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Tisztelt Olvasóink!
A Hírforrás legújabb számát tartják
a kezükben. Az újságot külsejében és
tartalmában is igyekeztünk megújítani. A szerkesztőség szívesen venné, ha
észrevételeikkel, hozzászólásaikkal,
írásaikkal hozzájárulnának, hogy a lap
aktuális és érdekes legyen.
Hirdetéseiket és írásaikat a kiadó címére: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.,
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12., vagy
a klastromkht@gmail.com e-mail címre várjuk.
Miklós-Kovács János
felelős szerkesztő
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Rendezési Terv
közzététele
Kérjük tekintsék meg és véleményezzék az
új Rendezési Terv egyeztetési anyagát!
Az egyeztetési anyag megtekinthető az interneten, a www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon, illetve a kinyomtatott anyagok
és tervek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
A tervezettel kapcsolatos véleményüket
2009. május 11-ig juttassák el írásban a
Polgármesteri Hivatalba, illetve küldjék el
a mlynky@t‑online.hu címre.
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Lendvai József polgármester beszéde
a március 15-i községi ünnepségen

E

gy régi történet szerint a dél-amerikai Amazonas – vidéken egy felfedező elindult,
hogy olajat keressen. Mivel rövid idő alatt szeretett volna meggazdagodni, felfogadott rengeteg teherhordót és rendkívül gyorsan elindult velük arra a helyre, ahol a
lelőhelyet sejtette. A bennszülött szolgák az első és a második napon követték az európai
tempót, és így sok-sok kilométert tettek meg nagyon rövid idő alatt. A harmadik nap délutánján azonban minden szó nélkül megálltak, és egyértelmű volt, hogy nem hajlandóak
tovább menni. A felfedező idegesen kiabálni kezdett velük, az órájára mutogatott, és megpróbálta megértetni, hogy az idő sürgeti. A bennszülöttek főnöke azonban nyugodtan ezt
válaszolta neki: „Lehetetlen, hogy most tovább menjünk. Ezek az emberek túl gyorsan
meneteltek, és most meg kell várniuk, hogy a lelkük utolérje őket.”

Kedves Ünneplő Barátaim!
Szentkeresztiek és Dobogókőiek!
Ezen a szívünknek és lelkünknek szép tavaszi napon reményeim szerint azért jöttünk
itt és most össze, hogy megvalljuk, az úton,
amelyen eddig haladtunk nem mehetünk
rohamléptekkel tovább. Nekünk is meg kell
állnunk, és engednünk kell, hogy a lelkünk
utolérjen bennünket. Csak azután tudjuk
majd meghatározni, hogy merre szeretnénk
tovább menni, bár a történetbeli felfedezőhöz hasonlóan Petőfi ma is izzó verssorai
sürgetnek:
„Nem érünk rá várakozni, szaporán,
Ma jókor van, holnap késő lesz talán.”
Sajnos ma is napról napra tapasztaljuk,
hogy körülvesz bennünket egy világ, melyben a fáradtság, a reményvesztettség, a
kiúttalanság, a félelem és a jövőnkkel kapcsolatos teljes bizonytalanság jellemzi életünket. Lassan már abba is belefáradunk,
hogy az országunk és egyéni életünk problémáit egyáltalán számba vegyük, és a fásultság kap egyre nagyobb teret a szívünkben. Ezért is szeretnénk ma erőt meríteni
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
első napjainak erejéből és lendületéből és
így szeretnénk kiutat találni a jelenünk
nagy nehézségeiből.
„ Ezernyolcszáznegyvennyolc!
Az égen egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében meghalványult szabadság arcára.”
Ha beleolvasunk a történelemkönyvek lapjaiba, egyértelmű, hogy a forradalom „nem
magától és nem véletlenül tört ki” nem

csupán a nemzetközi helyzet hozta magával
a sodró erejű változásokat, hanem a forradalom mögött emberek, konkrét személyek
és az ő útkeresésük és tetteik álltak. Kellett
a forradalmunkhoz Széchenyi István, aki
– többek között – a Lánchidat építette, a
Tudományos Akadémia megalapítását saját
pénzén előmozdította, lótenyésztő társaságot hozott létre, írásaiban konkrétan javaslatokkal lefektette a gazdasági megújulás
lépéseit. Kellett Kossuth Lajos, aki újságot
hozott létre, országgyűlési tudósításokat
szerkesztett, a Védegyletet megalapította,
mely a magyar ipar legnagyobb pártolójának bizonyult. Kellettek azok a nemesek,
akik az Országgyűlésben lemondtak bizonyos kiváltságaikról és beleegyeztek a
jobbágyság felszabadításába. Kellettek a
költőink, különösen Petőfi Sándor, aki azóta is felülmúlhatatlanul fogalmazta meg a
magyar életérzést, a forradalom érzésvilágát, hangulatát, a hazaszeretet csodálatos
élményét. Kellettek a márciusi ifjaink, az
utcára menő egyszerű emberek, az áprilisi
törvényeket megfogalmazó jogászaink, a
honvédő háborúban harcoló katonáink, és
kellettek vértanúink: Batthyányi Lajos és
az aradi mártírok, akik bátrak voltak meghalni azért, amiért csendes időkben élni
szerettek volna.
„Legyünk szemei mindnyájan
egy láncnak,
Szüksége van mindnyájunkra
a Hazának”
Mit teszünk mi velük, ismert nevű és náluk
is sokkal nagyobb számú ismeretlen elődünkkel? Hőssé avatjuk őket! De vigyázzunk, mert bár a tisztelet, az emlékezés, ➺
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➺ a koszorú, és a nagy szavak valóban
megilletik őket. Azonban látnunk kell,
hogy sokkal hajlamosabbak vagyunk őket
szoborba öntetni, festményekre rajzolni,
és könyvek lapjain csodálni, mint követni,
meghozni a hozzájuk hasonló áldozatokat,
időt, energiát fordítani a közös dolgainkra,
időnként lemondani a saját akaratunkról és
helyet adni a közösség akaratának! Hányszor halljuk az utcákon, magánbeszélgetésekben, itt a faluban is, hogy milyen jó
lenne, ha másként mennének a dolgok! És
közben milyen sokszor mi magunk nem
akarunk hőssé, áldozatot hozó nagyokká
válni. Pedig tudjuk és érezzük, hogy hősökre, helytállásra, lemondásra van szükség ahhoz, hogy valami újat felépíthessünk
Magyarországon. Természetesen úgy, hogy
tisztában vagyunk azzal, hogy még inkább
ezt kellene tennie az ország felelős vezetőinek: tetteikről az ország polgárai előtt
kell igazolást adniuk, és ami még ennél is
súlyosabb kérdés, hogy lelkiismeretükkel,
a Történelem Urának kell majd egykor számot adniuk. A Jóistennek, a sorsok alakítójának, aki ahogy 48-as hőseink is vallották
erős istenségként őrzi gondosan a magyar
nemzetet.
„Él az a magyarok istene,
hazánkat átölelve tartja atyai keze”
Azonban ameddig elszámolásuk meg nem
történik, mi nem bújhatunk a „ha nekik
mindent szabad, akkor nekem is” hamiskásan csengő mondata mögé!
Ugyanis azt szokták mondani: nehéz időkben ne azt kérdezd, hogy mit, és miért
nem tesz érted a hazád, hanem azt, hogy

