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PILISI KLASTROM FESZTIVÁL
A 2008 nyarán elsı alkalommal megrendezett Dunakanyar
Nyári Játékok programsorozat a Pilis-Dunakanyar idegenforgalmi régió páratlan kulturális örökségének, nemzetiségi
sokszínőségének bemutatását tőzte ki céljául. A rendezvénysorozat megszervezéséhez, lebonyolításához a képviselı-testület egyetértésével – Budakalász, Dunabogdány,
Leányfalu, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu,
Visegrád településekkel együtt – Pilisszentkereszt is csatlakozott.
A Dunakanyar Nyári Játékok számos helyszínen számtalan
programmal várta az érdeklıdı felnıtteket, gyermekeket. A
programok között szerepelt népmese-sorozat, kézmőves
foglalkozás, rockszínház, folklór és jazz koncert.
Településünk a Dunakanyar Nyári Játékok programsorozat
keretén belül a Pilisi Klastrom Fesztivállal ünnepelte a reneszánsz évet. A rendezvénynek a festıi szépségő Klastromkert adott helyet. A monostor melletti területen az installációk, díszletek kontúrjai felidézték a korabeli épületek sziluettjeit. A paravánokon elhelyezett fényképek bemutatták a
régió idegenforgalmi nevezetességeit, természeti kincseit. A
büfésoron felvonult vendéglátósok a megéhezett, megszomjazott látogatóknak kemencés lángost, kürtıs kalácsot
és hősítıt kínáltak. A nagyszínpad pedig mint egy „éhes
száj” várta a fellépıket és az elıtte felsorakoztatott 1 000
székre a nézıket.
Az augusztus 23-24. között megtartott pilisszentkereszti
fesztivált a Maszk Bábszínház elıadása nyitotta meg.
Gyermekeket megnevettetı mősorukban Pázmán lovag
kalandjait elevenítették fel. Szombat délután a színpadi
rendezvényekkel egy idıben a kézmővesek portékáiból
lehetett válogatni, és Kósa Klára keramikus reneszánsz
ihletéső munkái mutatkoztak be. A lovasíjász bemutatót
követıen lehetıség nyílt a korhő húros fegyverek kipróbálására. A folklórfesztiválon tizenkét nemzetiségi néptánccsoport mutatta be népi kultúrájuk egy-egy szeletét. A népviseletbe öltözött együttesek autentikus elıadásának köszönhetıen a nézıközönség még a szemerkélı esıben is élvezettel nézte a fellépık mősorát. Sajnos a tábortőz lángjait az
egyre erısödı égszakadás eloltotta.

A rendezvény második napján folytatódott a kézmőves
vásár, és megnyitotta kapuit a reneszánsz bástya fedezékében a Corvinás Alkotótábor. A tábor egész napos elfoglaltságot nyújtott a résztvevı családok számára. A látogatók
kipróbálhatták a papírmerítés, a természetes anyagokból
fabrikált játékok, a kódex és írónád készítésének fortélyait.
A foglalkozáson résztvevık Duna-kavicsot kaptak, melyet
az alkotó vendégek Corvinás könyvjelzıre cserélhettek be.
A könyvjelzık egyben a tombolaszelvények szerepét is
betöltötték. A Kecskés Együttes hangulatos népzenei elıadása közepette kisorsolták a Corvinás Alkotótábor fıdíjait:
egy koronát és egy kardot. A Corvinás könyvjelzı az erdélyi
testvérközségünk egyik fiatal polgárának hozott szerencsét.
İ vihette el a messzi havasokba a fıdíjat, a kardot.
A pilisszentkereszti rendezvény fı attrakciójára vasárnap
este a programsorozat zárásaként került sor. A tavalyi évben nagy sikerrel bemutatott István, a király címő rockopera
ismételten megelevenedett az amatır színjátszók által. A
településünk lakói, a testvérközségeinkbıl érkezı fiatalok
és vendégelıadók áldozatos szorgalmának, együttmőködésének köszönhetıen az elıadás 3-4 ezer embernek adott
feledhetetlen élményt, és mutatott példát a közösségi öszszefogás fontosságára, sikerére. A csodálatos környezetben megelevenedett történelmi pillanatok fényét a tőzijátékon kívül – a szerzıpáros egyik tagjának – Szörényi Leventének a jelenléte is emelte.
A rendezvény sikerességét biztosító szerveteknek: a budakalászi, pilisszentkereszti, pomázi és szentendrei polgárırségnek, a pomázi rendırırsnek, az Önkéntes Önkormányzati Tőzoltóság pomázi és pilisszentkereszti egységének, a
Pilisi Parkerdı Zrt.-nek, az önkormányzat dolgozóinak,
önkénteseinek, továbbá az amatır színjátszóknak, közremőködıknek, a támogató jegyet értékesítıknek a sikeres
lebonyolításért, a fáradozásukért köszönetemet fejezem ki.
Külön tisztelet illeti azon látogatókat, vendégeket, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, akik a támogatójegy megvásárlásával, továbbá adományaikkal anyagilag hozzájárultak az István, a király rockopera bemutatásához.
Berényi Ildikó
Közösségi Ház és Könyvtár-igazgató
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ÁrpádÁrpád-házi Szent Erzsébet pilisi látogatásának
emléke két emberöltı távo
távolából
Ha majd egyszer elıkerül a helyi kántorház naplószerő története az 1930-as évektıl a forradalomig,
1956-ig sok érdekeset olvashatunk falunk közelmúltjának történetérıl.
Nagyon sokszor érkeztek még az ötvenes évek elején olyan kirándulók a faluba, akiket egyszerően
csak turistáknak hívtunk. Ahogy késıbb kiderült,
volt olyan társaság, akik rendszeresen látogatták a
klastromot.
Már nem emlékszem arra, hogy az volt-e vagy sem,
akirıl szólni szeretnék, de igen tájékozott, nagy
történelmi jártasságról tanúskodó tanárember volt a
vezetıjük. Nem követek el helytörténeti hitelrontást,
ha az alábbi történetben egy egyetemista csoport
vezetıjét idézem, bizonyos dr. Lange vagy Langermann tanár urat.
Egy verıfényes nyári délelıtt több, mint fél évszázada, kisdiákként valami egyszerő szünidei foglalatosság címén - boci utánhajtás, „dohányanyi” vagy
hasonló ügyben az egykori Áfrány Szálloda környékén jártam. A tehénke már a csorda után poroszkált,
én fáradtan leültem a hővös lépcsıre, az épületet
ekkor már Bagolyvárnak is hívták, Szabó Sándor
bátyánk, a bérlı így nevezte el. Ma egy ormótlan,
ronda kockaépület van a helyén, az egykori Úrbéri
Közbirtokosság telkén, az IMBV Oktatási Központja.
Egyszer csak egy hangoskodó, 8-10 tagú nagyobb
diákokból álló csoport szaladt le lépcsın. Félreugorva helyet adtam nekik, amikor egy cserkészruhára
emlékeztetı öltözető idısebb úr jött utoljára.
Az oldalán lévı térképtáskát elıvéve magához intette a diákokat és elmagyarázta nekik, hol vagyunk
és merre fogunk menni a klastromforrás felé. Látva
érdeklıdésemet, bevont a beszélgetésbe, megkérdezve, el tudnám a csapat egy részét a forráshoz kalauzolni? Ne az ismert, jelzett úton, hanem a Hárommezı utcán közelítsék meg a klastromot.
Vállaltam a hirtelen jött, kedvemre való megbízást, csupán annyit jegyeztem meg, nekem feladataim vannak ilyenkor szünidıben. Gondoskodnom kell
a nyuszikról, melyek mintegy negyvenen ketrecekben
várják a friss füvet, amit nekem elıtte meg kell
szednem a patak menti földünkrıl.

