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Rendkívüli képviselıtestületi ülés,
2008. január 27.
Az idei elsı rendkívüli ülésre a polgármesteren
kívül 6 képviselı jelent meg, nem volt jelen
Galda Levente, Peller Mónika és Záluszki
Ildikó.

1. napirendi pont:

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása úgy döntött,
hogy a szociális alapszolgáltatásokat 2009-tıl
az alábbiak szerint kívánja ellátni:
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Megmentı Kht.;
- házi segítségnyújtás: Szociális Szolgáltató
Központ, Pomáz;
- idısek nappali ellátása: Gondozási Központ,
Szentendre.
Kecskésné Hoffner Klára azt kérdezte, hogy
ezután Szentendrére kell menni az idıseknek?
Lendvai József azt felelte, hogy természetesen
nem, pusztán arról van szó, hogy a kistérség –
és így Pilisszentkereszt is – ilyen módon tud
hozzájutni a normatív támogatásokhoz.
A társulási megállapodás kiegészítésérıl szóló
határozatot a képviselık elfogadták. (6 igen, 1
tartózkodás)

2. napirendi pont:

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI

Képviselı-testületi
ülés,
2009. február 12.
Minden képviselı megjelent az ülésen. A
javasolt napirendet elfogadták. (10 igen)

Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok teljesítésérıl:
4/2009. sz. önkormányzati határozat:
A költségvetés megtárgyalása a munkacsoport
keretén belül megtárgyalásra került.
5/2009. sz. önkormányzati határozat:
A tervezetek a megfelelı bontásban elkészültek.
6/2009. sz. önkormányzati határozat:
A Dera-patakon létesítendı záportározó tárgyában létrejött szerzıdésmódosítás megtörtént.
7/2009. sz. önkormányzati határozat:
A határozatban foglalt esetekre vonatkozó
költségkalkuláció még kidolgozás alatt áll,
elkészültéig kérem a tisztelt képviselı-testület
türelmét.
8/2009. sz. önkormányzati határozat
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a beruházóként eljáró Magyar Közút Khtval kötendı megállapodás véleményezése
megtörtént.

FELADATOK

Napirend elıtti hozzászólások,
bejelentések

A képviselı-testület az alábbi határozatot vita
nélkül elfogadta:
Pilisszentkereszt Önkormányzat Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása – a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérıl szóló törvény
szabályozására tekintettel – a közoktatási
intézményi és közoktatási szakszolgálati
feladatokat (logopédiai ellátás) a társult
települések önkormányzatai által önállóan
fenntartott intézmények, illetve azok szakemberei útján, így Pilisszentkereszten a
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
által fenntartott intézmények, illetve azok
szakemberei útján látja el. (7 igen)
G. L.

 Lendvai József bejelentette Záluszki Ildikó képviselınek a közmővelıdési tanácsnoki tisztségrıl történı
lemondását, melynek oka, hogy a
képviselı tanulmányait fogja folytatni.
A polgármester megköszönte eddigi
munkáját.
 A polgármester ismertette
Ackermann Kálmán plébános úr meghívóját a február 14-ei, Szent Cirill és
Szent Metód emlékére rendezett ünnepi szentmisére.

 Január utolsó hetében lakossági
fórumokat tartottak a rendezési tervrıl,
az ezeken elhangzott lakossági észrevételeket – melyeket beépítenek a
további tervezésbe – a képviselık
írásban megkapták.
 Február 16-án a rendezési tervvel
foglalkozó munkacsoport ülést tart,
melyre Lendvai József meghívta az
ezidáig Dobogókın valamiféle fejlesztési elképzelésekkel bejelentkezettek képviselıit, hogy a munkacsoport tagjainak, valamint a dobogókıi
egyesületek vezetıinek mutassák be
elképzeléseiket.
 Bejelentette, hogy elkészült Pest
megye környezetvédelmi programja.
 A polgármester bejelentette, hogy
január 26-án levelet kapott a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelıs államtitkárától
(Gémesi Ferenc), illetve január 30-án
Fuzik Jánostól, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnökétıl. Mindkét levél a
leendı Szlovák Házzal foglalkozik.
 A polgármester bejelentette, hogy
február 24-ére közbiztonsági konferenciát szervez Pilisszentkereszten (a
falunkban elkövetett bőnesetek száma
23-ról 40-re nıtt az elmúlt évben).
 Ez utóbbihoz csatlakozott Galó
László azzal, hogy közlekedési konferenciát is javasolt szervezni, mert az
autóbusszal utazóknak sok panaszuk
van a járatokat üzemeltetı céggel
szemben.
1. napirendi pont:

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSA
A normatív állami hozzájárulásokkal és a
központosított elıirányzatokkal vita nélkül
módosította a képviselı-testület a tavalyi
költségvetést, amelyrıl szóló rendelet az
önkormányzat honlapján olvasható (remélem).
(10 igen)
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2. napirendi pont:

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELET
A polgármester elıterjesztésében leírta, hogy a
2009. évi költségvetés tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény, és a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl
szóló 2008. évi CII. törvény alapján készítették
el. A képviselık már többször tárgyalták a
költségvetést. Az utolsó egyeztetésen elhangzott változásokat elfogadva terjeszti elı a
mellékelt tervezetet, azzal a módosítással,
hogy:
- a dologi kiadások között betervezésre került 4
MFt forint Dobogókı karbantartására,
- a pénzeszköz-átadás között szerepeltetünk
600 000 forint támogatást a Bárczi iskola
részére, illetve a szociális támogatásokra a 7
MFT-tal szemben most 8,2 MFt lett tervezve.
A mőködési költségvetést a 6,2 MFt pénzmaradvány betervezésével és a helyi adók tervezett
bevételeinek emelésével tudjuk csak egyensúlyban tartani.
A felhalmozási kiadásokat (beruházás) a
fejlesztési hitel felvételével és ingatlan értékesítéssel kívánjuk biztosítani.
Galó László ismertette a Pénzügyi Bizottság
határozatait: a pénzügyi bizottság javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletben ne szerepeljen a Bárczi
iskola támogatása 600 ezer forinttal, valamint a
szociális támogatásokra betervezett plusz 1,2
MFt. A bizottság elnöke ezt azzal indokolta,
hogy ezek a tételek sem a költségvetési koncepcióban, sem az egyeztetésekre készített
költségvetés-tervezetekben sem voltak benne,
továbbá több olyan tétel hiányzik, ami viszont
szerepelt a koncepcióban, pl. az iskola felsı
tagozatos vizesblokkja, a Fı utcai járda javítása, a Helyi Pályázati Alap. Az egyeztetéseken
pedig a saját fenntartásunkban lévı iskola
költségvetés-tervébıl 3 MFt-ot kellett levonnunk. A bizottság ezzel a módosítással támogatta a rendelet elfogadását.
Kecskésné Hoffner Klára beszámolt arról, hogy
az Üdülıhelyi Bizottság elfogadásra javasolja a
költségvetést, a Szociális Bizottság viszont
nehezményezi a tavaly bevezetett babakötvény
és a beiskolázási támogatás felfüggesztését.
Jánszki István a szentendrei Bárczi iskola
tavalyi támogatásáról kérdezett. Vita alakult ki
arról, hogy az egész tanévre támogatta-e az
önkormányzat az iskolát. Végül kiderült, hogy
igen, így be kell terveznünk nyárig mintegy
300 000 Ft-ot.
Galó László javasolta, hogy a másik 300 000 Ft-ot
hagyjuk meg az iskola dologi költségvetésében. (5
igen, 4 tartózkodás, 1 nem – így nem fogadták el)
Kvintovics László a kérdéses 300 000 Ft-ból
csak 100 000 Ft-ot javasolt az iskolánk dologi
költségvetésében hagyni, a fennmaradó
200 000 Ft-ot pedig a pénzmaradványhoz
tenni. (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás – így ezt
elfogadták)
Bartha Gyula könyvvizsgáló észrevétele az
volt, hogy a konyha költségvetése külön legyen, illetve gazdálkodási szabályzat megalkotását javasolta.

