, melyet a költségvetés
értelmében az Üdülıhelyi Bizottság 5 módosításakor már figyelembe vett a
fıbıl áll. Tóth Éva, a bizottság külsıs képviselı-testület.
tagja bejelentette lemondását a tagság- A határozat: Pilisszentkereszt Község
ról. Elköltözött és nem tudja vállalni a Önkormányzatának képviselı-testülete
bizottsági munkában való részvételt. a 2007. évi költségvetés 14. számú
Helyére Lendvai József polgármester mellékletében szereplı közmővelıdési
Ries Lászlót, a Manréza ügyvezetıjét létszámadatot 2007. augusztus 1-vel 1
javasolta megválasztani bizottsági fıvel csökkenti, továbbá az Alapító
tagnak.
Okiratba a létszámadatokat átvezetteti.
A határozat: Pilisszentkereszt Község (7 igen, 2 tartózkodás)
Önkormányzati Képviselı-testülete az
Üdülıhelyi Bizottság tagjának megvá- •
5. napirendi pont: Alpolgárlasztja Ries Lászlót. (9 igen)
mesteri költségátalány megállapítása

•
3. napirendi pont: Iskolaigaz- Lendvai József elıterjesztésében leírta,
hogy az alpolgármester megválasztágatói megbízás
sakor lemondott a törvényi szabályoElıterjesztésében a polgármester leír- zásban megállapítható minimumról és
ta, hogy az eredménytelen iskolaigaz- kisebb összegben kérte tiszteletdíjának
gatói pályáztatás után, a zavartalan és megállapítását. Munkája során felmeproblémamentes mőködés érdekében rülı költségeit a jelenlegi szabályozá71/2007. sz. önkormányzati határozat:
Az önkormányzat a Duna-Vértes Köze
az eddigi igazgató 1 évre történı meg- sok szerint nem tudta igénybe venni az
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer bízását tartja a legcélszerőbb megolprojektalternatívái közül a B2 változatot, az dásnak. A zavartalan és biztonságos eltelt idıszakban. Költségátalány megabban szereplı hulladékégetı nélkül támo- mőködés érdekében azonban a megbí- állapításával ez a hiányosság pótolható.
gatta, és errıl a Társulást koordináló Gazzásnál ki kell hangsúlyozni a fenntartó- Kvintovics László inkább a kötelezı
daságfejlesztı Szervezet Kht. értesítve lett.
nak a feladat ellátására vonatkozó minimumot javasolta megállapítani.
72/2007. sz. önkormányzati határozat:
elvárásait. Ezek egyrészt törvényi elı- Galó László elmondta, hogy a képviA jegyzıi állás betöltésére kiírt pályázat
írások, másrészt költségvetést érintı selık a törvény szerint tiszteletdíjban
július 20-án megjelent az Önkormányzati
döntések, melyek azonban szerencsére részesülhetnének, de jelenleg nem
Közlönyben, a benyújtás határideje így
nem
jelentenek
pedagógus- kapnak tiszteletdíjat.
augusztus 21.
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→ Peller Mónika kérdésére, miszerint
eddig mennyi benzinpénzt vett fel az
alpolgármester, Becságh András azt
felelte, hogy átlagban havi 1 300 Ft-ot,
vagyis 13 000 Ft-ot a tíz hónap alatt.
Jánszki István azt kérdezte, mi történik,
ha az alpolgármester túllépi a 25 000
Ft-ot?
Havelka József, a PSzÖ elnökhelyettese szerint az alpolgármester kapjon
költségtérítést, ez egy keretösszeg
legyen, ezt túl is lehet lépni, ilyenkor a
költségvetésen belül kell módosítani. A
magasabb tiszteletdíjat azonban szerencsésebbnek tartaná.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának képviselı-testülete
az alpolgármester számára 2007. augusztus 1-tıl költségátalányt állapít
meg, melynek mértéke havi 25 000 Ft.
(9 igen)
•
6. napirendi pont: A 2007. évi
költségvetés módosítása
Lendvai József elmondta, hogy az
augusztusi ünnepekre pályázatot adtunk be, melyet megnyertünk. A pályázat utófinanszírozású, ezért a költségvetésbıl kell megelılegeznünk a megnyert összeget. A költségvetés módosítását tehát az augusztusi ünnepek
megrendezése, valamint a közmővelıdésen megszőnı státusz teszi szükségessé.
Átmenetileg tehát a „Dobogókı fejlesztési terve” és a „Fejlesztési céltartalék” megnevezéső területekrıl az
„Ünnepek”-hez került 3 MFt. (9 igen)
•
7. napirendi pont: A regionális vízmőtársaságok részleges önkormányzati tulajdonba adása
Az elıterjesztés és a határozati javaslat
értelmében a Duna Menti Regionális
Vízmő Zrt. kisebbségi tulajdoni hányada a
társaságok ellátási körzetében lévı települési önkormányzatok tulajdonába kerülnének lakosságarányosan.
Ehhez az szükséges, hogy az érintett
önkormányzatok a kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba adásra vonatkozó igényt
bejelentsék, a kiadható, de más önkormányzatok által át nem vett részhányad térítés nélküli átvételére
arányosan megnövelt mértékben
kötelezettséget vállaljanak, és a
Kormány támogató döntése érdeké-