A tanár gyakorlott, ahogy ı mondta, öregcserkész,
megoldotta a problémát, mondván hazafelé jövet
úgyis a templom felé jövünk, segítenek nekem a fiúk
a szükséges friss füvet, lucernát megszedni.
Fiatalos tempóban indult a két csapat a térképen
jelzett turistaúton a templom irányába, a tanár úrral magam pedig a másik csapattal a futballpálya
irányába - ekkor a Lúcska (kisrét) helyén volt. A
Pilis patakon át felkaptattunk a Hárommezı u. felé
az egykori sírásó-éjjeliır – Balázs bácsi házikója
mellett (ma Havelka J. háza van itt) egy gyalogösvényen, ma már nincs meg. A régi Kálvária felé
jöttünk a Telisvár bácsi és Rusznyákék háza elıtt.
Itt egy egyszerő fakereszt állt az út felett. Elmondtam a fiúknak, hogy mi úgy tudjuk Szőcs tanító úr könyvébıl, hogy a kereszt pléh korpusza az
egykori kolostorból, a klastromból származik.
A Hármas-forrás patakján átugrálva elmondtam a
fiúknak, hogy csak a földecskék közötti barázdákon
szabad közlekedni, mert a klastrom alatt a
„konopnyicski”, Kendereseknek nevezett kis parcellákon a locsolási lehetıség miatt konyhakerti kapásnövények vannak, ezeket nem szabad összetaposni,
mert abból baj lenne…
Szinte egy idıben érkeztünk a tanár úr csoportjával, mert ık kissé elidıztek a templomnál.
Amit a tanár úr a fiúknak elmondott a klastromról – miközben csendben ragyogó arccal szürcsölték
a forrásvizet –, azt én már nagy részben ismertem.
Egy új dolgot hallottam, ami eddig az általam isismert történetekbıl hiányzott.
hiányzott. Fiúk - mondta a tatanár úr, a vizet kulacsokba töltık felé fordul
fordulva –,
nagyon nevezetes forrásnál vagyunk. Ebbıl a forforrásból ivott ÁrpádÁrpád-házi Erzsébet királyas
királyasszony,
amikor édesanyja, Gertrudisz sírját látogatta férjéférjével, Lajos thüringiai ırgróffal, her
herceggel.
Meghatott csend támadt ezután, de lehet, hogy
csak én éreztem úgy. Mert látni véltem a ked
kedves,
szelíd arcú királyi hölgyet, ahogy esetleg egy szolgászolgáló leány feléje nyújt egy kancsó pilisi forrásvizet
abból a forrásból, melynek földjében édesanyja
nyugszik. Lassan kortyo
kortyol
yolgatva iszik, és arra gondol,
hogy milyen régen volt, ami
amikor kis gyereklányként
útba indította a kirá
királyi édesanya.
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valami – helyi – pilisi témával kapcsolatos országos
dologról beszélgettek.
A kántor úr elmondatta velem újólag az Erzsébet
királyleány-hercegasszony történetet. Résztvevık:
Balla Mihály teológiát végzett tanító, Csata László
tanító (büntetésbıl Pomázról Pilisre helyezve), Tóth
István erdész (egykor a pilisszántói Orosdy kastély
vadásza, sofırje) és a házigazda Gaján József helybéli kántortanító.
Jelenlétem miatt a beszélgetés a lényegre terelıdött, ekkor a nagy könyvespolcokról könyvek kerültek elı. Ki-ki – rajtam kívül –, kezébe vett egyetegyet és keresték az elmondottak írott megerısítését.
Mivel nekem addig a három kályha környékét kellett
fával körberakni, nem tudom ki találta meg a következı szöveget: lehet, nem idézem pontosan:: Er
Erzsébet
többnapi lovag
lovaglással eljött Thüringiából
Thüringiából a férjével,
Lajos ırgróffal a Pilisbe meglátogatni a királyi édesédesanya sírját.
Nem szeretnék történésznek mutatkozni, nem
szakértıje, csak tisztelıje vagyok a történettudománynak. Mivel kedves szülıfalum helytörténetét
kutatom, bevallom, itt megállt a helytörténészi tudományom is. Nem tudom, hol olvasták, olvastuk az
elıbbieket. Ugyanis miután elıkerült a szöveg, a
könyvet elıbb a felnıttek, majd utána – nagy kitüntetésként – nekem is kézbe adták. Így saját szemmel
láthattam, amirıl szó van.
Nem szeretnék házi feladatot adni lapunk olvasóinak, de kedves meglepetés lenne, ha az általam emlékezetbıl felsorolt – nem szépirodalmi könyvek
valamelyikében megtalálnánk a keresett leírást!

 A sok kincs között aranyból ké
készült fürdıkád

volt,
volt, és talán az a kincset érı arany kancsó is, ameamelyikbıl pilisi forrásvizet iszik.
Kis idı múlva!
A forrásnál elterült hősölı társaságot a tanár úr
sürgetésemre talpra állította, mert a történelem mellett a napi gondok is fontosak. Ahogy mondta, a
nyuszik várják a friss füvet, lucernát.
Elindultunk jó turista tempóban a patak felé, a
„Sztávek” kis duzzasztó felé, ahol villámgyorsan
mosolyogva megszedtünk egy „mechovica”, azaz
zsákforma tartóba mintegy hátikosárnyi lucernát.
A tanár vezette csapat ekkor döbbenten megállt,
mert a látvány mai szemmel döbbenetes volt. A megduzzasztott patakban több tucat gyerek fürdött. A
víz olyan barnásszürke volt, mint amikor az építkezéskor a sárral készült falazáshoz a maltert kezdik
keverni. Meg is szólított a tanár néhány nagyobb
fiút: Chiló Feri volt az egyik, aki ha jól emlékszem
lovat jött fürdetni. Az volt a kérdés, nem félnek- e
fertızéstıl, de azt mondták, hogy már évek óta fürdenek itt és semmi bajuk.
Mivel az idı már dél felé járt, én féltem a következményektıl és a csoportot a kántorházban tárolt
klastromkövekhez a patakon át vezetı – hivatalos –
gyalogúton vezettem a papkert mellett a Mikusik
kovácsmőhely felé, ahol elköszöntem. Sietve be akartam osonni a kamrába, ahol a nyuszik voltak, de a
konyhában szorgoskodó Édesanyám észrevett.
Fenyegetıleg kezében tartott fakanala akkor szelídült szakácsnıi pózba köténye mellé, amikor meglátta a tornácon mellettem púposodó „mechovicskát”
(zsákvászonból készült helyi kis batyu) frissen szedett lucernával.
Rosszallóan annyit megjegyzett: a nyuszik már
nagyon várják a reggelit és majd Édesapámnak
mondjam el este, hol jártam reggel óta.
Megmenekültem, gondoltam magamban! Mert addig el fogom mondani a kántor nagybácsimnak, hogy
milyen érdekes dolgot hallottam önkéntes idegenvezetıként.
A témát az ötvenes évek sodró eseményei késıbbre
terelték.
Egy esıs ıszi napon kandallófa betárolást fejeztünk be a kántorházban, amikor jutalomból citromos
hársfateára „voltam hivatalos” a nagyok beszélgetésére a könyvtárszobába. A pipázgató, teázgató idısebb, nadrágos emberek, nekem akkor öregek, éppen

1. Szilágyi Sándor: Magyar nemzet tör
története – tíz
kötetes díszmő. /II. kötet/
2 .Hóman –Szekfő : Magyar törté
történet II. k.
3. Tolnai Világtörténelme;
Világtörténelme; III. 19081908-1912.
1912.
4. Csánki
Csánki Dezsı: Árpád és az Árpádok;
Árpádok; FrankFranklin,1907.
lin,1907.
5. Gyöngyösi Gergely
Gergely pálos
pálos szerzetes
szerzetes:
zetes: Arcok a mamagyar középkorból
Jó kutatást, sétát kívánok falunk, környezetünk
régmúltjában valamennyiünk örömére.
Gaján Vilmos
Folytatjuk.
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Rendkívüli képviselı-testületi ülés, 2008. augusztus 26.
Az immár negyedik nyári rendkívüli
ülést az indokolta, hogy a szilárd burkolattal nem rendelkezı belterületi
utak építésére kiírt pályázat határideje
szeptember 5., így dönteni kellett a
pályázat beadásáról, illetve az azzal
kapcsolatos esetleges hitel felvételérıl. A másik napirendi ponton a falu
sportegyesületének kérése szerepelt.
A Lendvai József polgármester által
felolvasott napirendi javaslatot a képviselı-testület elfogadta. (7 igen)
Napirend elıtt a polgármester megköszönte a Pilisi Klastrom Fesztivál szereplıinek a részvételét, a segítıknek a
munkát, a támogatóknak a jegyvásárlást, a Somvirág Egyesületnek a folklórfesztivál pályázati támogatását, a
nézıknek azt, hogy kilátogattak a
rendezvényre.
Szintén napirend elıtt kért szót Orbán
Vilmos, a PNÖ elnöke is, de mivel
nem volt jelen teljes létszámmal a
képviselı-testület, elállt a szólástól.
1. napirendi pont:

A PILE SC TÁMOGATÁS-KÉRÉSE
Lendvai József az elıterjesztésében
leírta, hogy a PILE SC labdarúgószakosztályának vezetıségi tagja,
illetve a szervezıbizottság vezetıje
azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az idei évben 30 éves
jubileumi ünnepségüket lehetıségünkhöz képest támogassuk. Az elıterjesztéshez mellékelte a PILE SC
kérelmét, melyet fel is olvasott. Hozzátette még, hogy a klastromi ünnepségek hétvégéjén az öregfiúk csapata
mintegy 250 fıre készített ebédet
támogatásként.
Galó László azt kérdezte, hogy jelenleg ki a szakosztályvezetı, illetve kik a
szervezıbizottság tagjai.
Lendvai József azt felelte, hogy a
szakosztályvezetı eddig Kormos István volt, de ı lemondott. A szervezıbizottság tagjai pedig: Jánszki Gyula,
Lendvai József, Lampert Csaba,
Szmetana Péter, Cserni Antal.
Becságh András azt szerette volna
megtudni, hogy a PILE elnöke hogyan

áll ehhez a kéréshez, és miért nincs a
meghívottak között.
Lendvai József azt felelte, hogy a
mostani elnök támogatja az elképzeléseket, egyébként pedig tisztújítás lesz,
ahol ı az elnöki szék várományosa.
Jánszki Gyula az ünnepséget szervezı bizottság vezetıjeként volt jelen.
Elmondta, hogy a 30 évre való emlékezés a céljuk. Terveznek egy focitornát, ahol vendégként Nagyölved és a
Magyar Polgármesterek válogatottja is
szerepelne, majd ünnepi bálon emlékeznének az elmúlt 30 évre, és köszönnék meg mindazoknak, akik játékosként, vezetıként, vagy támogatóként aktív részesei voltak sikereiknek.
138 játékossal és sportvezetıvel számolnak. Egy kiállítást is rendeznek,
melyen a múlt ereklyéit, képekben
fennmaradt emlékeit mutatnák be
falunk sportszeretı lakóinak.
Rusznyák János azt mondta, ı támogatja a rendezvényt, javasolja Kézdiszentkereszt meghívását is a focitornára.
Galó László elmondta, jó lenne, ha a
gyerekeket is be tudnák vonni az
egyesület labdarúgó szakosztályába,
ahogyan mintegy 6-7 évvel ezelıtt,
amikor 25 iskolást igazolt le a PILE.
Jánszki Gyula beszámolt a tervezett
költségvetésrıl is: 682 000 Ft bevételre számítanak (az önkormányzati
támogatással együtt, amely a polgármester javaslatára 300 000 Ft lenne),
és 686 000 Ft kiadásra. Beszélt továbbá arról is, hogy szeretnék felújítani az önkormányzat tulajdonában lévı
sportöltözıt (kibıvíteni a tetıt, stb),
ennek 400 000 Ft lenne a költsége,
melynek felét tudná vállalni az egyesület, ha az önkormányzat fizetné a
másik felét.
Galó László módosító javaslatot tett,
melynek értelmében a 30 éves évfordulóra 300 000 Ft, az egyébként is
önkormányzati tulajdonú sportöltözı
felújítására pedig 200 000 Ft támogatást nyújtson az egyesület labdarúgószakosztályának az önkormányzat.
Lendvai József az építıanyag önkormányzat általi megvételét javasolta.