Becságh András egyik módosító javaslata az
volt, hogy a Polgárır Egyesületet támogassuk
100 Ft/lakos (kb. 220 000 Ft) összeggel (8
igen, 1 nem, 1 tartózkodás), a másik, hogy a
szociális kiadások a tavalyi szinten legyenek (5
igen, 1 nem, 4 tartózkodás – így nem fogadták
el), a harmadik pedig, hogy az önkormányzat
lépjen ki a Pilisi Szlovákok Egyesülete és
Regionális Kulturális Központja nevő egyesületbıl, és oda ne fizessen több tagdíjat, mivel
annak mőködésérıl, programjairól semmiféle
tájékoztatót nem kaptunk soha, elnöke pedig
támadja a polgármestert (5 igen, 3 tartózkodás,
2 nem – így tagok maradunk).
Becságh András elmondta még, hogy az
iskola, óvoda fenntartása miatt másra nemigen
jut pénz a költségvetésben. A túlórák és helyettesítések nagy száma miatt pedig, ha ez ilyen
tempóban folytatódik, nem lesz tartható a
költségvetés.
Papucsekné Glück Márta iskolaigazgató elmondta, hogy egy álláshelyet helyettesítéssel
látnak el.
Becságh András elmondta, ı nem kérdıjelezi
meg a túlórákat, helyettesítéseket, de így
májusra el fog fogyni az évi keret.
Lendvai József azt mondta, többen azt állítják,
a II. világháború óta ez lesz a legnehezebb év.
A jegyzı határozati javaslatot fogalmazott meg
gazdálkodási szabályzat létrehozásáról február
28-ig. (10 igen)
Döntöttek még a képviselık egy, a Közösségi Ház
által benyújtandó internetes pályázatról (melyhez
750 000 Ft-ot kellene megelılegezni): 2 igen, 3
nem, 5 tartózkodás – tehát nem fogadták el.

Végül a 2009. évi költségvetésrıl
szóló rendelet végszavazása következett: 9 igen, 1 tartózkodás – tehát
elfogadták.
(A rendelet szövege – remélem, hogy így lesz
– olvasható a www.pilisszentkereszt.hu honlapon.)
17 órától közmeghallgatás volt a költségvetésrıl, de mivel egyetlen hozzászóló lakos sem
jelent meg, így tovább folytatódott a napirend
tárgyalása.
A napirendi pont után Demjén Tamásné PSzÖelnök adott tájékoztatást a február 21-22-ei
fánkfesztiválról, melyre a képviselıket is meghívta.
Ugyancsak ebben az idıben jelentette be a
jegyzı, hogy hatósági ellenırzı vizsgálat volt
az óvodában, amelyen mindent rendben találtak.
A következı napirendi pont tárgyalása elıtt
Jánszki István és Peller Mónika elmentek, így a
létszám 8 fıre fogyatkozott.

3. napirendi pont:

AZ ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA
Az óvodavezetı Boda Józsefné kérte a nyári
karbantartási munkálatok elvégzésének idejére
a zárva tartást, mely minden évben hasonló
módon történik.

Így 2009. június 29-tıl július 31-ig tart
zárva az óvoda. (8 igen)
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4. napirendi pont:

AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK IDİPONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA
Baranyák Szilvia jegyzı elıterjesztésében
leírta, hogy az oktatási intézmények mőködésérıl szóló miniszteri rendelet (11/1994. (VI.8.)
MKM) alapján a szülı március 1. és április 30-a
között – az önkormányzat által meghirdetett
idıpontban – köteles beíratni tanköteles gyermekét.
Az iskola a beiratkozás idıpontját a határidıt
megelızıen legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni.
Az idıpont az iskola igazgatójával egyeztetve lett.
Becságh András figyelmeztetett arra, hogy ne
felejtsék el felmérni az elsısök beíratásánál,
hogy a gyermeknek kérnek-e nemzetiségi
nyelvoktatást, mivel ebbıl az elmúlt években
probléma volt.
Papucsekné Glück Márta elmondta, hogy a
törvények szerint járnak el. Elmondta még,
hogy a leendı elsısöknek már bemutatták az
iskolát.

