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Népviselet

hajat esetenként kis rózsácska
díszíti vagy egy szál margaréta.
Fehér, hímzett ujjú, azsúrozott
ingváll, az ujjaknál kék vagy piros szalaggal a felkarhoz, zsabósan, habosan megkötve. Ezen öltözéket egy szép hímzett,
helyben készült mellényke – melynek csak
hátrésze hímzett –, elöl a keresztbe kötött
fehér, világos kasmír kendő fedi. A kendőt hátul deréknál masnival díszesen kötik
meg. Elől világos rakott szoknya-szerű bő
szoknyát hímzett kötény fehér vagy világos színű takarja. A keményített két-három
alsószoknya, kellemes látványú harangot
képez a lányok derekáról lefelé omolva. Fehér vagy világos harisnya, fekete vagy sötét
kapcsos, spanglis cipő zárja az öltözéket.
Kézben imakönyv, mely rendszerint jelként
egy virágszállal van díszítve. Hozzáfogva a
zsebkendő. Nem hordtak akkoriban a fiatal
lányok semmi kézitáskát, retikült.
Az idősebb hölgyek ünnepi ruházata
hasonló volt: a kötény sötétkék volt vagy

fekete, és a fejen hímzett kendőt vagy
csepeszt viseltek. A nagymama korú nők
szoknyája alatt egy szoknyatartó, pánton
függő ruhadarab volt, helyi nevén pufándli*
(valószínűleg sváb jövevényszó). Ennek a
ruhadarabnak a sok szoknya tartása volt a
feladata
Erre még ráfüggesztettek egy zacskót,
erős vászonból, zsebanyagból. Ez ugyanis
a zseb szerepét töltötte be anélkül, hogy elszorította volna a derekat. A kékfestett kötény melynek anyaga fényes cseh rumburki
vászon volt, a megkötő felső szélén kétoldalt szép monogrammal volt ékítve. Ezt a
hímzést – aki szépen tudott hímezni, (ami
nagy büszkeség volt és anyagi megtakarítás) – saját kezűleg készítette, az igényesebbek tehetősebbek szakműhelyben rendelték
meg. Az alábbi, 1941-ben készült fotó szerint a helyi népviselet felfrissítését szolgálta a hímzéssel díszített főkötő (csepesz).
Gaján Vilmos

A tűzoltóság hírei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.

Egy kis helytörténet…
Érdekességek községünk
történelméből

Divatlexikon: pufándli: Többnyire karvastagságú, 10-60 cm hosszú, hengeres párnaféle, amelyet a nők a felsőszoknyájuk alatt a csípőjükön viseltek abból a célból, hogy sziluettjük jobban
megközelítse a kerekebb formákat kedvelő szépségideált. A pufándlit az alsószoknyára vagy
a mellényre erősítve, hátul középen, kétoldalt párosan, vagy a körbefutó hosszabb változatot
madzaggal összekötve hordták. Egyes vidékeken a népviseletben „csípőkének” nevezett kis alsószoknyát használtak ugyanerre a célra. Magyarországon a 18. század elején az úri viseletben,
a 19. század végétől a népviseletben volt jelen. A Dunántúlon terjedt el leginkább.
*

Pálos címer
Töredéke ma is látszik a templom
homlokzatán, a bejárat felett
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Hírek az ülésteremből
12./2009. (VI.25.)
Nagyon fontos döntések, tíz napirendi pontban vártak
az első nyári testületi ülésen megjelent nyolc képviselőre.

M

indjárt a legelején hosszú távra szóló döntést hoztunk. Zárt
ülésen választott iskola igazgatót a képviselő-testület. A 2007 óta érvényes, de eredménytelen pályáztatás után, az
idei évben a minden véleményező szervezet
által is támogatott egyetlen pályázó, Papucsekné Glück Márta kapott öt éves, 2014
július 31-ig szóló megbízást a testülettől.
A feladat nem új számára, hiszen az elmúlt
tanévben megbízott igazgatóként vezette
általános iskolánkat.
– Szintén fontos döntés volt a készülő
rendezési terv első részének, a Településfejlesztési Koncepciónak az elfogadása. A
2008 januárja óta elindított tervkészítési
folyamat részeként, több lakossági fórum,
egyeztetés és átdolgozás után, a 2008 novemberére elkészített, majd azóta teljesen
átdolgozott koncepciót fogadta el egyhangúlag a testület. Az elhúzódott előkészítő
munkák miatt szükséges az új rendezési terv
elkészítésének végső határidejét a tervezési
szerződésben módosítani, erre kapott még
felhatalmazást a határozatban a polgármester. A testület elfogadta az Üdülőhelyi
Bizottság két határozati javaslatát is. Eszerint a képviselő-testület megvizsgálja, hogy
Dobogókőn a közparki besorolású területeken magántulajdonban lévő ingatlanok
(vendéglő és büfé – a szerk.) tekintetében
jogszerű-e a közparki besorolás. Másik határozatában a testület kinyilvánította, hogy
az általa 2007. szeptember 11-én elfogadott
Dobogókőről szóló tanulmánytervet nincs
szándékában megvalósítani.
– A Pilisi Zöldút pályázat megvalósításához újabb testületi felhatalmazást kellett
adni a polgármester számára. Az eddigiek
csak a pályázat előkészítéséhez szükséges
konzorciumi szerződés, majd a pályázat
szerződésének az aláírásához voltak elegendőek. A határozat alapján a pályázatban
az önkormányzat feladatai között szereplő
munkálatokhoz és eszközbeszerzésekhez
kiválasztja az ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlattevőt, majd aláírja a megrendelésekhez és a megbízásokhoz tartozó
szerződéseket. A Pénzügyi Bizottság javaslatára az eddig lefolytatott ajánlatkéréseket,
valamennyi pilisszentkereszti vállalkozóra
ki kell terjeszteni! (A határozatnak megfelelően a dobogókői sétány felújításra és építésre, kilátó burkolására, valamint a Pihenő-sétány parkosítási, gallyazási munkáira
szóló ajánlatkérések kifüggesztésre kerültek
a hirdetőkbe és felkerültek a honlapunkra.)
– Kötelező módosítást hajtott végre a képviselő-testület 2009. évi költségvetésen. A
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normatív állami hozzájárulásokkal, központosított előirányzatokkal valamint az
átvett pénzeszközökkel, mintegy 6,5 millió
Ft-tal kellett módosítani a költségvetést.
Ezután két képviselő távozásával a képviselő-testület létszáma a határozatképességéhez éppen, hogy elegendő hat főre
csökkent. A további napirendek tárgyalása
tehát ezzel a létszámmal történt.
– A következő előterjesztés – miszerint a
testület újítassa fel a gyalogos fahidat (Szabadság utca – Búcsú-tér között), melynek
anyagköltségeire költségvetéséből 362 000
Ft-ot biztosít – nem kapta meg a szükséges
támogatást. Egyelőre csak a híd karbantartása történik meg, mivel nem áll rendelkezésre költségvetésünkben ez az összeg,.
magát a munkát a helyi erdészet végezte
volna el.
– A Dera-patakon létesítendő záportározó
tervei is elkészültek. A tervek engedélyeztetéséhez azonban szükséges még az utólag
elkészíttetett környezetvédelmi hatástanulmány elbírálása, melynek eljárási díja további 250 000 Ft. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Hidrokör Kft. záportározó
tervezési szerződésében foglaltakat teljesítettnek veszi, azonban az engedélyezési
eljárás lefolytatását csak 2010-ben kezdeményezi.
– Újabb európai uniós pályázatok jelentek
meg szeptemberi beadási határidővel. Önkormányzatunk határozatot hozott arról,
hogy elindul az alábbi pályázatokon:
n Belterületi utak fejlesztése támogatás
(Tavasz utca – Kossuth L. utca új része)
n Pest-megyei település központok fejlesztése (Fő út – Pomázi út – Dobogókői
út csomópont és közösségi tér)
n Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Közintézményeink akadály-mentesítése).
A testület megbízta a polgármestert a három pályázat bonyolításához szükséges
ajánlatok beszerzésével.
– A képviselő-testület elfogadta a Pilisi Klastrom Fesztivál programtervét. A
Nagyboldogasszony tiszteletére rendezett
programok augusztus 15-én Dobogókőn
és augusztus 16-án Pilisszentkereszten (a
Klastrom-kertben) kerülnek megrendezésre:
n „Boldogasszonyunk szíve” kétnapos
zarándoklat a Pilisben, két forrásszenteléssel és misével.
n Kézműves vásárok, alkotótáborok, lova-