A határozatok:
a) A PILE SC labdarúgó szakosztály
30 éves jubileumi ünnepe alkalmából Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 300 000 Ft-tal ajándékozza meg az egyesület labdarúgó
szakosztályát a 30 éves jubileumi
ünnepség megrendezésével kapcsolatos kiadások fedezésére. (7
igen)
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a sportöltözı felújítására
200 000 Ft értékben a szükséges
anyagokat biztosítja. (7 igen)
2. napirendi pont:

BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT

Lendvai József beszámolt arról, hogy
augusztus közepére elkészült a Tavasz utca, a Hársfa utca, az Erdısor
utca és a Kossuth Lajos utca útépítési
és út-víztelenítési terve. A tervek engedélyezése elindult, folyamatban van.
A nyár közepén jelent meg a KMOP2008-2.1.1/B jelő pályázata a belterületi utak fejlesztésére. Elérkezett az
elsı lehetıség arra, hogy elkészült
terveink közül a pályázati kiírásnak
megfelelıeket pályázati úton meg is
építsük. Erre jelenleg a Tavasz utca, a
Hársfa utca belterületi szakasza és a
Kossuth Lajos utca új szakasza esélyes, melyek együttes útépítési költsége a tervezık költségkiírása alapján
bruttó 170 200 000 Ft. Az útépítések a
vízelvezetés megoldását, a lehetséges
helyeken járdaépítést és zöldterületfejlesztést is tartalmaznak. Az Erdısor
utcánál szükséges még a közvilágítási
terv, a Hársfa utca külterületi részére a
pályázat nem ad támogatást, valamint
a Kossuth utca régi részének felújítására sem ez a kiírás nyújthat támogatást. Javasolta ezért, hogy az esélyes
utcákra nyújtsunk be pályázatot a
2008. szeptember 5-ei határidıvel
lezáruló kiírás keretében.
Elmondta még, hogy csak olyan utak
építésére lehet pályázni, ahol a víz,
szennyvíz, gáz be van kötve, továbbá,
hogy 200 MFt-ig 30 % önrészt kell
biztosítani.
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 Orbán Vilmos azt kérdezte, hogy
szerepel-e a tervekben szerelıcsatorna, amelyben késıbb a vezetékeket
lehetne elrejteni, hiszen úgy néz ki a
falu jelenleg, mint egy pókháló.
Lendvai József azt felelte, nincs tervezve ilyen csatorna.
Galó László azt kérdezte, mi a különbség a 2005-ben felmerült hitelfelvételi
lehetıség, és a mostani között. Akkor
a mostani képviselık jó része lakosként ellenezte a hitelfelvételt.
Lendvai József elmondta, hogy akkor
sem terv nem volt, sem pályázat. Most
az önerı mintegy kétszeresét be tudjuk hozni nyertes pályázat esetén. Mi
nem mőködésre, hanem beruházáshoz vennénk fel a hitelt. Egyébként
most még egy nyilatkozatról van szó,
ez nem jelent elkötelezettséget.
Kecskésné Hoffner Klára elmondta,
hogy a régi hitel arról szólt, hogy teljes
egészében a hitelbıl oldanak meg
valamit, nem volt mellette más forrás.
A cél sem volt akkor egyértelmő, hol
az utakról beszéltek, hol az iskola
felújításáról.
Rusznyák János elmondta, ı is itt volt
az akkori tiltakozók között, mert nem is
tudták, mit akarnak belıle.
Jánszki István azt mondta, hogy a
Tavasz utca aszfaltozása volt az akkori cél, az volt legjobban elıkészítve.
Egyébként ı nem szavazta meg akkor
sem, ı nem híve a hitelfelvételnek.
Lendvai József elmondta, hogy nem
hitelfelvételrıl döntünk, hanem a pályázatról.
Becságh András elmondta, hogy a
Tavasz utcát sajnos újra kellett azóta
tervezni, éppen amiatt, mert csak zárt
vízelvezetés lehet, amelyet éppen az
elıdeink által készíttetett helyi építési
szabályzat ír elı. Most beruházásról
beszélünk, nem hitelrıl. Szerinte viszont ez a döntés elkötelezıdés. A
forgalomlassítók megépítésével szeretne inkább foglalkozni, az benne van
a költségvetésben.
Kvintovics László azt mondta, a mőködésre felvett hitelt nem, a beruházásra felvettet viszont támogatja. Szerinte egyébként nem jó az a konstrukció, amelyet a polgármesternek adott a
mellékletben szereplı bank.
Lendvai József tovább érvelt: mindent
meg kell ragadni, hogy további pénze-

ket tudjunk bevonni. Egyébként pedig
az önerıre is lehet pályázni.

MESEKUCKÓ

A határozatok:

Mese-játék

a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy kössön szerzıdést az
Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.-vel a KMOP-20082.1.1/B pályázat megírására és beadására a mellékelt tervezet szerint
150 000 Ft+áfa ajánlati áron. A pályázat tartalmazza a Tavasz utca, a
Hársfa utca belterületi szakasza és
a Kossuth Lajos utca folytatásának
az elkészült terveknek megfelelı
megépítését. A pályázat tervezett
elszámolható összköltsége legfeljebb 200 MFt legyen. (6 igen, 1 tartózkodás)
b) A „Belterületi utak fejlesztése”
címő KMOP-2008-2.1.1/B pályázathoz szükséges önerıt (a pályázati
összeg min. 30%-a, max. 60 MFt)
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önerı Alapba benyújtott pályázat útján, valamint fejlesztési célú bankhitelbıl kívánja biztosítani. Amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az
Önerı Alapból, úgy azt a forrást is
fejlesztési hitel felvételével fogja
biztosítani. (5 igen, 2 tartózkodás)
Napirend utáni kérdések,
bejelentések
 Kecskésné Hoffner Klára azt kérdezte, mi lesz a kishíddal, miért nem
javítják már meg?
Lendvai József azt felelte, ı folyamatosan kéri a közútkezelıt, de eddig
csak táblát tettek ki. A közútkezelı
mindenesetre tudja, hogy ez így életveszélyes.
 Jánszki István ismét a három szelektív hulladékgyőjtıvel kapcsolatban
tett bejelentést, amelyek a Pilisszántói
úton vannak elhelyezve az út szélén:
kocsival érkezı nem helybeli lakosok
dobálnak ki oda szemetes zsákokat.
 Galó László kérte a polgármestert,
hogy gyorsítsunk az iskola és óvoda
rendbetételén így alig egy héttel a
tanévnyitó elıtt.
A polgármester azt felelte, jó.
Galó László
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Mesehallgatásra, mesékkel való játékra
invitálom a kisiskolás korú gyerekeket.
A Mesekuckóban péntek délutánonként
hétrıl hétre mesét mondunk, olvasunk,
hallgatunk s utána játszunk a mesebeli
történetekkel, szereplıkkel, tárgyakkal.
Mesét hallgatni varázslatos dolog minden korosztály számára. Ez így volt
régen, és így van ma is. A tervezett
foglalkozásokon a mesét követı mozgásos, dramatikus játékok pedig még
inkább segíthetik a gyermekek lelkének
kibontakozását. A játék a harsányakat
megszelídítheti, a visszahúzódó gyerekeket bátoríthatja önmaguk felvállalására.
A mesekutatók egyetértenek abban,
hogy a mese észrevétlenül több szinten
is képes hatni a gyermeki személyiségre: intellektuális szinten fejleszti a gondolkodást és a képzelıerıt, önismeretre
ösztönöz, emocionális szinten oldja a
feszültségeket, harmonizál, empátiát
fejleszt, szociális szinten általános emberi értékeket közvetít (pl. hogy az elesetteknek segíteni kell), s végül, de
nem utolsó sorban ösztönzıleg hat a
gyermekek kreativitására, új mővek (pl.
rajzok, szobrok, új mesék) létrehozására
serkentheti ıket. A mesék élni segítenek, s életkortól függetlenül képesek
olyan üzenetet közvetíteni, amelyet az
adott gyerek vagy felnıtt megért, amire
éppen akkor és ott, az adott élethelyzetben szüksége van.
A foglalkozásokra szeretettel várom az
alsó tagozatos gyerekeket.
Az elsı foglalkozás SZEPTEMBER 19ÉN, PÉNTEKEN 1630-kor kezdıdik a
Közösségi Házban. Érdeklıdni és
jelentkezni lehet a 06-30-4649728-as
telefonszámon.
Klausz Ildikó

A KÖNYVTÁR új nyitva tartása:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1630-2030
1630-2030
szünnap
1630-2030
1630-2030