A képviselı-testület a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévre
az iskola elsı évfolyamára történı
beiratkozás idıpontját az alábbiak
szerint határozza meg:
2008. március 16-án 8-16 óráig
2008. március 17-én 8-16 óráig
2008. március 18-án 8-16 óráig
(8 igen)
5. napirendi pont:

LUXUSADÓ RENDELET
A jegyzı elıterjesztésében leírta, hogy az
Alkotmánybíróság 155/2008. AB határozatával
a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényt
(Ltv.) e határozat kihirdetése napjával, azaz
2008. december 15-ével megsemmisítette.
Ebbıl következıen – figyelemmel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérıl és annak
közzétételérıl szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 54-55. §-ára, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 42. §ának (1) bekezdésére – 2008. december 16ától megszőnt (tárgyi és alanyi értelemben) a
luxusadó-kötelezettség.
Ugyancsak megállapította az Alkotmánybíróság azoknak a módosító törvényeknek az
alkotmányellenességét, amelyek a luxusadó
alapjának számítása kapcsán a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvényt módosították.
A luxusadó alkalmazásáról szóló rendelet a
luxusadóról szóló törvény felhatalmazásán
alapszik. Mivel az Alkotmánybíróság hivatkozott döntésével ez a törvényi felhatalmazás
megszőnt, ezért az önkormányzati rendeletet
és az azt idıközben módosító rendeleteket is
hatályon kívül kell helyezni. (8 igen)
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6. napirendi pont:

A PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.
ÜGYE
Lendvai József elmondta, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselıtestülete a 167-168/2008. sz. önkormányzati
határozatában döntött arról, hogy a 2008.
évben hatályos közhasznú szerzıdés és üzemeltetési szerzıdés érvényességét 2009.
február 15-ig meghosszabbítja. Az ügyvezetı
elkészítette a szerzıdések tervezetét, melyet
ezúton terjeszt a testület elé.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
közhasznú szerzıdés 3. sz. melléklete nélkül
fogadjuk el a szerzıdést a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft.-vel.
Azt javasolta, hogy a mellékletet a 2008. évi
költségvetés beszámolója után tárgyaljuk újra.
Galó László ismertette a Pénzügyi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a
képviselı-testületnek az üzemeltetési szerzıdés elfogadását, és egy új 2-3 sz. melléklet
kidolgozását.
Becságh András a közhasznú szerzıdés
mellékleteirıl beszélt, illetve arról, hogy 12,7
MFt kellene az önkormányzat részérıl a finanszírozáshoz. Elmondta, hogy nehéz pénzügyi
helyzetben vagyunk, de szerzıdni kell a kft.vel, mert az jelenleg is dolgozik Dobogókın
(hótolás).
Rusznyák János azt javasolta, hogy akkor
maradjanak csak meg a 2. sz. mellékletben az
önkormányzat felé megállapított díjszabások,
ha vállalkozni is tud kifelé a kft.
Kvintovics László azt mondta, ı a díjszabásokat
gondolná át. Kérdezte, hogyan zajlik a kft. által
az önkormányzatnak elvégzett munkamenet.
Miklós-Kovács János azt mondta, tavaly december óta folynak a tárgyalások. A 3. sz.
melléklet csak egy terv, nem jelent elkötelezettséget. A feladatok vannak meghatározva,
de ha nem a kft.-tıl rendeli meg az önkormányzat, akkor nem lesz általuk elvégezve.
Dr. Göttl Márta, a kft. felügyelı bizottságának
elnöke elmondta, hogy az üzemeltetési szerzıdést is felül kell vizsgálni. Törvény szerint szakmai irányító személyt kell kijelölnie az önkormányzatnak. Tavaly hiányzott az üzleti terv.
Rusznyák János a szakmai irányítónak, tulajdonosi képviselınek Becságh Andrást javasolta.
Kvintovics László a szakmai irányító felelısségérıl, Záluszki Ildikó az anyagi juttatásairól
kérdezett.
Dr. Göttl Márta azt felelte, hogy nem feltétlenül kell
ehhez külön fizetést adni, az alpolgármester
munkaköri feladata is lehet.
Becságh András azt mondta, hogy ı ezt a
feladatot elvállalja, de mivel tiszteletdíjas, így
nem kaphat ilyen munkaköri feladatot.
Végül az önkormányzat tulajdonosi képviselıjének Becságh Andrást megválasztották. (8 igen)
Záluszki Ildikó azt kérdezte, miért adja vissza a
gépeket a kft.?
Lendvai József azt mondta, hogy a kft.-nek
csak egy alkalmazottja van, a gépeket pedig az
önkormányzat fizikai dolgozói is használják. Az
pedig nem jó, hogy a gépek a kft.-nél, az
emberek az önkormányzatnál vannak. Csak az

marad a kft.-nél, amivel vállalkozhat, illetve a
dobogókıi karbantartáshoz szükséges.

A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselı-testülete a
Pilisi Klastrom Nonprofit kft. üzemeltetési szerzıdését a jegyzıkönyvhöz
csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdés aláírásával. (8 igen)
Lendvai József javasolta, hogy a
közhasznú szerzıdés 2. és 3. sz.
mellékletét vizsgáljuk felül a márciusi
ülésig, addig maradjon hatályban a
jelenlegi szerzıdés. (8 igen)
Végül a Kft. felügyelı bizottságának
ügyrendjérıl is szavaztak a képviselık, és elfogadták azt. (8 igen)

7. napirendi pont:

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

A jegyzı elıterjesztésében leírta, hogy az
önkormányzat által kötelezıen ellátandó
kommunális hulladékszállítást a Saubermacher-Bicske Kft. végzi az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján. E
megállapodás tartalmazza, hogy az önkormányzat köteles a szolgáltató díjváltoztatási igényének benyújtása esetén 45
napon belül a képviselı-testület által döntést hozni.
2009. január 21-én kaptuk meg a cég ez
évre vonatkozó módosított hulladékszállítási díj ajánlatát. Elızı, 2008. decemberében benyújtott ajánlatukhoz képest a
következı változásokat tartalmazza: a 60
literes edény kezelési díjának aránya a
120 litereshez viszonyítva változatlan
marad, az önkormányzat által fizetendı
díjak 13,5% helyett 11%-kal emelkednek.
A lakossági hulladék győjtésének díjai
egységesen 11%-kal emelkednek.
A jelenlévı Skripek Ferencné (Fidesz)
javasolta az egyedülálló 75 éven felüliek
számára egységesen a kedvezményes
szemétszállítás bevezetését.
Lendvai József ezzel kapcsolatban felajánlotta ezen idıs embereknek a személyes segítségét.
Galó László azt mondta, hogy a monopolhelyzetben lévı cég próbálja ismét érvényesíteni az infláció fölötti díjemelést.
Javasolta, hogy keressünk újabb lehetıségeket a tényleges szemétmennyiség
utáni fizetéshez, pl. vonalkódos leolvasás,
stb.
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Rusznyák János az ún. szakági inflációt
kifogásolta, miért nem a tényleges inflációnak megfelelı a díjemelés?
Becságh András elmondta, hogy átalányt
fizetünk, ı is javasolta a vonalkódos matricák bevezetését, amivel mérhetı lenne a
tényleges fogyasztás. Határozatot is hozott a képviselı-testület arról, hogy az
önkormányzat kezdeményezzen tárgyalást
a mérhetı szemétszállításról. (8 igen)
Lendvai József elmondta ugyanakkor,
hogy a Saubermacher-cég technikailag
erre nincs felkészülve.
Kecskésné Hoffner Klára is a cég monopolhelyzetérıl beszélt, illetve arról, hogy
tele van szeméttel az árok, szemléletváltozásra van szükség a lakosság részérıl is.
Lendvai József azt mondta, ha nem fogadjuk el a díjemelést, akkor a cég az önkormányzatnak számlázza ki a díjkülönbözetet,
erre pedig nincs pénz a költségvetésben.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy ezért ı
megszavazza a határozatot. Elmondta,
hogy faluhelyen megoldható a szelektív
hulladékgyőjtés, így csökkenthetı az
elszállítandó szemét mennyisége.
Galda Levente a gazdasági verseny tisztaságáról kérdezett.