gi játék, íjász bemutató és verseny.
n Díszpolgári és Pre Mlynky címek átadása, Pest-megye milleniumi zászlajának átvétele, egyéb díjátadások
n Folklórfesztivál.
n „Mária evangéliuma” című rockopera
(Magyarok Dalszínháza).
– A Közösségi Ház igazgatójának javaslatára, a testület döntött a könyvtár nyári
zárvatartásáról.
– Az utolsóként előterjesztett napirendi
pont, a Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
egy képviselő tartózkodása miatt nem kapta meg a minősített többséghez szükséges
hat szavazatot, így később újra kell majd
tárgyalni azt.
– A képviselő-testület azonban egyhangúlag megerősítette a kuratóriumi tagok
döntését, vagyis Huszár István elnökké választását.
13./2009. (VII.23.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Munkatervünkben ugyan nem szerepeltek
nyári testületi ülések, de mégis tanácskoznunk kellett. Igaz ez nem ment egyszerűen,
mert a rendkívüli ülésen csak a minimálisan szükséges hat képviselő tudott megjelenni. Ezek után nézzük az eredetileg hat,
majd a két sürgősséggel benyújtott napirendi ponttal nyolc pontra duzzadt napirendünk tárgyalása során hozott döntéseket.
– Pilisszentkereszt Község Önkormányzata értékesíti a tulajdonában álló 1433. hrszú beépítetlen területnek az 1435. hrsz-ú telekbe benyúló 86 nm-es részét a szomszédos 1435. hrsz-ú telek tulajdonosa részére, a
vételi ajánlat szerinti bruttó 400 000 Ft-os
áron. A testület megbízza a polgármestert
az adásvétel lebonyolításával. (A képviselő-testület már korábban kinyilvánította
szándékát az elidegenítésre, határozata a
helyben szokásos módon kifüggesztésre került, melynek ideje alatt újabb vételi
szándék illetve a vétellel kapcsolatos észrevétel nem érkezett.)
– A polgármester javaslatára, az általa bekért ajánlatok alapján a következő határozatokat hozta a testület a három európai uniós
pályázat elkészítésével kapcsolatosan:
n Kössön szerződést a polgármester az
Econoserve Kft.-vel a KMOP-20092.1.1/B pályázat megírására és beadására a tervezett szerinti nettó 80 000
Ft-os ajánlati áron. A pályázat tartalmazza a Tavasz utca teljes hosszának és
a Kossuth Lajos utca folytatásának az
elkészült terveknek megfelelő megépítését. A pályázat tervezett elszámolható
összköltsége legfeljebb 200 millió Ft legyen. A két utcára vonatkozóan rendelje
meg a Silvanus Kft-től a hiányzó egye-
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sített zöldterületi úttervek elkészítését
az ajánlat szerinti nettó 120 000 Ft-os
áron.
n Kössön szerződést a polgármester az
Addex Kft.-vel a KMOP-2009-5.2.1/A
„Pest megyei település-központok fejlesztése” pályázat megírására és beadására a tervezett szerinti nettó 25 000 Ftos ajánlati áron. A pályázat tartalmazza
a Dobogókői út – Fő út csomópont, közösségi tér fejlesztését az elkészült terveknek megfelelő kiépítéssel. A pályázat tervezett elszámolható összköltsége
legfeljebb 50 millió Ft legyen.
n Kössön szerződést a polgármester a
Rolling Consulting Hungary Kft.-vel
a KMOP-2009-4.5.3 „Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –
akadálymentesítés” pályázat megírására és beadására a tervezett szerinti nettó
60 000 Ft-os ajánlati áron. A pályázat
tartalmazza közintézményeink megvalósítható akadály-mentesítését. A pályázat tervezett elszámolható összköltsége
legfeljebb 15 millió Ft legyen.
– A Pilisi Klastrom Fesztivállal kapcsolatosan a képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a Mária evangéliuma rockopera előadására vonatkozó megállapodás
aláírására a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesülettel.
– A testület már májusi ülésén jóváhagyta
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás egységes szerkezetű
Alapító Okiratának módosítását. Most az
egyes módosításokat egy Módosító Okiratban is jóvá kellett hagyni.
– Intézményeink Alapító Okiratainak
szintén a májusi testületi ülésen elfogadott
módosításához a Magyar Államkincstár
illetékes regionális igazgatósága észrevételeket tett. Az észrevételek figyelembe vételével döntött a testület a beterjesztett újabb
szükséges módosítások elfogadásáról.
– A Tornaterme Alapítvány Alapító Okiratának módosításait ismét nem sikerült
elfogadnia a testületnek, a négy igen szavazat kevés volt ehhez.
– A képviselő-testület napirendként tárgyalta a rendezési terv szabályozási terv
munkarészének nyilvános közzététele óta
beérkezett javaslatokat, illetve kéréseket.
A nagyrészt képviselőkből álló, a rendezési terv munkaanyagainak előkészítésével
megbízott munkacsoport javaslatai és az
üdülőhelyi bizottság javaslatai között több
kérdésben véleményeltérés mutatkozott. A
napirend tárgyalásánál határozathozatalra
nem került sor.
– Zárt ülésen tárgyalta a testület a Díszpolgári cím valamint a Pre Mlynky – Pilisszentkeresztért díj adományozására beérkezett javaslatokat, azonban a határozathozatalra a hiányzó képviselők miatt nem
került sor.