ben a részvények tulajdonjogának
térítésmentes átruházásával kapcsolatosan önmagukra korlátozásokat vállaljanak (pl. továbbruházási
tilalom, kivéve az önkormányzatok
közötti részvényátadás, tevékenységi szint fenntartásának kötelezettsége stb.)
Lendvai József elmondta, hogy a határozati javaslat valójában Esztergom
városától érkezett. Egy elınytelen jogi
helyzet feloldásáról van szó, a vízmővek privatizációja során.
Kvintovics László elmondta, hogy az
idı rövidsége miatt nem tudott rendesen felkészülni, nem kíván szavazni.
Több képviselı is azt a kérdést tette fel,
hogy milyen terhet jelent a döntés az
önkormányzat számára?
Így végül egyetértve az eredeti határozati javaslatban szereplı igénybejelentéssel, egy másik határozatot is
elfogadott a testület.
A határozatok:
I. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete
kezdeményezi, hogy az állam tulajdonában lévı vállalkozói vagyon
értékesítésérıl szóló 1995. évi
XXXIX. törvény 69/A § (7) bekezdése
alapján a Duna Menti Regionális
Vízmő Zrt. jelenleg az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Részvénytársaság kezelésében lévı részvénycsomagjának 50%+1 szavazaton
felül esı része a Vízmő Zrt. ellátási
területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli
vagyonátadással.
E cél megvalósítása érdekében
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt,
hogy:
1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
állam tulajdonában lévı vállalkozói
vagyon értékesítésérıl szóló 1995. évi
XXXIX. törvény 69/A. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Duna Menti Regionális
Vízmő Zrt. törzstıkéjét megtestesítı
részvénycsomagjára az ellátási terület
lakosságának egészéhez viszonyított
településre vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelıen (ebbe beleértve
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a Megyei Jogú Város lakosságát is)
kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.
2. Amennyiben az 1. pontban szereplı Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett
egyéb önkormányzatok bármelyike a
hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti
be, vagy a rá esı részvényhányadot
átvenni
nem
kívánj
,
úgy
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a fennmaradó részvényhányad
térítés nélküli átvételére kötelezettséget
vállal.
3. A tulajdonjog átruházásával a
továbbruházási tilalom – kivéve az
önkormányzatok közötti részvényátadás – valamint a tevékenységi szint
fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggı
biztosíték nyújtásával kapcsolatos
szerzıdést Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata az ÁPV Rt.-vel megköti.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete egyúttal
meghatalmazza Esztergom Város Önkormányzatát, hogy a regionális vízmővek törzstıkéjét megtestesítı részvénycsomag lakosságszám arányos
önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó igényt Pilisszentkereszt Község Önkormányzata helyett az ÁPV Rt.hez bejelentse. (6 igen, 2 tart.)
II. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete megbízza a pénzügyi bizottságot, hogy
szerezze be a szükséges szakértıi
véleményeket a részvények térítés nélküli
részleges önkormányzati tulajdonba vétel
gazdasági, környezeti elınyeirıl, hátrányairól, következményeirıl.
A képviselı-testület a megismert szakértıi vélemények megtárgyalása után
dönt a részvények vagyonátadással
történı térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba vételérıl. (8 igen)
•
8. napirendi pont: Dobogókı
parkolási rendje
Az utakról szóló törvény, valamint az
utak forgalomszabályozásáról szóló
miniszteri rendelet alapján (1998. évi I.
tv., 20/1984. /XII. 21./ Korm. rend.) az
utak forgalmának szabályozása
→
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→ az út kezelıjének a feladata. Dobogókı
üdülıterület mellékútjainak a kezelıje az
önkormányzat. Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának a dobogókıi parkolók
rendjérıl szóló 3/2007. (II. 14.) sz. rendelete értelmében a közúti jelzıtáblák áthelyezését javasoljuk a határozati javaslat
szerint.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
képviselı-testülete
Dobogókı parkolási rendjének megfelelıen
a közúti jelzıtáblák kihelyezését a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal
elfogadja. (8 igen)