FELHÍVÁS
Ifjúsági klub indul a Közösségi Házban szeptember 24-én szerdán 18
órától.
Várok minden fiatalt, aki tartalmas
kikapcsolódásra vágyik.
Berényi Ildikó

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Képviselı-testületi ülés, 2008. szeptember 9.
Napirend elıtti tájékoztatót tartott
volna Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Lendvai
József polgármester azonban azt
javasolta, hogy kerüljön napirendre ez
a téma, így ez lett az elsı napirendi
pont.
A polgármester napirendre tett javaslatát a képviselı-testület elfogadta. (9
igen)
Napirend elıtti hozzászólás:
Mégis volt egy ilyen is, mert Orbán
Vilmos, a német önkormányzat (PNÖ)
elnöke a legutóbbi ülésrıl a mostanira
halasztotta hozzászólását, mely így
hangzott:
„Jelen mondandómat az elmúlt testületi ülésen szerettem volna elmondani,
de több képviselı nem volt jelen, és
nem szerettem volna távollétében
beszélni. De most elmondom. Különben, ha egy közfeladatot elvállaló
egyén sorban nem vesz részt a közösség munkájában, mert fontosabb
dolgai vannak, akkor miért nem mond
le? Csak hogy elmondhassa, hogy İ
képviselı? Kinek, minek a képviselıje?
Tisztelt képviselı-testület!
Túl az István, a király immár második
sikeres elıadásán és – remélem, hogy
legalábbis nagyobb részében – túl az
önkormányzatnak a PSZÖ általi nemzetközi meghurcolásán, szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy a faluban jelenleg tapasztalható „viszonylagos” nyugalom rendkívül ingatag alapokon nyugszik és bármilyen könynyelmő kijelentés, nyilatkozat eredményezheti a békétlenség további elmélyülését.
Mondom ezt a Heti Válasz 34. számában megjelent riport kapcsán, amelyben a nyilatkozók között a testület
egyik tagja is szerepelt.
A cikk dióhéjban a következı üzenetet
közvetíti az olvasónak:
Pilisszentkereszten nagyszerő szlovák
emberek élnek, akik zárt közösséget
alkotnak, gazdag kulturális hagyományokkal, egyesületekkel. A feszültségeket és ellentéteket a betelepült idegenek okozzák, akik mind jobboldali-

ak, míg a szlovákok baloldaliak, de
nem mentek el szavazni, ezért gyızhetett a mostani polgármester. Az
idegenek nem köszönnek, követelik az
angol oktatást, továbbá szívcsakrás
marhaságokban hisznek. Az ugyancsak nagyszerő szlovák fiatalok az
István, a király elıadással ezeknek az
ellentéteknek az elsimításán fáradoznak, nagylelkően befogadva az idegeneket, ámde ügyelve arra, hogy magas szintő erkölcseikkel össze nem
egyeztethetı szerepeket ne ık, hanem
az idegenek játsszák. A sikeres elıadáshoz nem is kell már más, mint pár
tál pogácsa, valamint a szlovák önkormányzat tízezer forintos támogatása. Itt jegyzem meg, hogy sehol elszámolásban nem szerepel, hogy a
PNÖ a tavalyi „István” kapcsán 52 000
Ft-ot fizetett ki.
Nem tudom, hogy a cikk üzenete
mennyiben találkozik a nyilatkozók
szándékával, s mennyiben az újságírói
trehányság és felelıtlenség következménye, azonban a képviselı-testületi
tag azon kívül, hogy közszereplı,
egyúttal kommunikációs szakember is,
azon kívül a helyi önkormányzat képviselıtestületének
kommunikációs
tanácsnoka. Így elvárható tıle, hogy
megjelenés elıtt ellenırizze a cikket
nem csak a korrekt és pontos tájékoztatás, hanem annak hatása, lehetséges következményei szempontjából is.
Ifjú korának és tapasztalatlanságának
tudom be, hogy nem vette észre:
a cikk megsérti a falualapításban résztvevı német kisebbség
leszármazottait azzal, hogy létezésükrıl, a német önkormányzatot pedig
azzal, hogy a hagyományırzı egyesület szervezésében vállalt szerepérıl
említést sem tesz;
durván megsérti a cikkben
idegeneknek nevezett lakosokat azzal,
hogy a helyi feszültségek forrásának
okozójaként, negatív színben tünteti
fel ıket;
megsérti azokat a vendégeket és turistákat, akik a szívcsakra
iránti érdeklıdésbıl keresik fel Dobogókıt;
és nem utolsósorban megsérti mindazokat a személyeket és szer-
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vezeteket, amelyek nagy számban,
jelentıs munkát és pénzt áldozva
segítették a tavalyi, illetve az idei elıadást, de a fıszereplı emlékezetébıl
áldozatos munkájuk úgy elhussant,
hogy ország-világ elıtt csak a pogácsasütés és a szlovák önkormányzat
jelképes támogatását tartotta szükségesnek megemlíteni.
Bízom benne, hogy a képviselı úrnak
szándékában sem volt ezeket a sértéseket elkövetni, ezért hívom fel a figyelmet arra, hogy mindannyian nagyon figyeljenek nyilatkozataikra, a
megjelent újságcikkekre, nincs szükség a parázsló tőz szítására, ellenségkép kialakítására.”
Orbán Vilmos hozzászólására a jelenlévı kommunikációs tanácsnok nem
reagált.
1. napirendi pont:

AZ OSZÖ ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ SZLOVÁK HÁZZAL
KAPCSOLATBAN

Fuzik János a „Pilisi szlovákok központja, új szlovák ház”-projekt megvalósításáról beszélt. Elmondta: érzi,
hogy többféle feszültség van a településen. Az OSZÖ szerepet vállalt a
megoldásban. Június 4-én támogatási
szerzıdést írt alá Gémesi miniszterelnöki hivatali államtitkárral, melynek
értelmében 80 MFt-ot biztosít a magyar kormány egy új szlovák házra.
Június 16-án a szlovák kormány is
adott 80 MFt-ot. Idıközben telket vásároltak a Malom utcában. Augusztus
végén beadták az építési engedély
kérelmet. A helyi építési szabályzat
(HÉSZ) szerint készült a terv. A terv 3.
változatát fogadta el a Miniszterelnöki
Hivatal. Értesültek az utca lakóinak
fenntartásairól. Szeptember 2-án volt
sajtótájékoztató a MH-ban. Magáról az
épületrıl elmondta, hogy egymásba
tolt két házról van szó, három kisebb
tér összenyitható egy nagyobb térré.
Irodák, vendégszobák, öltözık, kiszolgáló helyiségek lesznek benne. Nem rí
ki a környezetbıl. Az egész lakosság
számára is szeretne szolgáltatást
nyújtani. Ezután Fuzik János átadta a
terveket Lendvai Józsefnek.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 A napirendhez tanácskozási jogot
kaptak a jelenlévı Malom utcai ingatlantulajdonosok is, így képviseletükben felszólalt Guba Imre, aki egy nyilatkozatot olvasott fel, mely így szólt:
„NYILATKOZAT
a Pilisszentkereszt, Malom utcába
tervezett Szlovák Regionális Központ
ügyében
Folyó év júniusában tudomásunkra
jutott, hogy a községünkben lezajlott
„Szlovák Ház vita” eredményeképpen,
az Országos és a helyi szlovák vezetıség utcánkban kíván felépíteni egy
új épületet, amely már regionális szerepet is betöltene, s a falu lakosságának többszörösét meghaladó lélekszámú
populáció
nemzetiségikultúrális igényeinek a kielégítésére is
alkalmas.
A terv elıkészítése az utca és a környékbeli lakosság teljes mellızésével
történt! A terv kiszivárgásakor a kiszemelt telket az ötlet felett bábáskodók már régen megvásárolták! Tekintettel ennek az utcának a falusias
jellegére, megközelíthetıségére és az
itt lakók összetételére ( szinte minden
házban fiatal, több kisgyermekkel
rendelkezı család lakik ), az utcabeliek, és azok az emberek akik érintve
érezték magukat, de azok is, akik csak
használni szokták ezt az utcát vagy
csak teljes mértékben egyetértenek
velünk, aláírásgyőjtésbe kezdtek ennek a tervnek megállítása, de legalább
valamilyen párbeszéd kierıszakolása
érdekében. A lakosok tiltakozására
azért került sor:
–
mert a tervezett intézmény
jelentıs forgalmat vonzana a településrészre, nem csak helybıl, hanem
az egész régióból, s az intézmény
mőködésével együtt járó forgalomnövekedés, zaj, por, gépkocsik, illetve
idegen emberek nagyobb létszámú
megjelenése megzavarná eddigi nyugalmukat és veszélyeztetné biztonságunkat;
–
mert a tervezett intézmény
megközelítése csak rendkívül keskeny, járda nélküli utcákból történhet,
ahol a megnövekedett forgalom veszélyeztetné gyermekeink, unokáik biztonságát, akik jelenleg ezeken a kis
forgalmú utcákon még biztonságosan
tudják megközelíteni az iskolát és az
óvodát; kiszorulnának a járókelık,