én mit kell, hogy megtegyek a hazámért!
Gondolkodjunk és cselekedjünk ennek a
gondolatnak a fényében a következő időkben és keressük meg a hősök közötti helyünket a mai világunkban. Halljuk meg
Petőfi hangját, és döbbenjünk meg azon,
hogy amit 1848. augusztusában írt, az mennyire igaz ma is:
A NEMZETHEZ (részletek)
Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szívembe’!
Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkről az álom.
…
Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!
…
Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.
… Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon úgy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!
…

(Pest, 1848. augusztus)

Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy iparűzési adó
bevallást azoknak kell benyújtaniuk, akik
az iparűzési adó alanyának minősülnek és a
székhelyük, telephelyük szerinti települési
önkormányzat az iparűzési adót bevezette.
Az iparűzési adó alanyának minősül a
gazdasági tevékenységet saját nevében és
kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
n a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
n a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
n a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
n egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
Bevallási, valamint adóbefizetési határidő: 2009. május 31.
Polgármesteri Hivatal

Használt autógumik
begyűjtése
A használt gumiabroncsok veszélyes hulladéknak minősülnek, gyakorlatilag sohasem bomlanak le, lomtalanításkor nem vi
szik el. Ezért örülünk PAPUCSEK ISTVÁN
gumiszerelő (Mester u. 11., tel.: 20/519-1930)
felajánlásának, hogy befogadja az abron
csokat, és gondoskodik elszállíttatásukról a
megfelelő begyűjtőhelyre.
(szerk)

Az olimpiai vizilabda csapat tagjai várják
a környékbeli gyerekeket

A

magyar fürdőket egyre érzékenyebben érintő gazdasági
válság ellenére is megnyílik a
két és fél milliárd forintból épülő Vizes
Nyolcas Szentendrei Uszoda és Szabadidőközpont. Az üzemeltető szerint az új
komplexumot nemcsak a szentendreiek,
de a környező települések lakói is használni fogják. A családi wellness-szabadidő részleg mellett, a menedzserszűrő
orvosdiagnosztikai központon át a gyerekeknek kialakított „gyerekfarmon”
várják a környék lakóit. A nyitást május elsejére tervezik, ahol a környékbeli
gyerekek, Kemény Dénes, az olmipiai
bajnok vizilabda csapat edzőjének vezetésével mérhetik össze „vizilabda tudásukat” a bajnok vizilabdásokkal.
Több mint 20 év után teljesül Szentendre
egykori közismert személyiségének, Kováts Lajos bácsinak az álma, aki az 1987ben a városra hagyott vagyonát városi
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uszoda építésére szánta. 2009-re megépült
az uszoda, amelynek falán emléktáblával
tisztelegnek majd Lajos bácsi előtt.
Kanev László, a komplexumot üzemeltető
társaság ügyvezető igazgatója elmondta, a
21. századi technikával felszerelt többszintes, multifunkciós létesítményben fontos
szerepet kap az egészség megőrzése, hiszen
wellness és gyógyászat, orvosdiagnosztikai
központ, menedzserszűrés és gyógyszertár
is lesz az épületben. Az ügyvezető hozzátette, a gazdasági válság túléléséhez és a
fellendüléshez azonban az kell, hogy minél
szélesebb szolgáltatási körrel jelenjenek meg
minden korosztály számára kikapcsolódási
lehetőséget biztosítva. A május elsején átadandó fürdőkomplexumban így tematikus
játszóház-gyermekfoglalkoztató, sportbolt
és vendéglátóegységek is helyet kapnak.
A központ a fő hangsúlyt az uszodára helyezi, így az első emeleten lévő uszodaszinten
egy lelátóval ellátott, 33,3 méteres, 8 pá-

lyás úszómedence várja majd a sportolni,
kikapcsolódni vágyókat. A tervek szerint a
tanfolyamok mellett sportrendezvényeket,
versenyeket is rendeznek majd. Az úszómedence és tanmedence mellett a napi
munka fáradalmait az élménymedencéből,
szaunákból, masszázs szobákból, pihenőkből álló wellness-részlegben vagy épp a
hatszáz négyzetméteres fitneszteremben
lehet kipihenni. A második emeleten elhelyezkedő fitneszrészleg felett tetőterasszal
várják a vendégeket.
Kanev László rámutatott: fontos szerepet
szánnak a rendezvény- és konferenciatermeknek, amelyekhez bowlingpálya is kapcsolódik. Az alagsorban egy 1860 négyzetméteres mélygarázst építettek ki, így nem
terhelik a környéket parkoló autókkal.
Az ügyvezető szerint mintegy 20 kilométeres körből érkeznek majd hozzájuk vendégek, Budapesttől Visegrádig.
(A-Z produkció közleménye)
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Tűzoltósági hírek
2008. év események összesítése

Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz
Egyéb
Összesen

Tűzeset
19
11
9
2
50
1
92

Káreset
26
9
1
9
37

Egyéb
2
2

82

13

2
7

Összesen
47
22
10
13
94
1
187

Az elmúlt 10 hónap eseményei
a pilisszentkereszti tűzoltók életében
2008. Június 16. Éjjel Dobogókőn 4 személy eltévedt az erdőben. Az eltévedt
személyeket megtaláltuk, a kisbusz kihozta őket az erdőből. Személyi sérülés
nem történt.
Szeptember 10. Dobogókőn az 1111-es
úton egy személygépkocsi az útról lehajtva fának ütközött. A raj a gépkocsit
áramtalanította, és az útra visszahúzta.
A gépkocsivezető elmondása szerint öngyilkos szeretett volna lenni, ezért hajtott a szakadékba. Könnyű sérülésekkel
szállították kórházba.
Június 21. Dobogókőn egy férfi 10 méter mély szakadékba esett, lábtörést
szenvedett. A kiérkező rajok a sérültet
alpintechnikai hordággyal szakadékból
kimentették és a mentőig elvitték.
Augusztus 14. Egységünk részt vett a budapesti Nagyvárad téri SOTE épületében
rendezett Tűzoltó Országos Lépcsőfutó
Versenyen. A pomázi csapat tagjai: Balázs Mihály, Mező Róbert, Gregor Zoltán és Orosz Zsolt. A feladat: teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékben felfutni
a SOTE 22. emeletére. A pomázi csapat
az önkéntes tűzoltóságok kategóriájában
I. helyet érte el. Balázs Mihály időeredménye: 03 perc 58,28 másodperc.
Szeptember 2. Pilisszentkereszten
egy
motoros frontálisan ütközött egy tehergépkocsival. A motorost és utasát súlyos
sérülésekkel szállították kórházba.
Október 17. Pilisszántón Egy 6x10 méteres lakóépület teljes terjedelmében égett.
A tüzet három vízsugárral a pilisszántói,
pilisszentkereszti, és a pomázi rajok oltották el. A tulajdonos idős hölgyet a mentők
füstmérgezéssel szállították kórházba.
November 15. Dobogókőn a Nimród szálloda harmadik emeletén egy szobában
hűtőgép valamint a beépített szekrény
egy része égett. II. kiemelt riasztási fokozatot rendeltünk el, így riasztva lett Pomázról kettő gépjárműfecskendő, Pilisszentkeresztről az őrs, Szentendréről és
Esztergomból egy-egy gépjárműfecskendő, Budapestről egy gépezetes tolólétra.
Az épületben 30 fő tartózkodott. A tüzet
kiérkezés előtt a dolgozók kézi tűzoltókészülékkel eloltották, így az egységünk
az utómunkálatokat végezte el.

November 24. Dobogókőn egy kisteherautó a jeges úton elakadt. A raj a gépkocsit kivontatta.
November 25. Dobogókőn több személygépkocsi az 1111-es úton keresztbecsúszott. A raj a forgalmi akadályt megszüntette.
November 26. Pomázon a Rákóczi utca
17. sz. ingatlanon, egy 8x4 méteres melléképület tele szeméttel teljes terjedelmében égett, valamint a mellé épített 8x8
méteres családi ház tetőszerkezete részben égett. A rajok a tüzet 5 vízsugárral
valamint két habsugárral eloltották. Az
ingatlan udvarán kb. 2000 m3 szemét
volt deponálva, amelynek meggyulladása a szomszédos lakóházakat is veszélyeztette. A tűzoltás vezetője III/kiemelt
riasztási fokozatot rendelt el, így Szentendréről, Budapestről is érkezett segítség. A pomázi tűzoltók mellett a tűzoltásban részt vettek a pilisszentkereszti és
a budakalászi őrs tűzoltói is. Személyi
sérülés nem történt, az ingatlan tulajdonosa ellen közveszély okozás miatt
indult eljárás.
December 19. A jelzés szerint Dobogókőn egy személygépkocsi árokba hajtott.
A raj a helyszínt átvizsgálta, balesetet
nem talált, a jelző nem adott meg telefonszámot, az eset vaklárma.
2009. Január (2. hét) A Pilisszentkereszti
Őrs állományánál próbariasztást tartottunk, ahol 4 perc alatt 5 fővel az őrs vonuló képes volt.
Március 18. Pilisszántón 8 hektáros területen nádas égett. A tüzet a pilisszántói,
pilisszentkereszti őrsök, és egy pomázi
fecskendő oltották el.
Március 19. Pilisszántón magánterületen
800 m2-en száraz fű égett. A tüzet a pilisszántói raj és a pilisszentkereszti raj
önállóan oltották el.
Március 25. Pilisszántón egy lopott Maruti személygépkocsi teljes terjedelmében égett. A tüzet a pilisszántói és pilisszentkereszti és pomázi a rajok vízsugárral eloltották.

Akire büszkék
vagyunk!
Tavaly október végén
EB bronzérmet szerzett a spanyolországi kontinenstornán
községünk lakója, az
esztergomi Montágh
DSE asztaliteniszezője, Máté Andrea.
Valenciában rendezték meg az INASFID nyílt asztalitenisz Európa-bajnokságát 2008. október 2226 között. Ezen az EB-n debütált a Magyar
Parasport Szövetség válogatott tagjaként
Andrea, aki többek között ezért a kiváló
teljesítményéért kapott dr. Gyenesei István
sportminisztertől elismerő oklevelet az
Önkormányzati Minisztérium Márványtermében, április 9-én.
B.A.