•
9. napirendi pont: Szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonú
1008/2. hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésére
A HuniCare Vagyonkezelı Kft. megkereste
Önkormányzatunkat a 1008/2. hrsz.-ú.
ingatlan (kb. 90 m2, Dobogókı) eladására
vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a területen telekhatár-rendezést kell végrehajtani.
Az eljárást nagy mértékben könnyítené az,
ha a korrekciókat egy ütemben lehetne
elvégezni.
A fent nevezett ingatlan jelenleg a vagyonkataszter szerint forgalomképtelen.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
képviselı-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
1008/2. hrsz.-ú önkormányzati beépítetlen
területet értékesíti.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanvagyon kataszterben az átminısítést kezdeményezze.

•
10. napirendi pont: Szándéknyilatkozat a 809/3. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület
értékesítésére
Lendvai József polgármester elıterjesztésében elmondta, hogy 2007. július 1-én a
809/2. hrsz.-ú (Forrás u. 73.) ingatlan tulajdonosa vételi szándékot jelentett be a
tulajdonát képezı ingatlan fölött elhelyezkedı önkormányzati tulajdonú beépítetlen
területre. A 809/3. hrsz.-ú ingatlan jelenleg
nem építési telek, mivel a rendezési terv
szerinti út még nem alakult ki, melyen a
terület önállóan megközelíthetı lenne.
Megközelítése az alatta elhelyezkedı
ingatlanon (809/2. hrsz.) keresztül lehetséges. A vevı vállalja a késıbbiekben az
útnyitás, közmővesítés stb. rá esı költségeit.

értékesíti az önkormányzat a területet, a
képviselı-testület nem fogadta el. (3 igen, 4
nem, 1 tart.)
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
képviselı-testülete
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a tulajdonában álló 809/3. hrsz.-ú beépítetlen
területet értékesíti. Az ingatlan vételárának
megállapítása értékbecslés után fog megtörténni. (5 igen, 3 nem)

•
11. napirendi pont: KMOP2007-4.6.1 pályázaton való indulás
•
A pályázati kiírás a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében közoktatási
intézmények beruházásainak támogatásáról szól. Két fı célterülete az infrastruktúrafejlesztés és az eszközbeszerzés. Eszközbeszerzésre 10-50 MFt, infrastruktúrafejlesztésre felújítás, bıvítés esetén 250
MFt, új építés esetén 500 MFt az elnyerhetı támogatás mértéke. A pályázathoz 10
% önrésszel kell rendelkezni.
Lendvai József két lehetséges célt vázolt
fel a képviselı-testületnek: a jelenlegi óvoda, iskola épületeinek felújítását, vagy
pedig egy teljesen új faluközpont kialakításán belül új oktatási (óvoda, iskola, tornaterem), majd kulturális intézmények létrehozását, mely a jelenlegi községháza mögötti
önkormányzati területeken jönne létre.
A képviselı-testület a pályázatról való
döntést augusztus 7-re napolta el, addig is
július 31-én informális ülésen tovább tájékozódott a témában.
(Az augusztus 7-ei rendkívüli ülés azonban
az idıközben felmerült új információk hatására elmaradt.
A pályázat témáját a Pénzügyi Bizottság
augusztus 9-ei ülésén napirendre vette, és
határozatában azt javasolta a képviselıtestületnek, hogy az óvoda, iskola és konyha felújítására nyújtson be pályázatot.
Javasolta továbbá, hogy a falu rendezési
tervét vizsgáltassa felül annak érdekében,
hogy a községháza mögötti/melletti önkormányzati területeken új faluközpont kialakítására legyen lehetıség, ahol új óvoda,
iskola, tornaterem, kultúrház, községháza
építhetı.)