sétálók, kisgyermekesek, mivel veszélyes lenne az úttesten történı közlekedés ( járda nincs ! );
–
mert a településen van
egyéb, közintézmény létrehozására
kijelölt és arra alkalmas terület, ahol a
terv a lakosság zavarása nélkül megvalósítható lenne!
Nem akarjuk, hogy az eddig megszokott falusias utcahasználat helyett
gyermekeinket a különbözı rendezvényekre érkezı, azokról távozó gépkocsiktól kelljen féltenünk, éjszakai nyugalmunkat zenés bulik és motorzaj
zavarják meg, idegenek bámészkodjanak a portáinkra s arra eszméljünk
hogy kapunkat, házunkat jobb lesz
állandóan zárva tartanunk. NEM
EZÉRT KÖLTÖZTÜNK IDE !
Tiltakozásunkat – az összegyőlt jelentıs számú aláírással együtt – eljuttattuk a helyi polgármesternek, Lendvai
József úrnak és Fuzik János úrnak az
Országos Szlovák Önkormányzat
elnökének. A közelmúltban lezajlott és
a fentiekben már említett - községünkre nézve igen káros - „vita” miatt nem
szerettük volna, hogy ez az ügy is
nagy nyilvánosságot kapjon, alkalmat
adva arra, hogy egyesek a lakossági
tiltakozást a „szlovákság elleni fellépésnek” állítsák be.
Úgy gondoltuk, hogy ennyi ember
világosan kinyilvánított akarata elég
lesz arra, hogy ez a terv legalább
józanabb és a lakosság bevonásával
történı újabb megfontolásra kerüljön.
Erre reményt adott az a tény, hogy
tiltakozásunk kézhez vétele után önkormányzatunk rendkívüli testületi
ülésen vette napirendre a kérdést,
ahol döntés született más olyan megoldásra, mely egyszerőbb, gyorsabb,
költségkímélıbb lenne és nem forgatná fel más emberek életét. Ez közel
két hónapja történt.
Hogy mi történt azóta : mintha minden
erıfeszítésünk a fehérre meszelt falnak szólt volna.
- Kénytelenek vagyunk figyelemmel
kísérni, hogy szépen egymás után
kiépítik a telek számára a közmőbekötéseket.
- Demjénné Glück Márta, a PSzÖ
elnöke és az ügy mindenáron erıltetıi
nyilatkozgatnak a magyar és szlovák
médiumokban, már kész tényként
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elkönyvelve a jövı nyári átadás idıpontját.
- Megszületett a terv engedélyezési
formája is, amelyben nyilvánvalóan
semmilyen tekintettel nincsenek a
lakosság aggályaira, mert ha ez így
lenne, nem rendelkezne az épület kb.
150 fıs elıadó ill. színházteremmel is.
- Azóta sem volt a környék lakóinak
semmi lehetısége arra, hogy beleszóljon az életét és jövıbeni nyugalmát
felforgató beruházás ügyeibe, mert
egy zárt ajtók mögött lezajlott miniszterelnöki hivatali sajtótájékoztatót nem
nevezhetünk annak.
Úgy gondoljuk a jogosan felmerülı
kérdéseink az országos és helyi szlovák vezetıség felé a következık:
1.
Mit tettek Önök – még a telek
megvásárlása elıtt - annak érdekében, hogy a legérintettebbek, az utca
lakói azt a tervet megismerhessék és
kifejezhessék véleményüket róla ?
2.
Mit tettek Önök azóta, hogy
megtudták: a lakosok tiltakoznak a
Ház ide építése ellen ?
3.
Mit tettek Önök egyáltalán
azért, hogy mindenki számára – és
ebbe ne csak az utca és a környék
lakóit értsék – megfelelı, megnyugtató és nem ilyen sokakat irritáló, soksok millió forintot felemésztı megoldás
szülessen?
4.
Miért lett hirtelen jó most ez a
megoldás akkor, amikor az ominózus
„vita” kirobbantásának alapja az volt,
hogy a helyi szlovákságot mintegy ki
akarják „ebrudalni” a falu központjából
? (Megjegyzésül: a Malom u. a falu
DK-i határában az erdı szélén található! ) Vagy most, hogy már van pénz és
súlyos milliók felett lehet rendelkezni,
ez már nem számít ?
5.
Minek erıltetnek rá a falura
még egy kulturális intézményt, amikor
már van egy, amit bárki használhat, s
amit csak fel kellene újítani? A terv
gyakorlatilag a kultúrház tükörképe.
Nem hisszük, hogy egy nálunk gazdagabb országban (pl. Ausztria, Svájc)
megtörténhetne az, hogy van egy gyér
kihasználtságú közösségi ház egy kb.
2 000 fıs faluban és mellé építenek
még egy ugyanolyat. Szerintünk ennyire sok felesleges pénze nincs Magyarországnak, de még Szlovákiának
sem.


Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 Mivel úgy vesszük észre, hogy a
beruházással kapcsolatos események
tılünk függetlenül változatlan lendülettel zajlanak tovább, a napokban lezajlott – említett – sajtótájékoztatóra
reagálva tiltakozásunkat eljuttattuk :
Szabó Máté úrnak, az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosának
Dr. Kállay Ernı úrnak, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyőlési Biztosának és
Gémesi Ferenc úrnak, a
Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelıs szakállamtitkárnak.
Az ebben az ügyben az Országos és a
Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat vezetısége által tanúsított,
minden egyéb érdeket semmibe vevı,
de a sajátját mindenen és mindenkin
keresztülverni akaró arrogáns politikáját elutasítjuk, és ezúton is szeretnénk
kérni az ezt megértı jó érzéső emberek támogatását. Ennek érdekében ezt
a NYILATKOZAT-ot eljuttatjuk több
környékbeli és országos sajtóorgánumnak is.
A Pilisszentkereszt, Malom u.-i lakók,
és a hozzánk csatlakozók.
(Levélcímünk: 2098. Pilisszentkereszt,
Malom u. 34. ,
psztkmalomu@freemail.hu )”
Galó László azt kérdezte, belépett-e
már ügyfélként az ügybe az önkormányzat (a legutóbbi ülésen hozott
határozatnak megfelelıen) ill. valamelyik ingatlantulajdonos. Lendvai József
azt mondta, hogy igen. A lakók pedig
elmondták, hogy amint lehet, ık is élni
fognak ezzel.
Galó László azt kérdezte Fuzik Jánostól, hogy mi a véleménye az OSZÖnek arról, hogy a PSZÖ nem tanúsít
jogkövetı magatartást, nem tartja be a
Szlovák Ház szabályzatát.
Orbán Vilmos azt kérdezte, hogy miért
pont Pilisszentkereszten legyen a
magyarországi szlovákság központja?
Guba Imre a tervezett építményrıl
elmondta, hogy az nem odaillı épület.
Rusznyák János elmondta, hogy felajánlottuk a Közösségi Házat, de a
PSZÖ erre nem reagált.
Zakar Viktor szerint pazarlás történik:
minek még egy 150 fıs színházterem,

hiszen ez a Közösségi Házban is
megvan. A terv szerinte a Közösségi
Ház tükörképe.
Stark Mónika szerint az óvoda és az
iskola katasztrofális állapotban van,
nincs tornaterem sem, 160 MFt pedig
van arra, amit fenntartani is nehéz
lesz. A magyar kormány támogassa
inkább az iskola és óvoda rendbe
hozását, ha a szlovákságot akarja
támogatni. Elmondta, hogy Peller
Mónika ígérte, tájékoztatják majd a
lakosokat, de nem tették.
Fuzik János azt mondta, szeptember
17-én lakossági fórumot tartanak.
Guba Imre szerint ez már elkésett
dolog, hiszen az engedély-kérelem
már be van adva.
Orbán Vilmos elmondta, nem az a
lényeg, hogy milyen legyen az épület,
hanem, hogy kell-e egyáltalán?
2. napirendi pont:

BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRİL
Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy az önkormányzat 2008. évi
költségvetése 342 983 000 Ft. A féléves teljesítés a bevételi oldalon
222 217 000 Ft, a kiadási oldalon
146 752 000 Ft.
A Pénzügyi Bizottság és Bartha Gyula
könyvvizsgáló is elfogadásra javasolták a beszámolót, melyet a képviselıtestület is elfogadott. (9 igen)
3. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA

A polgármester elıterjesztésében
leírta, hogy egyrészt a normatív állami
hozzájárulásokkal és a központosított
elıirányzatokkal kötelezı a módosítás,
másrészt az általános iskola önálló
gazdálkodása megszőnt 2008. július
1-vel.
Galó László ismertette a Pénzügyi
Bizottság 58/2008. sz. határozatát,
melynek értelmében elfogadásra javasolják a módosítást, amennyiben az
51/2008. sz. PB-határozat (az általános iskolánál az ügyviteli, tanügyi,
adminisztrációs feladatok ellátására az
önkormányzat heti 10 órában órakedvezményt biztosítson), valamint a
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polgármester által aláírt tantárgyfelosztáshoz szükséges túlóra biztosítására 1 MFt-ot elıirányoz. (9 igen)
Lendvai József a Pilisi Klastrom Fesztivál keretében megrendezett István, a
király elıadásról elmondta, hogy a
Takarékszövetkezetben a számlán
eddig 863 000 Ft van (tavalyról
188 000 Ft maradt), a támogatói jegyek eladásából mintegy 320 000 Ft a
bevétel.
(A Pilisi Klastrom Fesztivál költségeirıl
és a támogatásokról a következı
számunkban tudósítunk. – G. L.)
Galó László másik módosító javaslata
az volt, hogy a Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítványnak 100 000 Ft támogatást adjon az önkormányzat, amely
ezt az összeget négy fı elsı osztályos
tanuló (nem pilisszentkereszti lakosok,
így nem lennének jogosultak a 25 000
Ft-os iskolakezdési támogatásra)
támogatására fordítja. (9 igen)
Végül a képviselı-testület a költségvetés módosítását elfogadta. (9 igen)
4. napirendi pont:

AZ ÓVODA VEZETİJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A 2008/2009. NEVELÉSI ÉV
INDULÁSÁRÓL

Galó László elmondta, hogy mivel az
óvoda szlovák nemzetiségi, így csak
ilyen (szlovák nemzetiségi) végzettségő óvónıt vehet fel az óvodavezetı a
betöltetlen álláshelyre, a jelentkezık
között azonban nincs, aki ennek a
feltételnek megfelelne. Kérte ezért az
óvodavezetıvel együtt, hogy találjanak
valamilyen jogi megoldást erre a helyzetre, hiszen a gyerekek érdeke is ezt
kívánja. Örvendetesnek tartotta továbbá, hogy jövı év áprilisára-májusára
mintegy 33 kisgyerek lesz a kis-kis
csoportban, de ez a magas létszám a
velük való foglalkozást is megnehezíti
egy csoporton belül.
Lendvai József elmondta, hogy az
összlétszám 2008 szeptemberében
még csak 78 lesz, 2009 májusára éri
el a 103-at.



Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
 Galó László javasolta, hogy a német önkormányzat irodája melletti
üresen álló szobát (amelyet az önkormányzat rendeletében a PSZÖ-nek
biztosított, de az ezt nem fogadta el)
használjuk fel az óvodai logopédiai
foglalkozások helyszínéül, hiszen a
lakás felújítása 1,5 MFt-ba került, ne
hagyjuk kihasználatlanul. Így az óvodásoknak csak 5 métert kell megtenniük az óvoda épületétıl a logopédiáig, és az iskolában pedig a felsı folyosó végén kialakított kis helyiségben
csak az iskolásokkal tudnak foglalkozni.
Baranyák Szilvia jegyzı szerint ehhez
SzMSz-módosítás kell a PSZÖ-iroda
miatt.
Kecskésné Hoffner Klára szerint errıl
csak egy PSZÖ-nyilatkozat kellene.
Záluszki Ildikó azt mondta, hogy ez
már a második helyiség, amit nem
tudunk a PSZÖ miatt használni: az
egyik az ülésterem feletti iroda, ez
pedig a másik. Azt viszont nem szeretné, ha a PSZÖ arra hivatkozna,
hogy a logopédia miatt nem tud az
irodába átköltözni. Szerinte az már
mindennek a teteje, hogy a PSZÖ-ügy
az óvodai logopédiába is belefolyik.
A határozat:
A képviselı-testület az óvoda tájékoztatóját a 2008/2009. nevelési év
indításáról a jegyzıkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. (9 igen)
5. napirendi pont:

AZ ISKOLAIGAZGATÓ TÁJÉKOZTATÓJA
A 2008/2009. TANÉV INDULÁSÁRÓL
Papucsekné Glück Márta megbízott
igazgató elmondta, hogy az iskolai
dokumentumokat augusztus 11-én
vette át az oktatási tanácsnokkal
együtt elıdjétıl. Azóta még egy hónap
sem telt el. Tájékoztatója az iskolakezdéssel kapcsolatos legfontosabb
információkat tartalmazta.
Galda Levente közölte, hogy ı csakúgy, mint régen, továbbra is kéri az
angolnyelv-oktatás bevezetését az
iskolába.
Galó László elmondta, nem emlékszik,
hogy a kommunikációs tanácsnok
valaha is kérte volna ezt. A nyelvoktatással kapcsolatos igényeket pedig

tavaly felmérték. Kérte továbbá, hogy
az óvoda és az iskola állapotára, karbantartására nagyobb figyelmet fordítsunk.
Lendvai József azt felelte, a feladatok
ki vannak osztva, csúszik a végrehajtás. Rajta vannak az ügyeken.
A határozat:
A képviselı-testület az általános
iskola tájékoztatóját a 2008/2009.
tanév indításáról a jegyzıkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal
elfogadja. (9 igen)
6. napirendi pont:

ERDİSOR UTCAI KÖZVILÁGÍTÁSI
KÁBELHÁLÓZAT TERVEZÉSE

A polgármester elmondta, hogy a
szeptember 5-ével lezáruló belterületi
útfejlesztési pályázatba a már elkészült Erdısor utcára vonatkozó úttervet nem tudtuk betenni, mert nem
rendelkezik még az utca közvilágítással. A már ott lakók is többször jelezték igényüket a közvilágításra. A közvilágítás kiépítése az önkormányzat
feladata. A bekért ajánlatban szerepel
egy nagyon fontos információ, mely
szerint 2009-tıl a közvilágítási hálózat
kiépítése vezetékjogi engedélyessé
válik. Ennek következtében egyrészt a
jelenlegi tervezési idı, mely 6 hét,
kitolódhat akár 9 hónapra is, másrészt
a tervezési költség megsokszorozódik.
Javaslom elsı lépésként a tervek idei
elkészítését a mellékelt költségvetési
kiírás alapján.
Kvintovics László a vezetékek föld
alatti elhelyezésérıl kérdezett.
Becságh András elmondta, hogy a
helyi építési szabályzat ezt rendeli el.
Kvintovics László azt kérdezte, hogy a
3,5 MFt a kivitelezés költsége-e, mire
Lendvai József azt felelte, hogy: igen.
A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy az adott árajánlat alapján
rendelje meg az Erdısor utca közvilágításának tervezését 215 000 Ft +
ÁFA áron. (9 igen)

7. napirendi pont:

EBTARTÁSI RENDELETTERVEZET
A jegyzı elmondta, hogy a megszaporodott kutyatámadások, illetve a kisgyermekes szülık kérésére tartja
szükségesnek az ebrendelet elfogadását.
Orbán Vilmos elmondta, hogy ı eddig
körülbelül háromszor szólalt fel a kutyatámadásokkal kapcsolatban. A
Hírforrásban is volt egy ebtartási törvényszöveg-kivonat (kormányrendelet), csupán be kellene ezt tartani/tartatni.
Záluszki Ildikó javasolta, hogy a rendelet ne csak novembertıl (mint a tervezet írja), hanem a kihirdetésétıl lépjen
hatályba. (8 igen, 1 tartózkodás)
Rusznyák János arról beszélt, hogy ha
a befogott kutyát elviszi a gyepmester,
a gazdája nem tudja, hol keresse.
Kérte, hogy hirdessék ki a gyepmester-telep címét, elérhetıségét. (Amint
szerkesztıségünk megkapja ezt, mi is
közzétesszük. – G. L.)
Kvintovics László arról kérdezett, hogyan történik a szabálytalan ebtartás
ellenırzése. Be kell jelenteni?
A jegyzı azt felelte, hogy igen.
Becságh András azt javasolta, hogy a
rendelettervezetbıl hagyjuk ki a Bogáncs Bt.-t. (9 igen)
A rendeletet a képviselı-testület elfogadta. (8 igen, 1 tartózkodás)
8. napirendi pont:

FORGALOMSZÁMLÁLÁS ÉS ZAJMÉRÉS
Lendvai József elıterjesztésében
leírta, hogy az M0-ás Duna-híd átadását szeptember végére tervezik. Kistérségünk önkormányzatai ezidáig
hiába tiltakoztak azért, mert a kormányzat nem tett semmilyen lépést a
várható forgalomnövekedés okozta
problémák megelızésére, orvoslására.
A még határozottabb érdekérvényesítéshez szükséges bizonyos, a forgalom megváltozását bizonyító adatok
rendelkezésre állása. Ezért javasolta,
hogy a Pomázi út elején, a csomópont
után, a BV Továbbképzı Központ elıtt
végeztessünk forgalomszámlálást és
zajmérést a híd átadása elıtti és utáni
idıpontokban.
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A határozat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata megbízza a polgármestert, hogy kösse meg a mellékelt
szerzıdést az Innotech Mőegyetemi
Innovációs Egyesülettel az M0-ás
Duna-híd használatba vételével a
térségi településeken okozott megváltozott közúti közlekedési viszonyok által keltett zajterhelés meghatározására és forgalomszámlálásra
120 000 Ft+áfa ajánlati áron. (9 igen)
9. napirendi pont:

AZ ASAMI HASZNÁLATI
MEGÁLLAPODÁSA

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete 2007.
október 25-i testületi ülésén döntött
arról, hogy az ASAMI mővészetoktatás
céljából díjmentesen használhatta a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola egyes helyiségeit. A
polgármester az oktatás meghonosodásának érdekében javasolta, hogy a
testület a tavalyi évhez hasonlóan az
idei évre az általános iskola tantermeinek délutáni használatáért bérleti díjat
ne állapítson meg.
Bólya Annamária, az intézmény fenntartója elmondta, hogy a tanévelıkészítés folyik, egyeztetni fognak
az új igazgatóval.
A határozat:
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ASAMI mővészetoktatás céljából ellenérték fizetése nélkül
használhassa
a
Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola egyes helyiségeit,
és megbízza a polgármestert mint
az általános iskola tulajdonosi képviselıjét a mellékelt használati
megállapodás aláírásával. (9 igen)
10. napirendi pont:

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPÍTÓ
OKIRATÁNAK KORREKCIÓJA

Lendvai József elmondta, hogy a kistérségi gyógypedagógiai szakszolgála-

ti, logopédiai normatíva igénylése
indokolja a logopédiai feladatok ellátásának külön szerepeltetését az alapító
okiratban.
A módosítást a képviselı-testület
elfogadta. (9 igen)

 Végül egy pályázati lehetıségrıl
beszélt, mely turisztikai desztinációs
menedzsmentrıl szól, a lényege, hogy
célszerő lenne egy turisztikai egyesületet létrehozni PilisszentkeresztDobogókın.