A határozat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elfogadja a SaubermacherBicske Kft. 55/2009. sz. ajánlatában
szereplı, a 2009. évi hulladékgyőjtésre vonatkozó díjtételeit, és azoknak
megfelelıen módosítja a szilárd
kommunális hulladék győjtésére és
szállítására kötött szolgáltatási szerzıdést, valamint a 4/2007. (II. 27.) sz.,
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet mellékletét. (7 igen, 1 nem)
A rendelet mellékletének módosításáról külön
szavazás volt: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás –
tehát elfogadták.

A települési szilárd hulladék elszállításának 2009. évi közszolgáltatási
díjtételei (negyedévre):
60 l-es kuka: 3 354 Ft+áfa
120 l-es kuka: 5 343 Ft+áfa
240 l-es kuka: 9 529 Ft+áfa
1 100 l-es bobr: 42 341 Ft+áfa
A bobr havi bérleti díja: 3 257 Ft+áfa
A szolgáltató által biztosított jelölt
zsák díja:
60 l-es zsák: 398 Ft+áfa/db
120 l-es zsák: 448 Ft+áfa/db
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8. napirendi pont:

KÖZSÉGI ÜNNEPEK IDİPONTJÁNAK
MEGHATÁROZÁSA
Elıterjesztésében Lendvai József elmondta,
hogy az önkormányzat hagyományosan ünnepség keretében emlékezik meg nemzeti
ünnepeinkrıl, ünnepnapjukon. A falu további
ünnepnapjai a falu újratelepítésének emléknapja és a ciszterci apátság alapítására és az
alapító III. Béla Árpád-házi királyunkra emlékezı Klastrom-nap és a Dunakanyar-Pilisi Nyári
Játékok helyi programja. A falu újratelepítésének emléknapjára a tavalyihoz hasonlóan egy
munkacsoportot javasolt létrehozni.
Záluszki Ildikó közölte, hogy ı nem tud most
részt venni ebben a munkacsoportban. Tavaly
egyébként a PSzÖ a munkacsoportban megbeszélteket sajnos megmásította, bonyodalmakat okozva ezzel.
Galó László szerint nincs értelme egy ilyen
munkacsoportnak, helyette inkább a Közösségi
Ház igazgatója szervezze ezt az ünnepséget
is, neki lehet segíteni.

Határozat született arról, hogy nem hozunk létre munkacsoportot, ezt a feladatot
a Közösségi Ház igazgatójára ruházzuk
át. (7 igen, 1 tartózkodás)
A képviselı-testület a nemzeti és a községi ünnepek idıpontját az alábbiakban
határozza meg:

Nemzeti ünnepeink:
1848-as forradalom emléknapja; ünnepség idıpontja: március 15.
1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapja;
ünnepség idıpontja:
október 23.
Községi ünnepek:
A falu újratelepítésének ünnepe; ünnepi
események idıpontja: június 6-7.
Klastrom-nap – Nyári fesztivál;
ünnepi események idıpontja: augusztus 15-16.
(8 igen)

9. napirendi pont:

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2008. január 18-án tervezési szerzıdést kötött
a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.-vel Pilisszentkereszt Község Településrendezési Terveinek elkészítésére. A szerzıdés szerint a
tervezık elkészítették a tervek részét képezı
Településfejlesztési Koncepciót. A koncepciót a
tervezık eljuttatták a képviselıkhöz és január
27-én lakossági fórumon bemutatták. A koncepciót a rendezési tervvel kapcsolatban
létrehozott munkacsoport is megvizsgálta. A
helyszíni tárgyalások során vagy írásban
eljuttatott javasolt módosításokat a tervkészítık
beépítették a koncepcióba. A Településfejlesztési Koncepciót a Képviselı-testületnek határozattal kell jóváhagynia.

A rendezési terv készítésének folyamata betegség és az elhúzódó elıkészítı munka miatt
késedelmet szenvedett. A tervezett végsı határidı tarthatatlan, szükséges annak módosítása.
Mintegy másfél órás vita után – melyet remélhetıleg a Kevély TV-ben láthatnak – a koncepciót nem fogadták el. Módosító javaslat nem
született.
(2 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
Galó László

TISZTELT ADÓZÓK!
2004. évtıl a gépjármővek adataiban történt változást az okmányirodában kell bejelenteni!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy gépjármőeladás esetén – saját érdekükben - a bejelentést az okmányirodában 15 napon belül szíveskedjenek
megtenni!
A gépjármőadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény alapján gépjármő
adásvétel esetén, ha az érintett felek
egyike sem tesz eleget bejelentési
kötelezettségének, akkor a tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó
napjáig az adó alanya az, aki a jármőnyilvántartásban az év elsı napján
üzemben tartóként, ennek hiányában
tulajdonosként be van jegyezve.
Az adó alanya az, aki a jármőnyilvántartásban az év elsı napján üzemben tartóként, ennek hiányában
tulajdonosként szerepel. Amennyiben egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója
van, akkor közülük az adó alanya az,
akinek a nevére a forgalmi engedélyt
kiállították.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármő utáni adó
alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a
hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Amennyiben a gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a
korábbi tulajdonos külön jogszabály
alapján - de legkésıbb a változás
évének végéig - bejelentette, akkor a
bejelentési kötelezettség megnyíltát
követı év elsı napjától nem minısül adóalanynak.
Ha a forgalomból kivont gépjármőrıl a változást az eladó a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a
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gépjármő forgalomba való visszahelyezését követı hónap elsı napjától nem minısül adóalanynak.
Hivatkozott idıpontoktól kezdve a
vevıt kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követı
évtıl, illetıleg hónaptól a hatósági
nyilvántartásban harmadik személy
szerepel tulajdonosként.
Az adókötelezettség a gépjármő forgalomba helyezését követı hónap
1. napján kezdıdik, és annak a hónapnak az utolsó napjával szőnik
meg, amelyben a gépjármővet a
forgalomból kivonták.