14./2009. (VII.28.) Rendkívüli
képviselő-testületi ülés
Most már nyolc fővel ült össze a képviselőtestület, hogy döntést hozzon a Díszpolgári
címek és a Pre Mlynky-Pilisszentkeresztért díjak idei adományozásáról. A testület döntése értelmében önkormányzatunk
2009-ben Díszpolgári címet adományoz
két testvérközségünk polgármester aszszonyának, Cseri Zitának Nagyölved és

Jakab Mária Editnek Kézdiszentkereszt
polgármesterének. Pre Mlynky-Pilisszentkeresztért díjat adományoz Diószegi
Gergelynének és a Dr. Göttl Márta – Dr.
Horváth Sándor házaspárnak. A díjak a
falu ünnepnapján, a Pilisi Klastrom Fesztiválon augusztus 16-án, a Folklór fesztivál
előtt kerültek átadásra.
Lendvai József
polgármester

A pilisszentkereszti szántók története:
múlt és jelen

H

a valaki idegenként Pilisszentkereszt határában, a Pilis-tető
keleti lábán elterülő régi földekre
téved, embernagyságú vagy még annál
is magasabb csipke- és galagonyabokrok
szövevénye között kell áthatolnia. Azonban
ha a Pilis-tetőről nézünk lefelé a területre,
itt-ott még felfedezhetők az egykori nadrágszíj-parcellák nyomai.
Az egykori szántóföldeken sétálva Gaján
Vilmossal sok dolgot megtudtam a régi
tájhasználatról, mikor még hagyományos,
önellátó gazdálkodás folyt a területen. A
mezőgazdasági területek fokozatos felhagyása jelentősen átalakította a táj képét.
A kapásnövény-kultúra már körülbelül
az 1960-as években befejeződött, ezután
már csak szálas takarmányt termesztettek
és az 1980-as évek után lassanként az is
abbamaradt. A parcellák eredeti széle
és ezzel együtt a régi út a „Nad Haranti”
mentén már csak nehezen észrevehető, az
arra járók ma az újonnan kialakított úton
mehetnek a Pilis-hegyre. A terület egy
részén, a Szentléleki-út felett, már semmi
nyoma a nadrágszíj parcelláknak, mivel ezt az ejtőernyősök leszálló pályának
használják és emiatt időnként megtisztítják a cserjéktől. A ma használt parcellák
kaszálók, melyek jó szénát adnak.
Már második éve végzek botanikai felmérést ezen a területen. Munkám során azt
vizsgálom, hogy mennyire tértek vissza az
eredetileg itt élő növényfajok, vagyis milyen mértékben regenerálódott a terület a
felhagyás óta eltelt idő alatt. Ha kb. 1000
éve jártunk volna itt, valószínűleg gyepekkel mozaikoló mészkedvelő tölgyeseket
találnánk, ahogy a terület északi határán
ma is. Mára sok erdei és száraz gyepi faj
tért vissza a cserjésedő gyepekké alakult
egykori szántók területére. Ezek a fajok
főként a környező erdőkből és a Pilis-hegy
magasabb részein található sziklagyepekből
származnak, esetleg a szántók mellett megmaradt rézsükről, szegélyekről.
Ilyenkor tavasszal-nyár elején különösen
sok szép és természetvédelmi szempontból is értékes virág nyílik a gyepekben.

Áprilistól a hegy alatti részen már kidugja
fejét a sárga virágú tavaszi hérics (Adonis
vernalis) és májustól kereshetjük töveit a
bíboros kosbornak (Orchis purpurea) is.
Szinte nincs olyan része a gyepeknek, ahol
ne fordulna elő a lila budai imola (Centaurea sadleriana) és a szép kék virágú Szent
László-tárnics (Gentiana cruciata), ami
nevét onnan kapta, hogy a néphagyomány
szerint királyunk ezzel gyógyította a pestist. A fokozottan védett méhbangó (Ophrys apifera) egy töve is előkerült tavaly egy
fiatal tölgyfa alól. A Szentléleki-út fölötti
területen sok száraz gyepből származó védett faj is előfordul, ilyen a hosszúlevelű
árvalányhaj (Stipa tirsa) vagy a magyar
bogáncs (Carduus collinus) utóbbi faj csak
a Kárpát-medencében honos.
Több probléma is gondot okoz a gyepek
fennmaradása szempontjából. Egyrészt
az idegenhonos fajok közül megtelepedett a magas aranyvessző (Solidago gigantea), amely tapasztalatok szerint képes
egész réteket, gyepeket elözönölni, és
egyeduralkodóvá válni. A másik jelentős
veszélyeztető tényező nem újkeletű. Már
a mezőgazdasági művelés felhagyásában
is jelentős szerepet játszott: a vadkár, amit
elsősorban a vaddisznó okoz. A gyepek
jelentős részén éreztetik a hatásukat: sok
helyen találni túrásokat. Ezek száma és
mérete a tavalyihoz képest is jelentősen
nőtt. Alapvetően nem az a probléma, hogy
néhol vaddisznók „dolgoznak”, hisz ők is
hozzá tartoznak a természethez, hanem
az, ha mindenhol túrnak, azaz ha túl nagy
a létszámuk. Mivel számukat nem a rendelkezésre álló természeti erőforrások, hanem az ember szabályozza etetéssel, a gyep
szempontjából túl sok lehet belőlük.
Tekintettel a kialakult fajgazdag száraz
gyepekre és a bennük megtelepült természetvédelmi szempontból értékes, védett fajok magas számára, érdemes lenne
több figyelmet szentelni a veszélyeztető
tényezők korlátozására, megszüntetésére.
Lupták Réka
(ELTE TTK biológus hallgató)
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Hétköznapi közügyeink
Egészség vagy betegség?