•

Polgármesteri tájékoztató:

Lendvai József beszélt arról, hogy az
óvodai konyha üzemeltetésére jelentkezett
egy vállalkozó, aki személyesen is beszél(t)
elképzeléseirıl a konyha mőködtetésével
kapcsolatban a július 31-ei informális ülésen. (Azóta másik vállalkozó is bejelentkezett; az augusztus 7-ei rendkívüli ülésen
Kvintovics László módosító javaslatát, tárgyalta volna a témát a képviselı-testület,
amely szerint csak a felsı út kiépítése után de az ülés elmaradt. A konyha további
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mőködésére a Pénzügyi Bizottság tett
javaslatot az augusztus 9-ei ülésén. Eszerint az önkormányzat újíttassa fel a konyhát
az érvényes szakhatósági elıírásoknak
megfelelıen.)
Bejelentette, hogy a „Népek találkozója”
testvérközségi pályázatunkat támogatásban részesítik, így lehetıségünk lesz augusztus 4-én a két szlovákiai testvérközségünk, Blatné és Nagyölved képviselıtestületével való találkozóra.
Bejelentette, hogy az augusztus 5-ei
Szent Erzsébet-napra a blatnéi és
nagyölvedi képviselıkön kívül a franciaországi Aceybıl (a pilisi ciszterci apátságba
innen érkeztek a szerzetesek 1184-ben) is
várunk két szerzetes atyát.
Augusztus 20-ára „Koronás napok” címmel adtunk be pályázatot. Ezen a napon
adják elı falunk lakóinak részvételével az
„István, a király” címő rockoperát. Az elıadás szponzori pénzekbıl valósul meg.
Augusztus 19-én sportnap lesz a focipályán.
Bejelentette, hogy a Rumpold-Bicske
Kft.-vel tárgyalunk jelenleg arról, hogy az
egyedülálló nyugdíjasoknak biztosítsanak
zsákos szolgáltatást.
A kistérségi társulástól a könyvtár mőködésére és fenntartására kapott 1,3 MFt
felhasználására az intézményvezetı tesz
javaslatot.
Bejelentette, hogy július 27-29. között
rendezi/rendezte
testvérközségünk
a
Nagyölvedi Napokat.
Bejelentette, hogy a dobogókıi régi posta
területének bérbevételére jelentkeztek nála,
mire ı írt egy válaszlevelet, melyben kérte,
részletezzék, pontosan milyen célra.
A közvilágítással kapcsolatban problémák jelentkeztek: a Forrás és a Malom utca
egy részén nem mőködnek a lámpák.
Bejelentette, hogy kapcsolatfelvételt
kezdeményezett az erdélyi Kézdiszentkereszt (Poian) községgel, amelynek
polgármestere és képviselı-testülete ezt
örömmel vette. A testvérközségi kapcsolat
létrehozása és az augusztus 13-21. között
nálunk tartózkodó (és az István, a király c.
produkcióban is fellépı) 15 középiskolás
korú fiatal táncos magyarországi útjának
elıkészítésére 3 tagú hivatalos küldöttség
utazik/utazott Kézdiszentkeresztre: Becságh András alpolgármester, Rusznyák
János és Galó László bizottsági elnökök.
Az erdélyi fiatalok meghívása része a
„Testvérvárosi kapcsolatok 2007” pályázatnak.