A fák háborúja
A hársfasor vétlenül áll. Őrzi az emlékeit.
Harminc-negyven éve figyeli az embereket.
Az emberek gyönyörködnek benne.
Hol a csonka oszlopra csupaszított törzsben,
hol a dús lombozatban.
A fa jelkép.
Megmutatja ki lakik a házban.
A hársfák lassan elrákosodnak, gombás ágaik
közt élősködők, férgek és bogarak. Hatalmas
odvas törzstestükben pusztulás és rombolás.
Kívülről semmi sem látszik.
Időnként megkérdezik egymástól:
„Hol élünk?” és így válaszolnak:
„Magyarországon.”
A fasor jelkép. Megmutatja kik laknak egy faluban.
Itt a tavasz. A fák levelei újra a fényre vágynak.
Az idő halad. Őrzi az emlékeket.
A hársfasor védtelenül áll.

MKJ

Országos
tűzgyújtási tilalom!
Április 15-től határozatlan időre a száraz,
csapadékmentes időjárás okozta fokozott
tűzveszély miatt országos tűzgyújtási
tilalmat rendelt el Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium.
A tűzgyújtás még a kijelölt erdei tűzrakóhelyeken, valamint az erdőterület határától számított 200 méteres körzetben
is tilos, akik pedig mégis megszegik a
tilalmat, szabálysértést követnek el.

Forrás:
Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt,
Pilisszántó és Pomáz Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóságának heti online jelentései
III. évfolyam, 2009. április
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Hírek az ülésteremből

◆ A testület elfogadta a Közösségi Ház
igazgatójának közművelődési beszámolóját a Közösségi Ház és Könyvtár 2008. évi
6./2009. (III. 26.) Képviselő-testületi ülés
működéséről.
z előzetesen kiküldött napirendi
költségvetés módosítása miatt szükség volt
◆ A képviselők szintén elfogadták a 2008.
javaslathoz két újabb napirenegy rövid rendkívüli testületi ülésre. Ezen
évi szociális feladatok ellátásáról szóló
di pontot fogadott be a testület,
kívül még kétszer ült össze a testület. Egy
beszámolót, melynek legfőbb adatai a
majd az új rendnek megfelelően a lejárt
alkalommal az új Szlovák Ház építésével
következők. 2008-ban az önkormányzat
idejű feladatok beszámolója után először a
kapcsolatos telekcsere kérdésében szüle291 családot, ezen belül 361 főt részesípolgármesteri bejelentések következtek.
tett csereszerződés tervezetét vitatták meg
tett valamilyen támogatásban, ebből 43 fő
Volt köztük jó hír és rossz is. Jó hír, hogy
az OSZÖ vezetőjével és jogi képviselőjékapott rendszeres támogatást. A szociális
a nagy kereszteződésben kialakítandó forvel a képviselőtestület tagjai. Egy másik
terület összesen 10.369.000 Ft felhasznágalomlassító szigetekre és gyalogos átkelőalkalommal pénzügyi és önkormányzati
lásával gazdálkodhatott, melynek közel
helyekre, az egészségház előtti és melletti
szakemberektől kaptak tájékoztatást az önfelét a normatív és méltányos ápolási díterület rendezésére (1. kép), valamint a
kormányzatok hitelfelvételének és kötvényjak tették ki.
Dobogókői út végén kialakítandó autókibocsátásának lehetőségeiről.
◆ A szociális törvény módosítása miatt vált
buszöblökre és forgalomlassító szigetre
A pilisszentkereszti és dobogókői bűnügyi
szükségessé önkormányzatunk szociális
(2. kép) még 2008.máj. 24-én beadott terstatisztikai adatok tavalyi romlása, valaellátásokról szóló rendeletének módosítása.
vünk építési engedélye idén február 16-án
mint az elmúlt hónapok betörései miatt önA beépített változások a pénzbeli ellátások
megérkezett. Rossz hír, hogy a Tavasz utkormányzatunk közbiztonsági konferenciát
új szabályait jelenítik meg. A „rendszeres
cára és Kossuth utca építésére beadott útszervezett a rendőrség, a polgárőrség képszociális segély” helyére új elnevezés, az
pályázatunk forráshiány miatt nem kapott
viselői és a helyi intézményvezetők és más
„aktív korúak ellátása” került. Az ellátámogatást.
meghívottak részvételével. A konferencia
tási rendszerbe történő bekerülés jogoTájékoztatást kaptak a képviselők az új
végső következtetése az, hogy a rendőrség
sultsági szabályai az eddigi segélyezési
rendezési terv készítésének helyzetéről, vaegyre szűkülő személyi és anyagi lehetőszabályokkal azonosak. Az aktív korúak
lamint egy új szerveződés, a Civilek Doboségei miatt magunkra maradtunk ennek a
pénzbeli ellátásának új típusa a rendelgókőért Egyesület tiltakozó leveléről. Kár,
problémának a megoldásában is. Nincs más
kezésre állási támogatás. Az aktív korúak
hogy egyesek kellő információk hiányában
kiút, mint a polgárőrségünk megerősítése.
ellátásának megállapítása során elsődleindítottak „Dobogókő mentő” akciót a viA képviselő-testület tájékoztatást kapott
gesen a közfoglalkoztatást kell figyelemlághálón és más média felületeken. Az ela kistérségi tanácsülés legutóbbi ülésének
be venni, az „Út a munkához” program
múlt egy hónapban három alkalommal is
határozatairól és döntéseiről.
megvalósítása érdekében.
tárgyalta a rendezési tervvel kapcsolatban
A polgármester köszönetet mondott a már◆ Az előző rendeletmódosítás is utal az
életre hívott munkacsoport dobogókői kicius 15-ei ünnepség részvevőinek. Külön
Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervéhelyezett ülésein is a tényeket és az új renmegköszönte a szereplőknek, felkészítőikre, melyet szintén el kellett készíteni. Az
dezési terv egyeztetés előtti munkaanyagánek, a rendezésben segítőknek és a szerveelfogadott terv tartalmazza a tartós munnak Dobogókőt érintő kérdéseit. Ott voltak
zést is végző Berényi Ildikónak a műsorban
kanélküliek jövőbeni helyzetének javítása
a civilek képviselői is, minden kérdésükre
való feladatvállalást.
érdekében ellátandó feladatok tervezéválaszt kaphattak, ennek ellenére folytatják
A polgármesteri bejelentéseket a napirend
sét és az azokhoz tartozó létszámadatofélretájékoztató akciójukat.
tárgyalása követte, melyen a következő
kat, valamint bér és járulékköltségeit. A
A februári testületi ülés óta az elmúlt évi
döntések születtek:
Közfoglalkoztatási Tervet a testületi ülés
napján tárgyalta és
elfogadásra javasolta a Szociálpolitikai Kerekasztal.
◆ A képviselőtestület elfogadta
az önkormányzat
2009. évre szóló
közbeszerzési tervét.
◆ Nagy médiaérdeklődés
mellett
(két szlovákiai televízió és a Duna Tv)
döntött a testület
arról, hogy az előbb
már említett telekcseréhez, a Dobogókői út 44. és 45.,
és a Malom utca
257/1 hrsz-ú ingatlanok értékbecslését megrendeli egy
igazságügyi ingat1. kép. A nagy kereszteződés
lanforgalmi szakés környékének tereprendezési terve
értőtől.