Kedves Olvasó!

Isten a kőben alszik
Isten a növényben lélegzik
Isten az állatban álmodik
Isten az emberben ébred föl

Hiszem, hogy Ön is leginkább arra vágyik, hogy minél tovább éljen, élvezze az
életet, és egészséges maradjon. Akinek ez sikerül, valószínűleg sokáig fiatal és szép
is marad, megőrzi jólétét, lelkesedését. Azért, hogy ez mindig így maradjon egy rövid utazásra invitálom Önt.

Mi foglalkoztatja leginkább
a mai kor emberét?
Társas kapcsolataink közben, rövidebb-hoszszabb beszélgetéseinkbe valahogy mindig beleszőjük azt, hogy miként érezzük magunkat.
Egymás üdvözlése után a leggyakoribb kérdés: „hogy vagy?”. Többnyire panaszkodással töltjük meg párbeszédeinket, amelynek
a középpontjához érve, betegségeink részletezésébe kezdünk. „Nem baj, csak egészség
legyen!” – mondjuk vigasztalásul bajban levő
szomszédunknak, ismerősünknek. Valóban
így igaz: a legfontosabb az egészségünk. Miért feledkezünk meg erről mégis oly könynyedén? Jellemzően annyit dolgozunk, hogy
egyre több pénzt keressünk, miközben észrevétlenül feláldozzuk az egészségünket. Amikor pedig ráébredünk erre, az összes vagyonunkat odaadnánk, hogy visszakapjuk azt.
Ebben a körforgásban többféle támadásnak vagyunk kitéve: az írott és elektronikus média, a kereskedelmi áruházláncok, a
gyógyszeripar, stb. Ezek mind a szenvedélyeinkre építik üzleti érdekeltségeiket, felmutatják nekünk azokat és a felkeltett kíváncsiságunkat magunk ellen fordítják.
Beszélgetéseink során gyakran viccelődünk azzal, hogy valamiben meg kell halnunk. Valóban? És addig? Kinek és mennyire
fontos, hogy amíg él azt milyen minőségben
teszi? Gondolatainkban és beszélgetéseinkben sokkal több figyelem fordul a halál elkerülésére, mint az élet értékeinek, ajándékainak felfedezésére.
Bajban van a világ!
Az egészségügy intézményei, és ellátó helyei,
telve vannak beteg emberekkel. Minden embert betegként, minden esetet betegségként
fognak fel. Eltévedtünk, vagy nem tudjuk mi
az egészség? A fejlett, civilizált világot alkotó emberek minden kérdésükre kívülről várják a választ, a problémákra kívülről várják
a megoldást. Megszoktuk, hogy a szakértők
mondják meg, mikor mit kell tenni. Aztán ha
a javaslat nem éppen kedvező a számunkra,
akkor a felelősségvállalást is áthárítjuk. Elfelejtettük hogyan kell önállóan gondolkodni,
saját magunkat megmenteni és így magatehetetlen bábokká válhatunk.
Tótágast áll az egész világ!
Nyoma sincs az egészség gondozásának, megőrzésének, a betegség megelőzésének. Éppen
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ellenkezőleg! Minden a betegségek és a hosszú távú káros hatások előkészítésére irányul.
Mivel a fizikai világban nem létezik hivatalos és valóságos egészségszemlélet, ezért
ki-ki kénytelen a saját kezébe venni, a saját
egészségét. Ugyan kit érdekelne az egyes ember egészsége, önmagán és szerettein kívül?
A mai egészségügy éppen ezt kerüli ki.
A diagnózis, a betegség megállapításának
fejlődése óriási léptekkel halad előre, azonban a kiinduló ok feltárása és annak terápiája hiányzik. Szárnyaló diagnózis-kultúránk
odáig fajult, hogy az emberek dicsekednek a
megállapított betegségeikkel, egyfajta versengés indult meg, hogy ki mennyit tudott
összegyűjteni jelenlegi életében. A gyógyítás átalakult tudománnyá, és elfeledkezett
az egyén szükségleteiről gondoskodni. Ott
tartunk, hogy a tudomány irányából nézve
a gyógyítás és a kórisme összemosódott és
azt hisszük, hogy a kettő azonos egymással.
Lényegében a tudomány elfeledkezett a gyógyításról, miközben a betegek és betegségek
száma szakadatlan növekszik.
Mi az egészség?
Hol van az a határ, ahol erről letérünk,
miről vesszük ezt észre?
Az emberiség nem létezhet az Univerzum
törvényei nélkül. Minden mindennel összefügg, a testen belül is, minden összhangban
és harmóniában van egymással. Az életerő
természetes és folytonos áramlása felelős
életfolyamatainkért, átjárja sejtjeinket, szerveinket, érzéseinket, tudatunkat, gondolatainkat. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk és
maradjunk, az életenergiát egyensúlyban kell
tartanunk testünkben és az élet minden területén. Az egészség az elsődleges! A fiatalabb
nemzedékeknek olyan egészségtudatot kell
átadni, amely képessé teszi őket arra, hogy
felelősségteljesen viszonyuljanak a saját
egészségükhöz.
A rendszer egészségügynek nevezi magát,
de lényegében csupán a betegségek ügyeinek
javítgatására összpontosít. Hibás gondolaton
nyugszik. A hibaforrást csak úgy szüntethetjük meg, ha előbb megtaláljuk és tudatosítjuk
a hozzá vezető utakat.
A testi egészség
– a sejtek, a szövetek, a mirigyek akadálytalan együttműködése, salakmentessége,
– a jól feltöltött ásványi anyagraktárak, melyek egyet jelentenek a szépséggel,
– a szükségleteknek megfelelő ellátás minden fontos anyagból,