ADÓZÁSI HATÁRIDİK:
gépjármőadó I. félév:
2009. március 16.
építményadó I. félév:
2009. március 16.
telekadó I. félév:
2009. március 16.
iparőzési adóelıleg:
2009. március 16.
Polgármesteri Hivatal

A szentendrei
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
önkéntes segítık jelentkezését
várja Szentendrérıl és a
környékbeli településekrıl.
Az Alapítvány célja:
- A kistérségben élı daganatos
betegek szociális hálójának megszervezése.
- Daganatos betegeknek történı,
segítı közremőködés a kezelések
folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik vállalják az Alapítvány által
finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön szívesen segítenek a betegeknek.
Érdeklıdni:
06-20-515-09-57
06-20-99-57-167
EMBERÉLET ALAPÍTVÁNY
Szentendre, Kör u. 6
emberelet@gmail.com
honlap: www.emberelet.hu
Az Emberélet Alapítvány, - az Ökotárs, az
Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil
Alap támogatásával tudja megvalósítani
pályázati programját. Köszönet érte.
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A 2008. évben született gyermekek
Pilisszentkereszten
gyermek
Pozsonyi Jázmin
Heinrich Lara
Hugyecsek Roland
Miklós András
Bakk Henrietta
Almádi Adél
Illés Vanda
Vas András
Zakar Huba
Pilát Fruzsina
Vándor Csanád
Pollák Gabriella
Lizák Levente
Tóth Milán
Batár Barnabás
Nagy Bora Gréta
Kovács Gellért
Hoffner Hanna
Gál László Sándor
Magyar Zalán Ábel
Pap Magdaléna
Baják Marcell
Kákonyi Lilla
Éles Léna Hanna
Danó Levente
Molnár András
Végvári Dorka
Kıhalmi Kira Virág
Székely Kornél
Horváth Botond
Havas Laura
Pintér Boglárka
Orosházi Emma Lili

születési idı
anya
apa
2008. III. 08.
Mizsik Judit
Pozsonyi Zoltán
2008. III. 25.
Török Ágnes
Heinrich István
2008. IV. 12.
Czerván Valéria
Hugyecsek Szilveszter
2008. IV. 11.
Marosvölgyi Eszter
Miklós Zsolt
2008. IV. 24.
Spiegelhalter Edit
Bakk Attila
2008. IV. 29.
Borbás Ágnes
Almádi Ferenc
2008. V. 07.
Lampert Mária
Illés László
2008. V. 05.
Tóth Aranka
Vas László
2008. V. 30.
Stark Mónika
Zakar Viktor
2008. VI. 12.
Peschák Noémi
Pilát István
2008. VI. 14. Albisi Pánczél Györgyi
Vándor László
2008. VI. 18.
Pörneczi Zsuzsanna
Pollák Barnabás
2008. VI. 19.
Bucsánszki Mária
Lizák József
2008. VI. 13.
Szabó Gyöngyi
Tóth Zoltán
2008. VII. 15.
Keserő Gyöngyi
Batár Zsolt
2008. VII. 26.
Zsoldos Andrea
Nagy Károly
2008. VII. 27.
Nagy Bernadett
Kovács Norbert
2008. VIII. 04.
Pintér Krisztina
Hoffner László
2008. VIII. 09.
Puha Mária
Gál László
2008. IX. 08.
Berecz Dorottya
Magyar Zsolt
2008. IX. 16.
Marcela Vachová
Pap Krisztián
2008. IX. 22.
Szmetana Renáta
Baják Attila
2008. X. 20.
Kovács Melinda
Kákonyi Gábor
2008. X. 31.
Finy Petra
Éles Balázs
2008. XI. 02.
Hugyecsek Anikó
Danó György
2008. XI. 09.
Németh Martina
Molnár Tamás
2008. XI. 18.
Dékány Tímea
Végvári Szabolcs
2008. XI. 27.
Raffai Anita
Kıhalmi István
2008. XII. 16.
Diószegi Anita
Székely Norbert
2008. XII. 28.
Sipos Edit
Horváth Mátyás
2008. XII. 29. Spiegelhalter Ágnes
Havas Márton
2008. XII. 30.
Boda Katalin
Pintér Viktor
2008 XII. 31.
Kárász Brigitta
Orosházi Péter
Adatok: Balla Szilvia, védını

A Szent Miklós Alapítvány Érte, Érted, Egymásért Családsegítı Szolgálatának ügyeleti helye és ideje megváltozott:
Ügyeleti hely: Közösségi Ház
(Forrás u. 7/F) földszinti iroda
Telefon: 26-347-516
Idıpont: minden szerdán 14-16 óra
Szeretettel várok mindenkit a következı
szolgáltatásokkal:
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadás
Krízishelyzetbe került személyeknek és
családoknak segítség nyújtása
Tájékoztatás szociális ellátási formákról,
igényléshez, ügyintézéshez segítségnyújtás

Hajléktalanoknak szállás keresésében segítség
nyújtása
Adományok közvetítése és szétosztása a
pomázi Karitász raktárral együttmőködve
Egyszeri ingyenes jogi tanácsadás szervezése
szükség esetén
Családi problémákkal küzdı személyek
megsegítése, pár ill. családterápia szervezése
Lelki nehézségek, krízis esetén pszichológus
szakember biztosítása igény szerint

A Családsegítı Szolgálat pomázi irodájában is
várunk mindenkit szeretettel ügyeleti idıben.
Helye: Pomáz, Szent Miklós tér 1. (Karitász
Ház a Vörösmarty lakótelepnél)
ÜGYELET:
Kedd:
9-13 óra
Szerda:
13-19 óra
Csütörtök:
9-13 óra
Péntek:
13-17 óra
Kékesi Katalin, családgondozó