Polgármesteri tájékoztató

Képviselıi tájékoztató

 Lendvai József beadta Pilisszentkereszt pályázatát a belterületi
utak fejlesztésére. Ebbıl azonban ki
kellett venni a Hársfa utcát, mert nem
közvetlenül csatlakozik győjtıúthoz.
Az elızı rendezési terv ilyen megjelölést sajnos nem használt. A Tavasz
utcánál is vannak problémák, ugyanis
az utca visszakanyarodó része a Magyar Közút tulajdona. Az elıdeink a
2000-2004. közötti terv készítésénél
úgy nyilatkoztak, hogy idegen területet
nem érint a tervezés, kivitelezés, de ez
sajnos nem így van. Tehát csak az
önkormányzati tulajdonban lévı szakaszra tudunk pályázni.

 Kecskésné Hoffner Klára, az Üdülıhelyi Bizottság elnöke megkérte
Galda Leventét, hogy olvassa fel Peták István levelét, mely így szólt:
„Baráti találkozóra hívjuk Önt 2008.
szeptember 27-én 10 óra 30 perckor a
Pilisszentkereszt melletti Klastromkúthoz.
120 évvel ezelıtt, 1888. szeptember
24-én egy kellemes kirándulás után, e
forrásnál megpihenve határozta el
Ballagi Aladár dr. egyetemi tanár,
Budaváry János pilisszentkereszti
plébános, Matyók Bence járásbíró,
Pózner János, Prokop Géza közalapítványi erdész, Téry Ödön dr. orvos
és Thirring Gusztáv dr. fıvárosi statisztikai hivatalnok, hogy Budapest
fıváros turisztikai életének fellendítése
érdekében meg kell alakítani a Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti Osztályát. A gondolat három
hónap után valósággá lett, majd két
évre rá ebbıl született meg a Magyar
Turista Egyesület. Ezzel indult el a
székesfıvárosban, s hazánkban a
szervezett turizmus, hogy terjessze a
természetjárás szépségét, s hogy
megteremtse mővelésének jogi és
technikai feltételeit is. Így indult el a
Pilis turisztikai feltárása, kiépítése is.
Erre szeretnénk emlékezni szeptember 27-én egy baráti találkozón, ahová
várjuk természetjáró barátainkat, így a
Magyar Természetbarát Szövetség
vezetıit és tagjait, mint ahogyan hívjuk
és várjuk a Magyarországi Kárpát
Egyesület tagjait, képviselıit is. Fontosnak tartjuk, hogy a Pilisi Parkerdı
Zrt.-vel, az erdészet vezetıivel, képviselıivel, Pilisszentkereszt község
szellemi vezetıivel itt és úgy folytassuk a beszélgetést, ahogyan 120 évvel
ezelıtt elıdeink elkezdték.
Peták István, MTE elnök”

 Szeptember 1-tıl a családsegítı
szolgálat a községházáról a Közösségi
Házba költözött.
 Beszámolt róla, hogy felszentelték
a Pilisszentkereszti Német Önkormányzat irodáját, a szentelésen ı
maga és több képviselı is részt vett.
 Szeptember 2-án sajtótájékoztató
volt a Miniszterelnöki Hivatalban az új
szlovák házzal kapcsolatban. Ott ı
elmondta, hogy a helyzet változatlan:
a PSzÖ jogsértı magatartást folytat.
Az önkormányzatnak foglalkoznia kell
a lakossági panaszokkal is (Malom
utcai lakosok).
 Elkezdıdött az illegális hulladéklerakók felszámolása az elnyert páyázati
pénzbıl: a temetı melletti területet
már megtisztították a szeméttıl. Az ott
kialakítandó parkolóhoz szükséges
betonelemek még nem állnak rendelkezésre, mert a volt polgármester
próbálja értékesíteni az elemeket,
felsrófolva azok árát. A patakparton
látható kupacok a patakból lettek kiszedve, el lesznek szállítva.

Galó László
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HÍREK
DOBOGÓKŐRŐL

MEGHÍVÓ

 A Dobogókı Egyesület három pályázaton szerepelt
sikeresen.
Az önkormányzat Helyi Pályázati Alapjából a rendezvényeinkhez vettünk két pavilont és két sörpadkészletet.
A Nemzeti Civil Alap pályázatán nyert pénzbıl az
egyesület mőködéséhez szükséges irodai eszközöket,
nyomtatót és másolót fogunk vásárolni.
Az önkormányzat illegális hulladéklerakók felszámolására nyert pályázatában is részt veszünk. Ennek keretében Dobogókı belterületén a Kanyargós-patak völgyét kívánjuk megtisztítani. Ehhez az egyesületünk
vállalta, hogy 80 óra munkát végez a területen.
Szeptember 20-ra, szombatra meghirdettük a területen a szemétszedés-rendezés programot. Valószínőleg
még egy alkalomra szükség lesz.

Szeptember 20. (szombat) 930-1700

Nemzetközi öregfiúk torna:

 Dobogókıi séták címmel rövid kirándulásokat,
sétákat szervezünk Dobogókı és Pilisszentkereszt
környékén. A szentkereszti civil egyesületeket is felkértük az együttmőködésre. A séták közben önkéntes
szemétszedéssel is segítjük erdeink tisztulását. A második séta augusztus 31-én volt. A Magyar Turista
Egyesület Szent Bernát túrájához csatlakoztunk.
Dobogókırıl és Pilisszentkeresztrıl is voltak résztvevık. Az idıjárás is kedvezett a kirándulásnak. A következı sétát szeptember 27-én délelıtt tervezzük, amikor a Magyar Turista Egyesület a szentkereszti Klastrom kútnál fog összejövetelt rendezni az Egyesület
megalakulásának 120. évfordulója tiszteletére délelıtt
1030-kor. A séta keretében a Kétbükkfa-nyeregtıl a
Klastrom kútig gyalog megyünk.
Szeptember 27-én délután tartjuk a szokásos DOBOGÓKİ NAP-ot a Pilis Szálló színháztermében délután 3 órától.
A részletes programot plakátokon hirdetni fogjuk.

Magyar polgármester válogatott
Nagyölvedi öregfiúk
PILE SC öregfiúk
PILE Old Boys
Szeptember 21. (vasárnap) 1400

PILE SC-Szurkolók
gálamérkızés
A rendezvényt szervezi
és anyagilag támogatja:

 Dobogókın várjuk a rendezési munkálatok folytatását: a régi postaépület alapjának mielıbbi elbontását,
az utak murvázását, a közterületek kaszálását és az
erdei szemetesek garanciális és nem garanciális javítását.

a PILE SC labdarúgó szakosztálya
és
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

Graf Etelka
ügyvivı, Dobogókı Egyesület
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SZEPTEMBER 1-JÉTİL VÁLTOZOTT AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZTETÉS
eljárások és a rendeltetésmódosítás változtatási eljárás
is. Az errıl szóló jogszabályok szeptemberben léptek
hatályba. Nagyon fontos tudni, hogy „mindazon munkák
esetében, amelyek kikerülnek az engedélykötelezettség
körébıl, az állampolgároknak önkéntes jogkövetés
keretében szükséges betartania a szabályozási tervet
és a helyi építési szabályzatot, valamint az általános
érvényő kötelezı építésügyi elıírásokat és más hatósági elıírásokat.” Így továbbra sem építhetünk pl.
akármilyen kerítést csak azért, mert nem kell hozzá
engedély.
Hol kérhetı építési engedély?
Az engedélyt az építmény fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság adja ki (nálunk a szentendrei), de az engedély
iránti kérelmet Szentkereszten is be lehet nyújtani.
Az építési engedély ugyanis a jogerıssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két év elteltével – ha az
építésügyi hatóság nem állapít meg rövidebb határidıt –
érvényét veszti. Amennyiben azonban az építkezést két
éven belül elkezdték, akkor öt éven belül az építményre
még eredményesen lehet használatbavételi engedélyt kérni. Az öt év lejárta elıtt viszont mindenképpen kérelmezni
kell az engedély érvényességének meghosszabbítását,
melyért 10 ezer forint illetéket kell fizetni. Az építési engedélyt az építtetı jogutódja is felhasználhatja, köteles azonban a jogutódlást – annak megfelelı igazolása mellett –
bejelenteni az építésügyi hatóságnak.
Eltérhetünk-e az engedélytıl?
Ha megkaptuk az engedélyt, nem ejthetjük meg azonnal az
elsı kapavágásokat, hiszen az építkezést a munkák megkezdése elıtt 8 nappal be kell jelenteni az önkormányzatnál. A megkezdett munkákat pedig szigorúan az építési
engedély alapján kell folytatni. Az építési engedélytıl és az
ahhoz tartozó tervdokumentációtól ugyanis csak újabb
jogerıs és végrehajtható építési engedély alapján szabad
eltérni, kivéve az olyan eseteket, amelyek nem minısülnek
építési engedélyhez kötött munkának. Az eltérés engedélyezése iránti kérelemhez az eltérés jellegétıl függıen külön jogszabályban meghatározott és részletezett építészetimőszaki tervdokumentációt kell csatolni annyi példányban,
amennyit az építési engedély iránti kérelemhez is csatolni
kellett. Az eltérés engedélyezése során – az eltérés jellegétıl függıen – az építési engedély módosítható, illetıleg viszszavonható, és egyidejőleg új építési engedély adható ki!
Az építési engedély nélkül felhúzott épületek esetében a
bírság a meghatározott építményérték 50 százaléka. Az
építésügyi hatóságok munkatársai szúrópróbaszerően ellenırzik a folyamatban lévı építkezések kivitelezését. Természetesen fıleg olyan telkeken tartanak helyszíni szemlét, ahol építkezésre utaló jeleket vesznek észre. Mivel
hatósági igazolvány is van náluk, elızetes értesítéssel a
lakásba is bemehetnek.
Becságh András, alpolgármester
(a www.ingatlamagazin.com írását felhasználva)

Szeptembertıl egyszerősödik az építıipart érintı adminisztráció: szeptember 1-jén 18 jogszabály lépett érvénybe,
szeptember 12-tıl pedig módosul az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló rendelet.
Melyek a leglényegesebb változások?
Sok rendelet, kevesebb kötelezettség
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), 45 és 46/1997.(XII.29.) KTM, 85/2000. (XI.8.) FVM
rendelet, 1957. évi IV. törvény, 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet –
és akinek még nem elég a számos építkezésre vonatkozó törvény, azt megnyugtathatjuk: az építkezés és az engedélyezés
fajtájától függıen akár további 30 rendeletet, valamint a helyi
építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet (HÉSZ) vonatkozó fejezeteit is ismernie kell ahhoz, hogy szabályosan építkezzen. Utóbbiról a jegyzıtıl kérhetünk felvilágosítást. Új ház felhúzásakor vagy egy otthon átalakításakor ugyanis kétségkívül a
legfontosabb – és az egyik legtöbb izgalmat okozó – pont az
építési engedély megszerzése.