Galó László
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SZÍNIISKOLA

2. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pilisszentkereszten

a Helyi Pályázati Alapból
történı támogatásra
a 2007. évben

Érdekel a színház?
Szeretsz énekelni, táncolni, és néha
azt mondják rád: „nagy mókamester”?
Szeretnél igazán profi színészektıl,
énekesektıl, rendezıktıl tanulni?
Régen álmodozol arról, hogy Te is
megmutasd magad a színpadon akár
hírességekkel együtt játszva?
Mindezek mellett szeretnél játékosan
tanulni és többet megtudni magadról
és a színház rejtelmeirıl?
Akkor itt a helyed NEKED is október
6-tól!

A pályázat célja: a Pilisszentkereszt
területén mőködı, cégbíróság által
bejegyzett társadalmi szervezetek
(alapítványok, egyesületek, egyház)
2007. évi programjainak, mőködési
költségeinek támogatása

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Pilisszentkereszt, Fı út 12.
A pályázat beküldésének határideje:
2007. október 10.
A bizottság csak a formailag hibátlan, a
pályázatok benyújtási határidején belül
iktatott pályázatokat bírálja el.

A pályázatok elbírálása 2007. október
15-ig megtörténik, s azt követıen írásban értesítjük a nyertes pályázókat,
A 2. pályázati kiírásban kiosztható illetve a Pilisszentkereszti Hírforrásban,
támogatás összege: 820 000 Ft.
valamint a falu internetes honlapján
tesszük közzé az eredményt.
Támogatás kérhetı:
A
A pályázati adatlap és a Helyi Pályá•
közmővelıdés
zati Alap támogatási szabályzata a
A
•
sport
polgármesteri hivatalban szerezhetık
•
nevelés-oktatás
be,
valamint
letölthetık
a
•
hagyományırzés
www.pilisszentkereszt.hu honlapról.
•
természet- és környezetvédelem
Pilisszentkereszt
hitélet
színi-, illetve készségfejlesztı •
•
gyermekek táboroztatása
iskola ısztıl minden pénteken
•
kulturális örökség megóvása
várja a kedves érdeklıdıket 9-20
•
helyi turizmus népszerősítése
éves korig.
E havi számunkat
•
közbiztonság
Meghallgatás, elbeszélgetés: okGaló László,
területén
megvalósuló
célokra.
tóber-1én, du. 3 órakor
Kormos Györgyi és
Az elnyert támogatás felhasználási Záluszki Ildikó fotóival illusztráltuk.
Helyszín: Közösségi Ház
Jelentkezés és bıvebb informá- idıszaka:
2007. december 31-ig.
ció:

SZÍNVARÁZS

Benedekffy Katalin
színésznınél

70/538 19 18
Email: benedekffy@gmail.com
vagy:
Berényi Ildikó,
Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatónál
Budapesten mőködı iskolánk:
www.szin-varazs.extra.hu
Mi az, amit tanulhatsz?
Beszédtechnika, mővészi beszéd,
színészmesterség, zenésmesterség, tánc többféle stílusban;
kurzusszerően: rendezéstechnika,
pantomim, kamerák elıtti szereplés,
és minden évben garantált vizsgabemutató, és nyári táborlehetıség.
Nos, ne habozz,
gyere és érezd jól magad!

Az elnyert támogatással való elszámolás határideje:
2008. február 15.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- kitöltött pályázati adatlap
- a szervezet képviselıjének a számlavezetı bank által hitelesített banki aláírási kartonja vagy aláírási címpéldány
(ha az idén még nem adott be pályázatot, vagy ha módosult)
- a pályázó szervezet eddigi tevékenységének bemutatása
- a tervezett program bemutatása
- a szervezet nyilvántartásba vételét
igazoló bírósági bejegyzés (ha az idén
még nem adott be pályázatot, vagy ha
módosult)
- nyilatkozat arról, hogy a pályázónak
nincs köztartozása
- az alapító okiratnak a szervezet vezetıje által hitelesített másolata (ha az
idén még nem adott be pályázatot,
vagy ha módosult)
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Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
hírlevele
Alapító: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
Villámposta: mlynky@t-online.hu
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12.
: 26/547-500
Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta:
psztkhirforras@gmail.com
Felelıs szerkesztı:
Miklós-Kovács János
Szerkesztı: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Mőszaki Fıiskola,
Bélteky István