Munkanélkülieknek álláskeresésben segítség

5

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Középkori kolostorok a mai Szlovákia területén - Kiállítás a Szlovák Kulturális Intézetben
A történészek feladata lenne a lefejezés tényét megerısíteni vagy
cáfolni.
A Pilisben egykor élı szájhagyomány szerint a halott királynı ott
kísért az egyik kolostorrom: a Pomázi út melletti „Púszti kláster”
környéki domb alatt.. Még nem volt magnetefonom /az 1950-es évek
végén/, de jól emlékszem idıs tót-szlovák mesemondóktól - egykor
élt meszesektıl - Kosznovszki J., Roób Józsi bácsitól úgy hallottam, a
fehér ruhás királynı feje hiányzott. Amikor a meszeskocsival késı
éjszaka hazafelé tartottak, a fehér szellem asszony képében éjfélkor
rátelepedett a szekér fékrúdjára ”na rázvoru”. A lovacskák ugyanis
ezen a részen izzasztó nehezen húzták a szekeret. Egyes emlékezık
szerint a fáradságtól bóbiskoló kocsis néha elfelejthette a fékrudat
meglazítani a „Klánec” lejtıje után. Ez egy újabb helytörténeti adalék,
hiszen tudjuk: klat szlovákul annyi, mint ölni, gyilkolni.
Boldogult emlékő Gaján József kántortanító nagybátyám, aki sokat
foglalkozott a falu régmúltjával, mintegy félszáz éve kutatásai közben
valahol beleakadt a Leleszi kolostor iménti történetébe, de a dolog
feledésbe merült, csupán néhány régi lexikon említi.
Azóta tudjuk, a tragédia következtében elhunyt királyné testrészét valószínő a fejét - elvitte egy gyorsfutár küldöttség a királyhoz, aki már
útban volt hazafelé, és a Zemplén megyei Lelesz községnél, az ottani
premontrei apátságnál találkoztak. Átadták szomorú bizonyítékát a hírnek: a királyi hitves nincs többé, íme a bizonyíték.
A király kérte az apátság vezetıit, illı tisztelettel helyezzék örök
nyugalomra a kápolnában a királynıi maradványokat. A tárgyilagos,
de ez esetben szőkszavú emlékezet csupán azt közli több lexikonban: II. Endre a férj és IV. Béla, a tragédiát személyesen megélt ifjú
király sok adományt juttatott az apátságnak a királyi tetemek méltó
elhelyezésére.
Hiteles hely lett az apátság, bízvást egyszer megéljük, idegenforgalmi
nevezetesség is lehet a fentiek megismerése révén.
A mai rohanó idık két korszerő tollforgatója ugyancsak két pilisi
születéső személyiség, Franyó Rudolf és Fuhl Imre érintik az eseményt Pilisszentlászló c. könyvükben.
Köszönet a Szlovák Kultúrintézet és a mai Szlovákia diplomáciai
vezetésének: újra szinte véletlenül elıkerült az eset. A középkori
Pilisben tragikus körülmények között elhunyt királyné szelleme, a
második honalapító IV. Béla királyunk édesanyja holtában némi
„kárpótlást tesz„: a szlovákiai Lelesz és a magyarországi Pilis több
száz kilométeres távolságát a szellem varázsával összekötve, KözépKelet Európa egybetartozási szellemét erısíti.
Erdı Péter bíboros úr szavaiból megerısítve hallhattuk: az egykori
kolostorok köveibıl, az ott elhangzott imákból máig sugárzik az Isten
szellem, az emberség, a szeretet.
Engedtessék meg az aktív korban üzemi középvezetıként alkalmi,
késıbb pedig hivatásos idegenvezetıként egy megjegyzés vagy
kérés. A kiállítási megnyitót példás szakmaisággal, alapos történelmi
ismerettel rendelkezı PhDr. Kósová asszony meghívta a kiállítás
megtekintıit Szlovákiába. Eszembe jut, milyen keserő tényként vettük
tudomásul egy-egy utazásnál, hogy a többnyelvő ismertetı tájékoztatókból hiányzott a magyar nyelvő ismertetı, hiszen annak idején az
Osztrák –Magyar Monarchia idején több helyen ugyancsak hiányzott
a helyi nyelv, de ez idıben alá-fölé rendelt viszonyról volt szó, úgy
tudom, hogy üzleti idegenforgalom még nem játszott szerepet.
Az Európai Unió esetében a dolog nem így mőködik.. Az igényes kivitelő
paravánoknál ez a hiba visszaköszön. Igaz, kaptunk egy szép kivitelő
katalógust, de a paraván – pedig Pesten van - nem szólt hozzánk magyarul. Pedig közös történelmünk része, amirıl szól.
Ilyenkor egy öreg professzor jut eszembe, aki idegenvezetı koromban tanított: Dr. Dombinak hívták. Azt mondta, nehéz a döntés:
üzeletelünk, vendéglátunk, vagy keményen politizálunk?!!
Természetesen ez fıként idegenvezetıi vélemény.