2008-tól sokak örömére csökkentették az építési engedélyhez kötött munkálatok számát, és több építési
munkálathoz csak bejelentési kötelezettség járul. A
januárban életbe lépett rendelet célja, hogy ésszerősítse és
egyszerősítse a korábban érvényben lévı szabályokat.
2008 januárjától már nem kell engedélyt kérni vagy
bejelenteni:
 a kerítés,
 közmőpótló (például házi szennyvíztisztító),
 kerti tőzrakó
 vagy a 20 négyzetméternél kisebb alapterülető lábon álló kerti tetı felhúzását.
Ugyanez vonatkozik például:
 a 10 négyzetméteres vagy annál kisebb bruttó
alapterülető és 2,5 méteres vagy annál kisebb
építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építményre,
 a rendezett terepszinttıl számított 1 méteres,
vagy attól alacsonyabb támfalra,
de a törvény még a kerékpártartóra, szelektív hulladékgyőjtıre, sıt a szınyegporolóra is kitér. Vannak azonban olyan
építmények, melyekhez ugyan nem társul engedély, de
bejelentési kötelezettség igen; ilyen például:
 a 30 köbméteresnél nagyobb állandó,
 a 60 köbméteresnél nagyobb szétszedhetı kerti
fürdımedence,
 a 30 négyzetméteres vagy annál kisebb bruttó
alapterülető, árusítás célját szolgáló kiskereskedelmi építmény építése,
 a 2 négyzetméteres felületnagyságot meghaladó
reklám-, cég-, címtábla,
illetve a háztartási célú kemence, húsfüstölı.
A jogalkotók bíznak az önkéntes jogkövetıkben
Azonban nemcsak az építési bejelentési kötelezettséghez
és az építési engedélyezési eljárásokhoz kötött építési
tevékenységek száma csökken. Az elvi építési engedélyt
leszámítva ugyanis megszőnnek az elvi engedélyezési
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c) A pályázó szervezet együttmőködése
közvetlen környezetével
- a pályázatban fel kell tüntetni:
a) a pályázó szervezet eddigi tevékenységét
b) a pályázó szervezet bevételének típusait (tagdíj, szponzori támogatás, pályázatok stb)
c) a pályázó szervezet alakulását, mőködésének kezdetét
d) a Pilisszentkereszt Község Önkormányzatától 2008-ban kapott támogatást
e) a pályázati célra más forrásból elnyert
összeg nagyságát

2. PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Helyi Pályázati Alapból történı
támogatásra
a 2008. évben
A pályázat kiírója: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága
A pályázat célja: a Pilisszentkereszt területén mőködı,
cégbíróság által bejegyzett társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyház) 2008. évi programjainak,
mőködési költségeinek támogatása

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- kitöltött pályázati adatlap
- a szervezet hatályos adatairól szóló, 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonat
- a szervezet képviselıjének a számlavezetı bank által hitelesített banki aláírási kartonja vagy aláírási
címpéldány, 30 napnál nem régebbi
- a pályázó szervezet 2008. évi tevékenységének
bemutatása
- a pályázó szervezet 2009. évi tervei
- 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)

Támogatás kérhetı:
A
•
helyi társadalmi szervezet létrehozása
•
közmővelıdés
•
sport
•
nevelés-oktatás
•
hagyományırzés
•
természet- és környezetvédelem
•
hitélet
•
gyermekek táboroztatása
•
kulturális örökség megóvása
•
helyi turizmus népszerősítése
•
közbiztonság
területén megvalósuló célokra.
Az elnyert támogatás felhasználási idıszaka:
2008. október 31.- 2009. január 31-ig.
Az elnyert támogatással való elszámolás határideje:
2009. február 15.
A pályázati kiírásban maximálisan kiosztható támogatás
összege: 568 000 Ft

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
Pilisszentkereszt, Fı út 12.
A pályázat beküldésének határideje: 2008. október 15.

Tudnivalók a pályázathoz:
-

A bizottság csak a formailag hibátlan, a pályázatok benyújtási határidején belül iktatott pályázatokat bírálja el.

egy pályázó legfeljebb 2 pályázatot nyújthat be
saját nevében, plusz 1 pályázatot befogadó
szervezetként
nem bejegyzett pályázó legfeljebb 1 pályázatot
nyújthat be ún. befogadó szervezeten keresztül (az
azzal kötött szerzıdés alapján)
ebben a kiírásban az igényelhetı pályázati összeg
legfeljebb 100 000 Ft/pályázati cél
a több szervezet által közösen benyújtott
pályázatok elınyt élveznek
a pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) A
pályázó
szervezet
tevékenységének
társadalmi
hasznosulása
b) A pályázó szervezet elızı évi aktivitása és tárgyévi tervei

A pályázatok elbírálása 2008. október 31-ig megtörténik, s
azt követıen írásban értesítjük a nyertes pályázókat, illetve
a Pilisszentkereszti Hírforrásban, valamint a falu internetes
honlapján tesszük közzé az eredményt.
A pályázati adatlap és a Helyi Pályázati Alap támogatási
elvei a polgármesteri hivatalban szerezhetık be, valamint
letölthetık a www.pilisszentkereszt.hu honlapról.

G. L.
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Szeretettel meghívjuk Önt és családját a
szeptember 20-21-én megrendezésre kerülı

KÉT NAP AZ EGÉSZSÉGÉRT
címő rendezvényre
Részletes program:
SZOMBAT: urológia, tüdıgyógyászat, bırgyógyászat, diabetológia
VASÁRNAP: csontritkulás, candida, vérnyomásmérés, vércukor-, koleszterin teszt
A szőrések egész nap zajlanak, ingyenesen igénybe vehetık.

TISZTÍTSUK EGYÜTT
A DERA PATAK MEDRÉT!

HELYSZÍNÜK: Egészségház, Szlovák ház, Kántorház
BEJELENTKEZÉS: Balla Szilviánál: 06-30-2069-798
MEGNYITÓ: SZEPTEMBER 21. VASÁRNAP
900: Reggeli futás az egészségért Kosznovszky Istvánnal
930: Zenés, táncos megnyitó, cirkuszi bemutató

2008. szeptember 27-én
szombaton 8-14 óráig
Az önkormányzat által meghirdetett pataktakarítási
akció keretein belül a Pilisszentkereszti Somvirág
Egyesület az önkormányzattal együtt a térképen jelzett
helyeken végez medertakarítást:

ELİADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, BEMUTATÓK
1000: Hogyan segíthetjük beteg gyermekünk gyógyulását a homeopátia és a fitoterápia segítségével?
Dr. Horváth Éva homeopata orvos
1100: Ideális testsúly éhezés nélkül.
Benda Judit életmódtanácsadó
1200: Derős beszélgetés és játékos tapasztalatszerzés
az ételkészítés jegyében. Vezeti: Csanádi József
kb. 1300: Közös ebéd bográcsból minden résztvevı
számára
1400: Egészségesen Aloéval. Tapasztalatcsere és
élménybeszámolók Jozó Magdával

1. Chiló-kút melletti illegális lerakó felszámolása
2. Klastrom kút környékének takarítása
3. Szurdok felé vezetı szakasz takarítása
Az akcióhoz csatlakozókat egy bográcsgulyásra szeretettel várjuk 13h-kor a klastromkertben.
Részletesebb információk a plakátokon lesznek
olvashatók!
Info: Benke Szilveszter: 06-20-327-9838, Lendvai
József: polgármesteri hivatal

1430: Tae kwon-do bemutató a PILE SC részvételével
1500: Egészségmegırzı jóga. Vezeti Páger István
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
hírlevele

SZOLGÁLTATÁSOK
Egész nap ingyenesen igénybe vehetı: masszázs,
csontkovács, dietetikai tanácsadás, candidaszőrés,
vércukormérés
GYEREKPROGRAMOK

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fı út 12. : 26/547-500
Villámposta: mlynky@t-online.hu
Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta: psztkhirforras@gmail.com

Egész nap: rajzolás, karkötıszövés, hennafestés,
cirkuszmőhely Gönczi Róberttel és csapatával
(egykerekőzés, zsonglırködés), versenyek, vetélkedık

Felelıs szerkesztı: Miklós-Kovács János
Szerkesztı: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Mőszaki Fıiskola, Bélteky István

A program szervezıje az ÖNKORMÁNYZAT és a
SOMVIRÁG EGYESÜLET.
Támogató: HPA (Helyi Pályázati Alap)
Info: Wagner Andrea 06-20-477-9291

Az újság olvasható a www.pilisszentkereszt.hu honlapon is.
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