– a mozgásképesség működőképességének
teljes megőrzése,
I. F
 izikai szintű jólét
II. E
 nergetikai jólét: Az asszimiláció, keringés, kiválasztás, ellazulás, hibátlan működése. Energetikai terhelések, diszharmóniák, sugárzások, rombolások hiánya.
Energetikai utánpótlás, a pihenés, a művészetek, a szexualitás élvezete, nyitott, jól
működő csakrák segítségével.
III. Teljes parazitamentesség
A lelki egészség
– a szeretet, a béke,
– az együttérzés,
– a megértés,
– a tudatos felelősségvállalás,
– a tapasztalat, az élménykincsek gyarapítása
Mi a betegség?
Hogyan betegedünk meg, mi a betegség célja? Mit akarunk elérni a betegséggel? Az
egészség helyett miért választjuk mégis a betegséget? Az én megfigyelésem szerint, minden élőlény a saját maga szintjén a teljességre
törekszik. A ma uralkodó világkép nem tekinti az embert a természet részének, emiatt
nem is vállal érte felelősséget. Megszakította
a kölcsönhatás érvényességét, a természet
szerveződéseinek szintjei között. Az ember
szeretne jól élni, bármi áron. Emiatt könnyedén elfeledkezik róla, hogy „összhangban
legyen a természettel”. A teremtés koronájának tartja magát, és elég ostoba ahhoz, hogy
számos balga döntést hozzon a saját életével,
környezetével kapcsolatban, és ezáltal életveszélybe sodorja önmagát.
A testi betegség
– a szervezet elsalakosodása, megmérgeződése,
– ásványi anyagainak felemésztése,
– az elsalakosodás ásványianyag-hiányhoz
vezet
I. A
 nyagi szükségállapot: Elsalakosodás
(problémák a PH értékkel). Mérgezés
(gyógyszerek, nehézfémek okozta terhelések). Túladagolások (fehérje). Hiányállapotok (vitamin).
II. E
 nergetikai szükségállapotok: Lelki konfliktusok (stressz, bizonytalanság, félelem,
szomorúság, bánat, düh, irigység). Technikai eredetű hullámok, sugárzás (számítógép, mikrohullám, rádió, TV, mobil
telefon).
III. Fertőzések, paraziták okozta szükségállapot
– vírusok
– baktériumok
Mi a salakanyag?
Savakból és mérgekből képződött só.
A szervezet ásványi anyagok és nyomelemek segítségével – saját tartalékait
kifosztva – kénytelen sókat képezni
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– gombák
– paraziták, férgek
Az ásványi anyagaitól megfosztott szervezet
kémiailag elsavasodott, ezért ki van téve a
paraziták veszélyének.
A betegség e háromszintű jelenség sorozata.
Az orvostudomány ebből általában csakis a
harmadikat, az utolsó szintet veszi figyelembe, és ezzel definiálja a betegséget, a tünettel.
Pedig nem a tünet teszi a betegséget, sokkal
inkább a test ellene való küzdelmi állapotát
jelenti. Ezt a küzdelmet próbálják gyógyítani
és ezt értelmezik félre. A gyógyítás célja nem
az ellenállás növelése, hiszen az ellenállás az
ismeretlentől való félelemből fakad.
A gyógyítás, a teremtés a szeretetből,
a megértésből, a reményből ered. A savas
szervezet megpróbálja a kevésbé fontos helyekre lerakni a felesleges salakanyagot, és
így tehermentesíti a véráramot. A kötő- és
zsírszövetekből lerakóhely lesz.
Szervezetünk terápiás láz segítségével,
megpróbálja elégetni a lerakódott hordalékot. A természetes folyamatot sikerrel végzi,
ha nem próbáljuk meg antibiotikummal megakadályozni. Sajnos többnyire ez történik, és
ennek következtében az egész immunrendszer legyengül. Ezért érzi magát kifacsartnak, aki gyógyszerrel győzte le a lázat.
Testfolyamatainkat tovább savasítják az
orvosságok, a stressz, amelyet betegségtudatunk és betegségérzésünk okoz. Egészséges sejtjeinket pedig mindjobban savasítja
az oxigén-, és táplálékhiány. Életenergiánk
egyre csökken. A felnagyított félelem miatt
vesénket egyre inkább elárasztja a savdagály, és amikor már nem bírja tovább a terhelést, visszanyomja a nyirokerekbe, ennek
következtében a szervezet földagad, ödéma
jön létre.
Egyre több embernél megjelenik a fertőző gomba, az acidózis (savbőség) kísérő
jeleként, amely súlyos károkat okoz a májés az agysejtekben. A feszültségek növekedésével, egyre jobban gátolt az emésztés, a
természetes kiválasztás. Vérünk savasságát
tovább emeli az édes desszert, a savas feketekávé, amely megterheli a szívet és a keringést. A gerincoszlop mentén lerakódott salak
fájdalmasan nyomja az idegvégződéseket.
Talpon, és fejbőrön megjelenik az un. tűkristály, amely lecsiszolja a csigolyák és izületek
közeiben található porcot. A hajszálvékony
idegvégződések elégtelenül szállítják az ingerületet az agyba, a végtagokba. Magas
vérnyomás alakul ki, mert az elsalakosodás
eltömíti a sejteket, merevvé válnak a vörösvértestek, és vérkeringési zavarokat okoznak. A magas koleszterinszint a csontokból
vonja el a kálciumot, az élet fenntartásához.
A reumatikus fájdalmat az váltja ki, hogy a
húgysavkristály nyomja az ideget. A húgysav
a túlzott fehérjebevitel lebontásakor keletkezik. A szorongó ideges ember gyomorsav túltengéstől szenved, amely gyomorhuruthoz,