„Amikor mi már nem leszünk, a kövek bizonyítják: egykor voltunk.idézte sokszor ezen örökérvényő igazságot falusi temetınkben az
idıs kántor: G. József.
Ezek a gondolatok ragadtak meg, amikor az egész épületszintet betöltı
igényes tablókkal megtöltött kiállítás megnyitóján vettem részt.
Lapjuk olvasói már több ízben hallottak arról, van fıvárosunkban a
Rákóczi úton egy intézmény: nevét a címben idézem, ahol több éve
van szerencsém olyan emberekkel találkozni, akikre bízvást mondhatjuk, több emberöltıt és országhatárt átível munkásságuk. A teljesség igénye nélkül csak egy-két név azok közül, akik a napi politika
sokszor kicsinyes torzsalkodásai felett töretlenül dolgoznak: a két
náció - a magyar és szlovák - eltöredezett történelmi és kultúrhistóriáját az egykori drótos tótok módján következetesen, mint a repedt
korsót összedrótozni. Dr. Rudolf Chmel egykori nagykövet, a szlavisztika profeszora, Európa-hírő kultúrdiplomata, az örökifjú bohém
Karol Wlachovszky és Kiss Gy. Csaba tanár urak Petıfi- és Mikszáthfordítók, közös történelmünk új tankönyvének kiadásán munkálkodók, a
Kalligram kiadó igazgatója, hogy csak néhányat említsek.
No, ebben a társaságban se szeri, se száma azon rendezvényeknek,
melyek igazi minıségi európai kultúrlégkört sugároznak. Az éppen
egy kurzust jelenleg betöltı Milán Kuruc vezetésével most a régmúlt
szépségeit leporoló kiállítással örvendeztetik meg közönségüket,
személyemben a hőséges törzsvendégeket.
Mivel a kiállítás védnökségét a két ország jeles személyiségei reprezentálták, ezt hitelesebben megírta a Ludové Noviny, melynek szerkesztıségében oszlopos szerepet tölt be falunk szülötte és lakója,
Fuhl Imre; magam a szülıföld, a Pilis ide vonatkozó régmúlt emlékeit
szeretném az olvasóval megosztani.
A faluját, Pilisszentkeresztet szeretı magamfajta mőkedvelı régészhelytörténész a történelem eseményeinél különös gonddal győjti a
szőkebb pátria vonatkozásait, melyek az egész országra kiterjednek.
Már másodízben dobbant meg a szívem ezen kiállítás budapesti
megjelenésekor a Lelesz tabló nézegetése közben.
Néhány éve, ha jól emlékszem K. Wlachovszki ig.úr idejében már láthattuk
ezt a mintegy félszáz helységet történelmi távlatban ábrázoló képeket. Már
akkor szerettem volna közkinccsé tenni, amit most leírok.
A XIII. sz. elején, amikor Árpád-házi királyaink egyike, II. András
(Endre) uralkodott, történt a szomorú eset. A középkori magyar –
közös - királyok szinte keresztényi kötelességüknek érezték a Szentföldre hadat vezetni. Máig nem le nem nyugodott kedélyek azóta is
izzanak, de minket, pilisieket a tájék régmúltja foglalkoztat.
Amíg a király és az általa vezetett had sok ezer kilométerre volt
Magyarországtól, trónját neje, a merániai Gertrúd férfias eréllyel, de
sok-sok gonosz intrikától kísérve foglalta el és vezette az országot.
Tudjuk a pontos idıpontot, amikor az 1213-as év ıszén az egész
királyi udvar az akkor divatos országközpont, a Pilis hegység sok
vadászkastélyának egyike környezetében - a késıbbi középkori
kolostorok helyén – mulatozott, dáridózott.
Az országrontó királynı ellenfelei - hazájukat szeretı nagyurak - ezt
az alkalmat használták fel régi tervük – összeesküvésük - végrehajtására. Megrohanták a mulató-dızsölı társaságot, és a királynét megölték, a magukkal hozott esztergomi hóhérral lefejeztették, ahogy ez
akkoriban szokás volt.
A középkori magyar történet ezen része Katona József méltán híresnagyrabecsült drámai költeménye révén közismert. De van egy körülmény, amelyik nekünk helybélieknek fontos.
Mint Pilist szeretı helytörténész, egy mellékesnek tőnı körülmény
nyomán a helyi szájhagyományra hívom fel a figyelmet. Ennek van
egy kevéssé ismert része.
Katona József az esetet úgy interpretálja Bánk bán c. drámájában nyilván a drámai hatás fokozására - mint egy villámcsapás-szerő
támadást. Az egész társaságra vonatkozóan ez igaz lehet. De
Gertrudis a megkoronázott királyuk neje volt, és az összeesküvık az
ország kormányának vezetıi, nem egy rablótámadás résztvevıi.
Ezért tettek úgy, ahogy tettek.

Irod: Pallas, Révai NL, Franyó, Fuhl I: Pilisszentlászló története
Gaján Vilmos
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A harmonika királya és a fafaragás mestere
Pilisszentkereszten
Február 7-én kiállítás nyílt a Közösségi Házban.

díjas TABÁNYI MIHÁLYT. Hallgassák szeretettel.”

A kiállítást a Közösségi Ház a
német önkormányzattal együtt
szervezte, megnyitotta Orbán
Vilmos, a PNÖ elnöke:
„Igen tisztelt mővészetek iránt érdeklıdı és elkötelezett vendégeink.
Végtelenül örülök, hogy szép
számmal megjelentek távoli vidékekrıl érkezık és helybeliek, betelepültek régebben és most, 250
éve és nemrég. Köszönöm az e
helyet lakóhelyül választó fiatalaszszonynak, hogy 2 kisfia közül a
nagyobbik ide jár az óvodába, majd
iskolába is ide fog. És ezenfelül
közvetítette az édesapját, akinek
jelenlegi kiállítását élvezhetjük:
Zsolnai Mihályt, aki Tótkomlósról
származik.
Nyugalmazott középiskolai tanár. 3
gyermek édesapja. Gyermekkorától
hódol a fának, és a faragásnak.
Külföldön és belföldön 100-nál több
kiállítása volt. Közterületi munkái
vannak Pesten és vidéken. Farag
miniatőröket és székely kaput;
egyházi témájúakat és bútorokat.
1994-ben iparmővészeti díjat kapott, 2000-ben Békés megye népmővésze díjat. Vezet népmővészeti
táborokat, kiállításokat szervez,
bemutatókat tart.

Tabányit a szakma csak harmonikakirályként emlegette, Budapest
egyik legnépszerőbb tangóharmonikása volt a 1940-es és 1950-es
években. Mestere Bobula Lajos
volt, aki megtanította a hangszer
mesteri kezelésére. 1945 elıtt fıleg
triókban lépett fel, többek között
Cziffra Györggyel, akivel a Bristol
Hall zenekarban játszott együtt.
Felvételeit elsısorban 78-as fordulatú lemezek ırzik. Közremőködött
Ferrari Violetta, Fényes Kató,
Karády Katalin, késıbb Vámosi
János és Záray Márta felvételein is.

Nem utolsósorban elhozta nekünk
a harmonika KIRÁLYÁT, a világszerte ismert nagy magyar mővészt, az Emerton és Köztársasági

G. O. K.
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HÍRFORRÁS
A MÁRIA RÁDIÓT támogató
szabadidıruha-vásárlási
lehetıség!
Érdeklıdés:
ORBÁN VILMOS, 30-38-18-498
Ha valaki lemaradt a decemberi elıadásról, most megnézheti!
Február 28-án szombaton, 1630-kor
a Közösségi Házban
újra:

Szigligeti Ede: Liliomfi
címő cselvígjátékát adja elı a

Pilisvörösvári Moór Anna
Amatır Színjátszó Társulat

Meghívó
2009. február 25-én szerdán
11 órakor
a Közösségi Házban
a Maszk Bábszínpad elıadásában:
A KIS HAGYMAFIÚ TÖRTÉNETE
címő bábelıadás lesz.
Belépı: 500 Ft

HIRDETÉSI TARIFÁK
(érvényes 2009. 03. 31-tól)
A Pilisszentkereszti Hírforrás c.
kiadványt a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. adja ki havi rendszerességgel.
Általában a hónap végén jelenik meg.
Lapzárta: minden hónap 15.
A kiadvány 800 példányban jelenik
meg és Pilisszentkereszt összes
lakójához eljut.
A hirdetési tarifák a következık:
1/16 3000 Ft +ÁFA (20 %)
1/8 6000 Ft +ÁFA
1/4 8000 Ft +ÁFA
1/2 10000 Ft +ÁFA
1/1 20000 Ft +ÁFA
Miklós-Kovács János
ügyvezetı igazgató