A
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◆ Ismét napirenden volt és a testület most
már elfogadta a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Közhasznú szerződésének II. számú mellékletét, mely az előző változathoz
képest bizonyos szolgáltatások esetében
díjszabás csökkenést tartalmazott. A Kft.
ezen kötelező díjszabás alapján végezheti
vállalkozási tevékenységét és ennek alapján
számítja az önkormányzati feladatok ellátásában való közreműködése során nyújtott
szolgáltatások munkadíját. A testület nem
tárgyalta a III. számú mellékletet, mely a
Kft. 2009. évi üzleti tervét tartalmazta. A
napirend tárgyalásánál, a Pénzügyi Bizottság által hozott határozatok alapján felmerült a Kft. megszüntetésének kérdése. A vita lezárásaként, melyben érvek hangzottak
el mind a további működtetés szükségessége mellett és ellen is, a képviselő-testület
határozatban kérte fel a pénzügyi bizottságot, hogy vizsgálja meg a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. felszámolásával kapcsolatos pénzügyi, jogi körülményeket, és
tegyen megoldási javaslatokat. Ugyanak-

kor döntött arról, hogy nem határoz ezen
ülésen a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
megszüntetéséről, majd csak azután, ha
felülvizsgálta és megismerte a megszüntetés lehetőségeit és költségeit. Még egy
határozat született, melyben a képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-től történő
megrendelés előtt kérjen be más árajánlatokat is az elvégzendő munkákra.
◆ A képviselő-testület egyhangúan döntött arról, hogy önkormányzatunk csatlakozik a Komlóska és Pálháza polgármesterei által kezdeményezett Nemzeti
Zarándoklat 2009. évi programjához. A
zarándoklat célja a szeretet erejével megszelídíteni az értelmetlen ellenséges indulatokat. Elindulni az összefogás útját,
megtalálni a kiutat a jelenlegi helyzetből.
Közelebb hozni az egymástól eltávolodott
embereket. A pilisszentkereszti zarándokok a rendezvényen saját költségen vesznek részt. Az önkormányzat a zarándokok
rendelkezésére bocsátja térítésmentesen a

közösségi intézményeit, és közterületeit. A
zarándoklatra várhatóan április végén kerül sor.
◆ Az önkormányzat alperesként lett beidézve egy ingatlanhatár megállapítására
indított perben. A testület ügyvédi tanács
alapján döntött arról, hogy nem kíván a
perben részt venni. Ennek érdekében nyilatkozik arról, hogy a kereset teljesítését
nem ellenzi. Az önkormányzat a kereset
szerint jogtalanul használt 22 négyzetméter területet a felperesek felszólítása esetén
15 napon belül birtokba adja, és hozzájárul
ahhoz, hogy az I. és II. rendű felperesek
a kerítést a pilisszentkereszti 540. hrsz‑ú.
ingatlanuk jogi határára helyezzék át,
amennyiben a bíróság helyt ad a felperesek
keresetének és megállapítja a jogszerű ingatlanhatárokat.
Lendvai József polgármester

A határozatok és a beszámolók
megtekinthetők a Polgármesteri
Hivatalban, és a www.pilisszentkereszt.hu
Önkormányzat-testületi munka címszó alatt.

2. kép. A felső buszmegálló terve

„Fordítsd az arcod a Nap felé
És minden árnyék mögéd kerül…”

Segíthetünk?!!
A szentendrei Emberélet Alapítvány a daganatos betegek és hozzátartozóik megsegítésére 2005-ben alakult Segélyszolgálat.
Napjainkban sajnos egyre nagyobb számban és egyre fiatalabb korban fordulnak elő a daganatos megbetegedések.
A betegség megjelenése nagymértékben próbára teszi a beteget és annak
családját, barátait is.
Az Emberélet Alapítvány azzal a céllal hozta létre Lelkisegély- és Hospice
Szolgálatát, hogy támaszt nyújtson a nehéz helyzetbe kerülteknek.
A gyógyulás nem kizárólag a kórházon és a kezeléseken múlik. A lelki tényezők jelentősen befolyásolják a betegség kimenetelét.
Képzett önkénteseink abban tudnak segíteni, hogy a betegek képesek legyenek megküzdeni a kórral, elszántságuk, önbizalmuk erősödjön.
Az Emberélet Alapítvány megkezdte a térség szociális hálójának szervezését. Az alapítvány képzett önkéntes segítői szívesen vállalják a daganatos
embereknek történő lelkisegély nyújtást.