fekélyhez vezet. A mértéktelenül sportolók,
tejsavval árasztják el szervezetüket, a túlzott
izommunka miatt. A dohányzás kénhidrogén-visszatartást okoz, amely reakcióba lép
a testfolyadékkal és kénsav lesz belőle. A
kénsav felpuhítja a porckorongot. A fájdalomcsillapítókkal acetilszalicilsavat (egyfajta oldószer) nyelünk. Az aggodalom tünete
nyaki idegek problémáiban jelentkezik, és
így tovább.
Az egészség megteremtése, a test kiegyensúlyozottságának eredménye. Attól
nem válunk egészségessé, ha betegségeket
nevezünk el, aggódunk miattuk, harcolunk
ellenük, megpróbáljuk elűzni őket. Attól
vagyunk egészségesek, ha kívül-belül megteremtjük az egyensúlyt. Ma a hadszíntér áthelyeződött az egyének szintjére, a csatatér,
az emberi szervezet, és a fegyverek helyett
gyógyszerekkel küzdünk. A fegyvergyártás
helyett a gyógyszergyártás került a hatalom
csúcsára.
A lélek betegsége
– türelmetlenség, a megértés hiánya
– szeretet elutasítása
– gátolt érzelem kifejezés
– megfelelési kényszer, sikertelenség
– az élvezetek hajszolása, kicsapongó élmények okozta túlterhelés
– a bizalmatlanság, kudarc és veszteségérzet
Mi nem betegség?
Az olyan tünet, mint például a daganat, ekcéma, nyílt lábszárfekély,
gennyes mandula, nem tekinthetők
betegségnek.
A drámai csapások, mint például a
szélütés, szívinfarktus, fekélyek, szintén nem betegségek, hanem a betegségek következményei
Megfigyelte-e, gondolt-e arra, hogy egy egyszerű családi vagy környezeti probléma után
egyszer csak szomorú lett? Tud-e valamit
kezdeni ezzel az érzéssel? Felfigyelt-e rá, értelmezte-e, igyekezett-e megoldani? Esetleg
elnyomta, mert nem találta elég jelentőségteljesnek, ezt követően megfájdult a torka,
nátha vagy bőrkiütés jelentkezett, esetleg a
következő napokban megszédült többször is?
Az érzés és észlelés szintjén jelentkezik a
hiány vagy a többlet. Például a torokfájás,
– a tűz energiatöbblete – gyulladás formájában jelenik meg, amely a konfliktusok által
keletkezett, a ki nem oltott tűz energiájának a
testi megnyilvánulása.
Ezeket felismerve két lehetősége van,
–kedves olvasó – amelyben döntést kell hoznia. Figyel-e a hétköznapok társas eseményeinek önmagára gyakorolt hatására, vagy ezt
figyelmen kívül hagyva megvárja, amíg a
teste jelzi a problémát, amelyet segítségnyújtás hiányában nem tudott megoldani?

Hallotta-e, vagy szokta-e beszédben használni: lelki beteg vagyok, a hatodik érzékem
azt súgja… stb.?
Saját magunk számára kénytelenek vagyunk ügyet csinálni, az egészségünkből,
amíg megvan. A későn ébredők számára a hiánypótló tűzoltás marad, amely egy másfajta
hozzáállást kíván. A tünet a szervezet áldásos tevékenysége, hogy leküzdje a fennálló
anyagi szükségállapotot, vagyis felszámolja
a felhalmozott mérgező salakanyagokat. A
szükségállapotnak megvan a maga oka: az
érintett személy életmódja, táplálkozása,
önmagával szembeni hanyagsága, felelőtlensége. A tünet a szervezet ésszerű öngyógyító
kísérlete, amellyel megpróbálja legyőzni a
betegséget. A tünet mögé kell nézni, hogy
megtaláljuk az igazi okot. A modern orvostudomány legnagyobb tévedése, hogy a tünet
ellen küzdeni kell. Okosabb volna, ha belátná
a betegség célját, és a szervezet öngyógyító
kísérletének igyekezetét. Az egészségügyi
rendszerünk nem kutatja a betegségek okait, sőt magukkal a betegségekkel sem sokat
törődik, ehelyett csodás gazdasági sikerrel
kínálgatja a tüneteket. Nem a gyógyítás a
fontos, nem is a megelőzés számára, hanem
egyedül az elérhető legtöbb haszon.
Én a magam részéről nem vagyok tudományos értelemben orvos, azonban hosszú
ideje gyógyítással foglalkozom, és vallom: a
betegség szükségállapot, amely akkor is felismerhető, amikor még nincs fizikai tünete,
és így is meg kell találni a megoldást!
Mi a gyógyítás?
A segítséget kérő személyt
I. az energetikai szükségállapotból az ener
getikai jólét állapotába vezetjük át;
– lelki
– energetikai
– társadalmi és
– kozmikus szinten
II. az anyagi szükségállapotból, a fizikai jólét állapotába juttatjuk
III. megszabadítjuk a mérgektől, elsősorban
kivezetéssel, immunerősítéssel, feszültségoldással.
Egyensúly
Hol és mikor billenünk ki az egyensúlyunkból? A sejtek, szervek és szervrendszerek
folytonos és állandó kölcsönhatásban működnek egymással. Amíg a szervezetben az
életenergia áramlása akadálytalan, egyensúlyban van, a szervezetre a harmónia és az
egészség a jellemző. Amikor egy külső hatásra reagálva megbomlik a belső egyensúly,
akkor valahol többlet, illetve hiány lép fel. A
szervezet a továbbiakban nem tudja ellátni
az ellenőrző, kiegyenlítő szerepét, felborul
az összhang, amelyet először enyhébb, majd
a válasz nélkül hagyott jelzést követően később, súlyosabb jelek érkeznek.
➺
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Értesítés!
A könyvtár nyitva tartása
szeptember elsejétől megváltozik:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

10–11, 15–16.30
16–20 óráig
szünnap
9–12-ig, 16–19 óráig
16.30–20 óráig

Kedves Könyvtárlátogatók!
Bizonyára sokak figyelmét elkerülte,
hogy a kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határideje lejárt. Kérem Önöket,
hogy haladéktalanul hozzák vissza a
könyveket, mert késedelmi díjat számolunk fel.
Berényi Ildikó

Felhívás!
Szeptembertől újra indul a Közösségi
Házban a
Tipegő-Topogó
az anya-gyermek kapcsolat
elmélyítése.