EGÉSZSÉGCSAPDÁBAN
Mi, magyarok sok mindennel bánunk mostohán,
de legfıképpen az édes anyanyelvünkkel. Pedig
szakrális mélyszerkezetét ezer éve ırzı nyelvünk
sok mindenben segíthetne nekünk. Például a
jelzett kérdés megértésében. Három teljesen
hétköznapi szó jelzi ennek a mélyszerkezetnek
fontos elemeit. A magyar, ha azt szeretné tudni,
hogy vajon meg tudunk-e valamit tenni, azt kérdezi: képes vagy erre? Vagyis, hogy van-e benned
elıképe mindannak, amire készülsz. Nyelvünk ısi

szerkezete nem fogalmakban, hanem ennél sokkal
mélyebb képekben, metaforákban fejezi ki önmagát.
Az öregedı Schopenhauernek tulajdonítják a
mondást: "Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi." Ez egy filozófiai
paradoxont fejez ki: az egészség a mindennél is
több, a lét-teljesség maga. A magyar EGÉSZség
szó minden más nyelvnél plasztikusabban fejezi ki
e létteljességet. Az egészen köznapi épít szavunk
ugyanerre hívja fel figyelmünket, aki épít, az
valójában éppé, teljes egésszé igyekszik tenni a
világot.
Kanyarodjunk vissza a kiindulóponthoz: képesek
vagyunk-e egészséget építeni? A drámai adatok
azt látszanak bizonyítani, hogy most már évtizedek óta nemcsak hogy nem vagyunk képesek
erre, de még a lepusztulás konstans lassítására
sem. A kérdés nem egészségügyi probléma: nem
az egészségügy, hanem az egészség ügye az,
amivel foglalkoznunk kell. Általában is igaz, de
nálunk különösen, hogy az egészségügyi rendszer csupán 10–15 százalékban felelıs az adott
népesség általános egészségi állapotáért. A döntı
részt sokkal inkább az a létmód határozza meg,
amelyben az emberek élnek. A külsı természet
(föld, víz, levegı, élıvilág) állapota és az emberek
közötti lelki, erkölcsi, szellemi kötelékek, szeretetstruktúrák épsége sokkal fontosabb elemei ennek,
mint az anyagi javak és a rájuk épülı hivatalos
egészségügyi rendszer. Ezért van az, hogy szegény országok is lehetnek meglepıen egészségesek, de gazdagok is meghökkentıen betegek.
Magyarország népe most már lassan négy évtizede egyre rosszabb állapotban van. A romlás
fıként az 1970 és 1995 közötti idıszakban volt
megrendítı, de valójában azóta is inkább csak
lassítani tudtuk olykor a lepusztulást. Teljesen
egyedülálló módon minden világtendenciával
szembemegyünk. Mindez sokkal drámaibb a
férfiak esetében, és különösen a 35–55 éves
korosztálynál, amely minden társadalom legfıbb
tartópillére. A középkorú magyar férfiak halálozási
mutatói négy évtizede folyamatosan romlanak, ma
a nyolcvan évvel ezelıtti, poszttrianoni korszak
adataival azonosak. Míg 1971-ben ez a népességszegmens az ausztriai megfelelıjével azonos
szinten volt, ma háromszor annyi középkorú
magyar férfi hal meg nálunk, mint a szomszédos
Ausztriában. Az 1970 és 1995 közötti negyedszázad során a magyar mezıgazdaság termésátlagai
kb. két és félszeresükre nıttek. Csakhogy ezt a
kétségtelenül imponáló eredményt tizenötszörös
üzemanyag-felhasználással és több mint negyvenszeres vegyszerfelhasználással értük el,
miközben a középkorú falusi férfiak rákhalálozása
megötszörözıdött! A rákkal kapcsolatos halálozások nálunk a világátlag majdnem négyszeresét, a
megbetegedési mutatók az ötszörösét teszik ki.
Már húsz éve minden ilyen mutatónk a nemzetközi rákregiszter szerint a legrosszabb a világon
Susan Sontag szerint a betegség valójában
metafora. Betegségeink tehát tükrök, melyekben
saját létpusztításunk néz vissza ránk. Ha változtatni akarunk, egész létmódunkat át kell formálnunk. A magyar társadalmat azonban úgy hajszolták át a globális alkalmazkodás e kényszerfázisán, hogy nemcsak semmiféle segítséget nem
kapott, urai még azt is eltagadták elıle, hogy
egyáltalán mi történik vele. Valahogy úgy, mint
Csernobilban, amikor lényegében minden védıöltözet nélkül hagyták küzdeni a mit sem sejtı
áldozatokat a megengedett sugárterhelés
többmilliószoros értékei mellett. Ez volt valójában
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az "igazi rendszerváltás" idıszaka. Az elsı
MSZP–SZDSZ-nagykoalíció, amely mindezt
globalokollaboránsként mőködésbe hozta, nem
1994-tıl – mint a közhiedelem tartja –, hanem
1964-tıl üzemelt. Kádár János 1964-ben személyesen kérte fel Nyers Rezsıt és Tardos Mártont a
mechanizmusreform kidolgozására. A reform, ma
már látjuk, a pusztító vadkapitalizmus visszaalakítását jelentette. Az adósságcsapda felállítása, az
ország legújabb kori brutális kifosztása ezzel
kezdıdött meg. Ez vezetett 1982-es belépésünkhöz a Nemzetközi Valutaalapba, ma már világosan látszik, hogy ekkor kezdıdött meg a birodalomváltás és kifosztásunk minden korábbinál
brutálisabb idıszaka.
Szakrális értelemben vett EGÉSZségünk megroppanása valójában az újabb hazugságra és kibeszélhetetlenségre, most már a teljes reménytelenségre vezethetı vissza. Az elfojtás, a tehetetlen
indulat, a remény nélküliség vezet az emberi
szövedék szétfoszlásához, a védekezés megroppanásához, a pusztító betegségek rohamos
terjedéséhez. Ha tehát valóban komolyan akarjuk,
hogy képesek legyünk egészséget építeni mindnyájunknak, akkor elsıként mernünk kellene
belenézni sorsunk e dermesztı tükrébe. És
mernünk kellene levonni azokat a következtetéseket, amelyek kivezethetnek ebbıl a ránk zárulni
látszó, végzetes csapdából.
Bogár László, közgazdász

(A cikkre Miklós-Kovács János felelıs szerkesztı bukkant rá a Magyar Hírlapban,
így ez utánközlés.)
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