Segítünk:
n Életmód tanácsadás
n Ingyenes Bach-virágterápia
n Lelkisegély nyújtás – otthonában vagy fogadóóráinkon az alapítvány központjában
n Egyéni vagy csoportterápia
n Sorstársi segítő szolgálat
n A hozzátartozók gyászfeldolgozása
n Életmód könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában
n Egyéni igények felmérése
n Egyénre szabott étrendi tanácsadás
n Betegápolási tanácsadás
n Ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése
n Telefonos lelkisegély szolgálat péntekenként 9.00–11.00
Személyes találkozásra – előzetes megbeszélés alapján – az Ön otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre, Kör u. 3-ban van lehetőség.
Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon e-mailt!
Telefonszámunk: 06-20/434-2875, e-mail címünk: emberelet@gmail.com
Fogadóóra, tanácsadás: telefonon történt előzetes megbeszélés alapján
Cím: Szentendre, Kör u. 3.
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Ismerős arcok – Farkas Viktor erdész

M

ikor és miért választottad ezt a
hivatást ?

Heves megyében Szihalom nevű községben
nevelkedtem. Édesanyám pedagógusként,
édesapám statisztikusként dolgozott. Gimnáziumi éveim alatt döntöttem el, hogy erdőmérnök szeretnék lenni amit, a sikeres felvételit követően sikerült is megvalósítanom.
A Pilisi Parkerdő Zrt. Pilisszentkereszti Erdészethez 1998-ban kerültem gyakornokként,
ahol erdészetvezetőként jelenleg is dolgozom.
Jelenleg Pilisszentkeresztem élek óvónő feleségemmel és három gyermekemmel.
Az erdész pályát azért választottam mert iskolai éveim alatt meghatározó élményeket
szereztem az iskolai természetjáró szakkörök
és családi kirándulásaink során. Reményeim
szerint további munkámat is erdészként tudom végezni itt a Pilis szívében.

n A Buszhíradó szerint a Szlovákház épül
az Erdészet udvarán, vagy mégsem?
A hír majdnem igaz, a Szlovákház épül, de
nem nálunk. Szóval az építkezésről:
– az Erdészet már régebben szerette volna
felújítani az épületeit. Tavaly végül is úgy
döntött a Pilisi Parkerdő Zrt., hogy a meglévő erdészeti épületek helyett egy új irodát
épít. A jelenlegi Fő utcai épületben két különálló szolgálati bérlakást alakítunk ki. A
régi épületek állaga már nem volt fenntartható, ezért ezek bontásra kerülnek.
Az új irodaépületben kapnak helyet a raktárak, irodák, a hűtőház. A szakmai, és civil
közönség számára az új épület pincéjében
kialakítunk egy előadótermet, ami eredetileg a régi „kultúrház” pincéjeként szolgált.
A tetőtérben két kis szobát alakítunk ki,
ami a szakmai gyakorlatra érkező tanulók
és a kutatásokat végző szakemberek szállását is megoldja. (1. kép)
n 2008-ban a PPRT indult egy „természetes élőhely rekultivációs pályázaton”. Lefordítanád, mit is takar ez az
elnevezés illetve mit tartalmaz a pályázat? Mik a tervei a PPRT-nek?
A Pilisi Parkerdő Zrt. 2008. évben a Közép Magyarországi Operatív Program nevű
pályázaton indult és nyert az alábbi témakörökben:
I. védett erdőterületek rehabilitációja,
ezen belül
a. tájidegen erdőállományok átalakítása
őshonos fafajokkal;
4.1 Természetes növénytársulások rehabilitációja a Pilisszentkereszti Erdészet
területén
A mi esetünkben ezen azt kell érteni, hogy
a meglévő fenyő és akácerdőket alakítjuk át
őshonos tölgyes erdőkké. Ez 2009 tavaszán
6 db erdőrészt érint mintegy 14 hektáron.
Ennek első része a fakitermelés már megtörtént. Jelenleg a csemeték ültetését végez · III. évfolyam, 2009. április

Farkas Viktor
Szül. hely: Eger, 1973. 03. 22.
Tanulmányok:
Szihalmi Általános Iskola
I. László Gimnázium, Mezőkövesd, 1991
Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, 1997
zük, és még az idén be is fejezzük. Természetesen az elnyert pénznek csak egy részét
fordíthatjuk Pilisszentkereszt területére.
II. v édett vizes élőhelyek természetvédelme, ezen belül
a. természetes vízfolyások rehabilitációja és védelme, vizes élőhelyek
rekonstrukciója;
4.4 Szurdoki vizes élőhely rehabilitációja
A Szurdok felső hordalékfogó gátja fölött
alakítunk ki két darab kisterületű 100200 m2 vízfelületű tavat két gát megépítésével. A jó hír az, hogy ez is még az idén
elkészül. (2. kép)
n A falu közössége annak idején több
száz hektár erdőterületet kapott Mária