Intim együttlét a zene, a mozgás és az
érintés útján. Ölbeli játékok, éneklés,
mozgás, sporteszközökkel, ritmushangszerekkel és közös alkotással a legkisebb gyermekeknek és szüleiknek.
Érdeklődés, felvilágosítás:
Ferencz Renáta: tel. 06 30 238-6388

Tisztelt
Ebtulajdonosok!
Sajnálatos módon 2009. évben összevezetéses eboltás megtartására nem volt
lehetőség, ezért kérünk minden ebtartót, hogy – saját érdekében – kutyáit
egyénileg oltassa be!
Polgármesteri Hivatal

Pilisi Zöldút pályázat
(KMOP–3.1.1/A–2008)

Elkezdődtek a pályázathoz kapcsolódó
munkálatok Dobogókőn. Az önkormányzat
ezen munkák elvégzésére első körben a Pilisi Klastrom Nonprofit kft.-től, majd a Dobogókőn működő szervezetektől és vállalkozóktól kért be árajánlatokat. A Pénzügyi
Bizottság javaslatára és a képviselő-testület
döntése értelmében az ajánlatkérést megis · III. évfolyam, 2009. szeptember

Tisztítás + Táplálás = Egyensúly
A szervezet képes önmagát egyensúlyban tartani, ha megfelelően tisztítjuk és tápláljuk.Az
instant kávéhoz, és gyorsétkezdéhez szokott
társadalom azonnali eredményeket vár el egy
kapszulától, egy csésze gyógyteától, lehetőleg
még aznap. A türelmetlenség egyik jellemző
kísérő tünete jelen életünknek. A fokozatosság elvét kell hagyni érvényre jutni, figyeljük,
mit kíván a szervezetünk, és adjuk meg neki
a regenerálódáshoz szükséges tisztító anyagokat és elegendő időt a folyamathoz. Figyeljünk
az apró jelzésekre, a kis kibillenést könnyű
korrigálni, és így megelőzhetjük a komolyabb
tünetek kialakulását. A gyógyítást az egyensúly állapotáig kell folytatni. Minden gyógyításnak megvan a maga ideje, nem lehet rövidebb, vagy hosszabb a szükségesnél. A magas fehérjetartalom a hús, tojás, tejtermékek
élénkítik a szervezetet, túlzott fogyasztásuk
a méreganyagok felhalmozódásához vezet.
Az édes és sós, vagy erős túlsúlya megbontja a kiegyensúlyozott energetikát. A testápolás pedig gyakran inkább tekinthető testünk
mérgezésének, mint ápolásának. Pl.: a savas
kémhatású krémek a bőrünk természetes lélegzését lezárják, a fluidokkal dúsított fogkrémek, lehetőleg gyümölcsös ízesítéssel készülnek, hogy a gyerekek szívesen le is nyeljék a
mérgező, habzó anyagokat. Az eredmény sok
esetben, a szervezet idő előtti leromlása.
Ma súlyosan beteg a társadalom is, amely
tétova, határozatlan, bizonytalan, életcél
nélküli egyénekből áll össze. Mindenkinek
megvan a saját, esetenként több szenvedélytől való függősége, amellyel faladata van.
Szenvedélyeink és függőségünk mértéktelensége tisztán látható, egy-egy személy
mennyiben érintett, és hányan vallják ezt be
önmaguknak.
Az élelmiszerüzletek és benzinkutak elképesztő bőségben kínálnak függőséget okozó élvezeti cikkeket, a gyógyszertárak pedig
tele vannak betegséget és függőséget eredSzenvedélyeink:

Kábítószer
Munka
Pénzköltés
Alkohol

Betegség
Nélkülözés
Kapcsolatok
Stressz

Hatalom
Nikotin
Szex
Pénzkeresés

mételte és meghosszabbította a pilisszentkereszti vállalkozók megszólítása érdekében.
Az ajánlatkérések a pilisszentkereszti hirdetőtáblákon lettek kifüggesztve 2009. június
26. és július 14. között, valamint olvashatók
voltak Pilisszentkereszt honlapján is.
A beérkezett ajánlatok alapján a polgármester a képviselő-testülettől kapott felhatalmazása szerint a legkedvezőbb ajánlatot
adókkal kötött vállalkozási szerződést. Így a
gerincen futó sétány felújítására, a sípályáig
történő kiépítésére és a kilátó burkolására a

ményező gyógyszerekkel. Az efféle szerek
lehetséges mellékhatásainak listája kétszer,
háromszor olyan hosszú, mint állítólagos
gyógyhatásaik. Megfigyelhető utóhatásként
a kialakult agresszivitás és az intelligencia
gyöngülése.
A fiatal fiúk és lányok, sokszor már a gyerekek is habzsolják az izgalmakat, az édességet, kólát, üdítőket, kávét, húst, cigarettát,
alkoholt és drogokat. Ezen kívül savasító hatású a stressz, a túlterheltség, a lárma, amely
alól nehezen vonjuk ki magunkat.
A hajszolt munka eredményeképpen esetleg félretett pénzt, értékpapírt, ingatlant, befektetéseket egyre hamarabb vagyunk kénytelenek felhasználni, az időközben elvesztegetett egészségünk helyreállítására.
Úgy teszünk, mintha meg kellene várni,
míg valaki cukorbeteg lesz, eltörik valamije,
emlődaganata, szív- vagy agyinfarktusa lesz,
és csak ekkor lépünk közbe, ekkor próbáljuk helyrehozni, ami elromlott. Mennyivel
okosabb dolog lenne megkeresni mindezek
okát, és megváltoztatni az emberek életmódját, megpróbálni optimalizálni a lehetőségét annak, hogy egészségesek legyenek,
és minimalizálni a lehetőségét annak, hogy
megbetegedjenek. Sok olyan dolgot teszünk,
ami végül, hosszú távon, fokozatosan összeadódik, és átlépve a határt, a betegség már
nyilvánvalóvá válik.
Előfordul, hogy az egyén nem tartja jó
orvosnak azt, aki nem talál nála valami rendellenességet.
A gyógyszeripar finanszírozza az orvosképzést, és az orvosokat teljesen szétszakosította, ennek köszönhetően az emberi test
működését nem látják összefüggéseiben.
Nem keresik az alapvető okot, a kiváltó ok
eredetét, figyelmüket legtöbbször a tünet
megszüntetésére, az elfojtásra koncentrálják.
Kihúzni, kivágni, elfedni, beültetni, lecserélni, műanyaggal pótolni stb.
Az eredményesség megkívánja, hogy
visszamenjünk a kezdetekhez, megtaláljuk a
kiváltó okot. Aki javítani akar az életén, annak vissza kell nyerni az „egész-ségét”!
Vargyai Györgyi – Dobogókő
(Tel.: 06-30/9823795)
(A cikk szerzője testi-lelki egszségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel foglalkozik – a szerk.)