1. kép. A régi épületeket
felváltó új erdészház látványterve

Teréziától, ezek az úrbéri illetve a közbirtokossági földek. A közbirtokosság
mai vezetői hosszú évek óta komoly
energiát fektettek ezen földek visszaszerzésére, időnként szembekerülve a
földek jó részét kezelő PPRT-vel. Milyen most a viszony köztetek?
Örömmel vettük a hírt, hogy 2004-ben megalakult az Erdőbirtokosság és megkezdte
működését. 2008-ban megkeresett bennünket a társulat elnöksége, hogy vállaljuk el a
2008. évi fakitermelési tervükben szereplő
erdőrészletek fakitermelését és vásároljuk
is meg az abban található faanyagot. Ennek
a felkérésnek mi örömmel tettünk eleget és
tesszük ezt a továbbiakban is amennyiben
erre felkérést kapunk. Továbbra is a meglévő jó kapcsolat fenntartására törekszünk,
ugyanis mindkét fél érdeke az, hogy tudjunk
együtt vagy egymás mellett jó viszonyban
dolgozni. Ha kérik a továbbiakban is segíteni fogjuk a társulatot.
n Napjainkban divatos kifejezés a megújuló energiaforrások felhasználása.
Számomra meglepő módon az erdők is ide
tartoznak, amelyek valóban megújulnak,
csak éppen a szél-, a vízi-, ill. a napenergiával szemben felhasználásukkor (fatüzeléskor) káros anyagkibocsátás keletkezik. Hogyan látod mindezt?
Az élő anyag újratermeli önmagát. A
„megújulásba” beletartozik a természetes
komposztálódás, az anyagcsere,és a természet működtető „munkája” is. Ugyanannyi
széndioxid keletkezik egy fa elégetése során mint amennyit egész életében megkötött. Ilyen módon az egyensúly fennmarad.
n A PPRT-nél milyen arányú a fakitermelés?
A Pilisszentkereszti Erdészetnél évente
14 500 m3 faanyag kitermelésére van mód.
Ebből mi évente 10–12 000 m3-t tudunk
kitermelni. Ezt a 10 évente sorra kerülő
üzemtervezéskor szoktuk meghatározni.
A tervkészítéskor az elsődleges szempont
a tartamos gazdálkodás fenntartása. Ez
azt jelenti, hogy csak annyi fát termelhe-
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Szemétszedés
Dobogókőn

2. kép.
A gátakkal kialakított két
mesterséges tó szintvonalas helyszínrajza

tünk ki az előzőekben már említett 10 év
alatt, ami ugyanezen időszakban megnő
az erdőn. A Pilisi Parkerdő Zrt. fakitermelési kapacitását csak az üzemtervekben
leírtak szabályozzák és nincs befolyása rá
a fapiac alakulásának. Az nem igaz, hogy
azért vágnánk ki a fákat, hogy a hőerőművek faanyagigényét kielégítsük. Mi azért
dolgozunk, hogy a jövő generációi és a mi
gyerekeink is legalább ilyen szép erdőkben
kirándulhassanak, mint mi.
n És mi a helyzet a falopásokkal?
Jelenleg a falopásokkal leginkább érintett
területeink Csobánka és Pilisvörösvár határában találhatóak. A rendőrséggel karöltve
fellépünk a tolvajokkal szemben kisebb-nagyobb sikerrel. A törvényi lehetőségeink sajnos nem elégségesek ennek a „megélhetésinek” nevezett bűnözésnek a teljes megszüntetéséhez. Ennek ellenére továbbra is folytatjuk
ezt a szélmalomharcnak tűnő küzdelmet.
n Az elmúlt években, de különösen a mögöttünk álló télen sok kárt okoztak a
vadak. Mi várható ezügyben?
A vadlétszám optimális szinten tartása
számunkra is fontos feladat. Ezzel tudjuk
biztosítani erdeink természetes felújítását.
Ez azt jelenti, hogy az idős fákon termett
makkból, magból kifejlődő csemetékből
nevelünk új erdőt. A mezőgazdasági és belterületi vadkárok megakadályozása miatt
vadkárelhárítást, vadetetést és vadriasztást is folytatunk. Sajnos a vadállatok által
használt évszázados vonulási területeken
nem lehet nullára csökkenteni a vad által

okozott kárt. A települések terjeszkednek,
így a miénk is. Mára már olyan területek
is beépülnek ahol pár évvel ezelőtt még
zavartalanul élhették mindennapjaikat a
vadak. Mindent megteszünk, hogy minél
kevesebb kárt okozzanak a lakosságnak és
a gazdálkodóknak a környezetünkben élő
erdei állatok.
Köszönöm a beszélgetést.
Becságh András

Lomtalanítás
Pilisszentkereszten és Dobogókőn
május 6-án, szerdán lesz!

A lomtalanításra szánt nagydarabos hulladékok reggel 6.00 órára kerüljenek kihelyezésre a közterületre, mert a megadott
idő után kirakott hulladékokat később már
nem tudják begyűjteni.
Kérik, hogy a lomtalanításnál az alábbiakat vegyék figyelembe:
n ne tegyenek ki veszélyes hulladékot (pl.
pala, festékes dobozok, olajos edények,
gyógyszerek, akkumulátor stb.)
n ne tegyenek ki építési törmeléket, vállalkozási tevékenységből származó hulladékot (pl. autóalkatrészek, síküveg stb.)
n ne tegyenek ki cégfelirat nélküli zsákban, ill. egyéb formában lévő kommunális hulladékot
n faágakat, nyesedéket csak 1 m-nél nem
nagyobb, kötegelt formában tudják elszállítani
A szerk.

2009. március 28-án, szombaton szemétszedést szervezett a Dobogókő Egyesület
Dobogókő központjában és egész területén.
Megérkezésünkkor egy lepusztult, gazdátlan település képe fogadott bennünket.
Szétrugdalt kukák, összetört hirdető tábla,
koszos buszmegálló, bezárt WC és szemét
mindenütt!
Annak ellenére, hogy munkanap volt, 24
fő vett részt aktívan a szemétgyűjtésben.
Mintegy 40 db 75 literes zsákot töltöttünk
meg az összegyűjtött hulladékkal.
Külön örülünk annak, hogy nemcsak Dobogókői érdekeltségű aktivisták vettek részt a
munkában, hanem ide látogató turisták (2
fő) is voltak a szemétszedők között. Különösen szemetesek voltak a télen is legjobban
látogatott helyek: az alsó parkoló és szánkópálya, és a központi parkoló környéke.
Az erdei szemetes tartók majdnem mindegyike meg van rongálódva, sürgős javításra szorul. A kitört deszkaoldalak között
a kóbor állatok könnyen ki tudják húzni a
szemetet, és szétrágják a szemetes zsákokat.
Több zsákot ki kellett cserélni. Ehhez az
Önkormányzat küldött zsákokat. A parkolóban felállított tájékoztató térképet vandálok
megrongálták, az üvegablakát összetörték.
A megrongált térképet az Önkormányzathoz eljuttattuk, kérve mielőbbi javítását.
A szemétszedés után finom bográcsos egytál étellel vendégeltük meg a résztvevőket.
A kommunális szemétgyűjtő konténereket
valaki átrendezte. A Bükkös és Cserkész
út sarkáról is elvitték a konténereket. Korábban egyik konténert valaki a völgybe
lelökte, amit egy dobogókői tagunk húzott
vissza a helyére. Erre a helyre vissza kell
tenni legalább egy konténert. A parkoló
közepén lévő árokban az egy éve ott heverő
sitt még mindig nincs elszállítva. Egy éve
ezt írásban is kértük.
Dobogókő elsődleges problémája a szeméthelyzet, ami véleményünk szerint nem jár
olyan költségekkel, ami nem fedezhető a
befizetett adókból, de a szemét az első, amit
az ide látogatók észrevesznek és nagyon
rontja a Dobogókőről és fenntartójáról alkotott képet. A szeméthelyzetet folyamatosan kell kezelni. Kérjük, hogy az önkormányzat erre kiemelt gondot fordítson.
Mivel március 28-án még nem teljesen olvadt el a hó, mint várható volt,a teljes olvadás után újabb szeméthalmok jelentek
meg, ezért április 18-án, szombaton 9 órától újabb szemétszedési akciót szerveztünk.
Szemeteszsákot és kesztyűt az Egyesület
biztosított a több mint 20 résztvevő számára. Munka után bográcsos étellel vendégeltük meg a résztvevőket.
Legközelebb is mindenkit szeretettel várunk!
A Dobogókő Egyesület vezetősége
III. évfolyam, 2009. április
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Tanulj szakmát 1 év alatt tandíjmentesen!

„… ha kert, velünk nyert…”

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
a következő lakossági szolgáltatásokkal
bővíti tevékenységeit:

A Szakkay József Szakközépiskola
idegenforgalmi ügyintéző és idegenvezető
szakképzést indít Szentendrén a 2009/2010 tanévben
– n appali rendszerű, tandíjmentes képzés
(a tandíjmentesség korhatára 22 év)
– tanulói jogviszony, diákigazolvány
– intenzív nyelvoktatás
– szakmai gyakorlat
– számítástechnikai ismeretek
– tantárgyak: országismeret, szállodaés vendéglátóipari ismeretek,
marketing, rendezvényszervezés,
idegenvezetés elmélete és gyakorlata

A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
A jelentkezés feltétele:
– érettségi bizonyítvány
– a német vagy angol nyelv alapfokú
ismerete

1%

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
* sikeres részvétel az egyéves képzésben
* ügyintéző szak: ált. „C” típusú alapfokú
nyelvvizsga
* idegenvezető szak: ált. „C” típusú
középfokú nyelvvizsga

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 24.
Érdeklődni lehet:
telefonon: 20/575-2875
e-mail: csokonay.nora@szrg.hu
www.szrg.hu
postacím: Szakkay J. Szakközépiskola
Szentendrei Tagozata
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

(X)

Tisztelt Olvasóink!

Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
az alábbi közhasznú szervezetek valmelyikének működését:
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A kedvezményezett neve: PILISSZENTKERESZTI SOMVIRÁG EGYESÜLET

A kedvezményezett neve: PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.

A kedvezményezett neve: DOBOGÓKŐ EGYESÜLET

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele

Megjelenik havi rendszerességgel,
800 példányban

általában a hónap végén,

és

P ilisszentkereszt összes lakójához eljut

 · III. évfolyam, 2009. április

Alapító: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
e-mail: klastromkht@gmail.com
Felelős szerkesztő: Miklós-Kovács János

✿ Kertépítés, kertgondozás,
metszés, koronaalakítás
✿ Telektisztítás, bozótírtás, fűés sövénynyírás
✿ Nyesedék- és gallyaprítás
aprítógéppel
✿ Tóépítés, csobogó, szökőkút,
automata öntözőrendszerek
telepítése, üzemeltetése,
karbantartása
✿ Magánházak, intézmények
gondnoki teendői (üzemeltetés,
karbantartás)
✿ Hókotrás, tereprendezés
✿ Kisgépjavítás, gépjavítás
✿ Szórólapok, kiadványok
készítése, terjesztése
Hívjon bizalommal:

„… ha kert, velünk nyert…”
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

Miklós-Kovács János 06-30/933-78-31 vagy
Janovszki István 06-30/245-1867
Levélben: 2098 Pilissszentkereszt, Fő út 12.
vagy klastromkht@gmail.com e-mail címen
KÖZLEMÉNY

„Lendvai József sajnálatát fejezi ki, hogy korábban
félreérthető mondatai jelentek meg a Pilisszentkereszti Hírforrás c. helyi lapban Havelka Józseffel
összefüggésben. Utóbb nevezett két fél kölcsönösen
megállapodnak abban, hogy a jövőben tartózkodnak az egymás becsületét és jóhírnevét sértő kijelentésektől. Korábbi nézeteltéréseiket megbékéléssel lezárták.”
(X)

Nyomda: Budapesti Műszaki Főiskola,
Bélteky István
Az újság olvasható a www.pilisszentkereszt.hu
honlapon is.
ISSN 2060-5110 (Nyomtatott)
HU ISSN 2060-5129 (Online)

A hirdetési tarifák: 1/16 3000 Ft+áfa, 1/8 6000 Ft+áfa, 1/4 8000 Ft+áfa, 1/2 10 000 Ft+áfa, 1/1 20 000 Ft+áfa
Hirdetésfelvétel: Miklós-Kovács János ügyvezető igazgató, klastromkht@gmail.com