Krupp és Társa Kft. kapott megbízást bruttó
6 463 063 Ft-os áron; a Pihenő-sétány gallya
zási és parkosítási munkálataira pedig a Pilisi Fényforrás Kft. kapott megbízást bruttó
2 800 000 Ft-os vállalási áron. A fent említett munkálatok befejezésének határideje
2009. szeptember 30. A pályázati pénzből
jut a sétányok erdei bútorokkal, információs
táblákkal, útvonaljelző oszlopokkal és pihenőhelyekkel történő továbbfejlesztésére,
amelyekre nagy valószínűséggel tavasszal
kerül sor.
L.J. pm.

Pilisszentkereszti Hírforrás

A Pilisi Klastrom Kht. igazi (h)arca

M

agyarországon 1997-ben a Kht.kat – többek között – azért hozták létre, hogy az állami intézmények (minisztériumok, kórházak, önkormányzatok stb.) működése átlátható, követhető, költségek szempontjából tervezhető és
ellenőrizhető legyen. Ezen intézmények működéséről kevés valós adat állt rendelkezésre akkoriban. A tényleges pénzügyi helyzet
ismerete miatt is fontos volt a gazdasági társaságok – így a Kht.-k – megjelenése. Működésüknek elengedhetetlen alapkövetelménye
a pénzügyi átláthatóság. Munkájukat évente
könyvvizsgáló elemzi és értékeli, külön Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A rábízott feladatokat csak törvényesen, az aktuális gazdasági, számviteli, jogi keretek között végezhetik.
Ezek a szabályozások követhetővé teszik az
egyes részterületekre költött pénzeket.

Példa erre az áfa kérdésről:

„Adófizetési kötelezettségeinek határidőben
tesz eleget. Általános forgalmi adó elszámolásából fizetési kötelezettsége keletkezett, hiszen az
ingatlan üzemeltetés során beszedett díjbevételek
után felszámított áfa összegét az üzemeltetéshez
vásárolt anyagok (pl. karbantartási anyagok,
közüzemi díjak, stb.) és igénybevett szolgáltatások
utáni levonható áfa összege nem csökkenti olyan
mértékben, hogy a társaság visszaigényelhető pozícióba kerülhessen. Áfa-alanynak kell maradnia
mindaddig a társaságnak, míg a korábbi évek
ingatlan beruházásához kapcsolódó áfa levonási
jogát fenn akarja tartani. Az áfa tv. 135-136. §-ai
alapján ingatlan esetében 20 évig utólagos kiigazítási kötelezettsége áll fenn a társaságnak, ha az
ingatlant az áfa köteles gazdasági tevékenységéből kivonja (azaz további 16 évig)”
– áll a könyvvizsgáló (egyik, a 2008. évvel
kapcsolatos) jelentésében.

Az elkészített üzleti tervek alapján egyértelművé válik, mit kell és lehet tenni a következő évben ahhoz, hogy a bevételek és
kiadások egyensúlyban maradjanak, hogy
melyik terület működik veszteségesen, ill.
nyereségesen. Persze ehhez el kell készíteni
évenként az elemzéseket. Ebben is segíti az
ügyvezető munkáját a könyvvizsgáló.
Az önkormányzat az éves beszámolók
alapján (és az ebben szereplő pénzügyi és
szöveges elemzésekből, közhasznú beszámolóból) dönthet – ha tud és akar – a következő év feladatairól, felújításairól, karbantartásairól, beruházásairól, stb. Ehhez elengedhetetlen a párbeszéd, a tevőleges együttműködés, az együttgondolkodás a tulajdonos önkormányzat és a gazdasági társaság
(Kht.) vezetése között.
Már 2007-ben is világossá vált a jelenlegi
ügyvezető számára, hogy az önkormányzat
fizikai dolgozóival és közmunkásaival nem
lehet vállalkozást építeni. (Őket a Polgármesternek kell irányítani, hiszen ő a munkáltatójuk, és így másra át nem ruházható
közfeladatokat tudnak ellátni – ha akarnak.)

Ezért döntött úgy az ügyvezető 2008-ban,
hogy alkalmazottakat foglalkoztat és önállóan menedzseli a Kht.-t. A következő évre
már úgy tervezte a feladatokat, hogy az alkalmazottak foglalkoztatásának bérterheit
is bele építette a felmerülő költségekbe, ezzel jelentős anyagi terhet vállalva át az önkormányzattól. A feladatok gyors, pontos és
szakszerű elvégzéséhez ez a lépés elengedhetetlen volt.
A munkák nagy részét az önkormányzat
megrendelései tették ki, hiszen az átvállalt
közfeladatokat a Kht. végezte el, és a munkáért a közhasznú szerződésben előre meghatározott módon fizetett az önkormányzat.
Az évközben képződött hasznot egyéb
közhasznú feladatokra lehetett fordítani (pl.:
az önkormányzati gépek üzemeltetésére, javítására/karbantartására, újságkiadásra, ünnepségekre, Klastromrendezvényekre stb.),
ezzel is csökkentette a Kft. az önkormányzat kiadásait, hiszen a közhasznú feladatokért az önkormányzat nem fizet. Ez egy természetes és a gazdasági törvényekkel egybevágó folyamat, mivel ez is a célja egy nonprofit szervezetnek.
Az év végeztével, – amikor az éves beszámoló elkészül – van alkalom arra, hogy a
testület véleményezze az egész évi munkát.
Egyébként – és törvény szerint is – az ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, amivel a Kht. érdekeit érvényesíteni tudja vagy
akarja, a naponta felmerülő problémákról,
munkákról, szerződések megkötéséről, módosításáról, munkáltatásról stb. A Kht. ügyvezetője jogászok, számviteli és egyéb szakemberek, könyvvizsgáló bevonásával évenként a közhasznú szerződések tárgyalásakor is mindent megtesz, hogy előkészítse a
szükséges szerződéseket. Ezeket a szerződéseket az önkormányzattal együtt kellene
megtárgyalni, majd ezután a képviselő-testületnek kellene dönteni az elfogadásukról.
De ez a megbeszélés-egyeztetés-döntés folyamat nem működik.
A Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht. eredetileg az Egészségügyi Centrum beruházására jött létre. A kivitelezés körülményeire
most nem térek ki, hiszen ez külön vizsgálat
tárgya kell, hogy legyen! Tény, hogy az általános forgalmi adóval szokásos pénzügyi
„játék” is szerepet kapott a beruházás létrejöttekor. Az elvégzett munkák által megtermelt érték – maga az épület – nem került a
Kht. résztulajdonába. Társasházzá nyilvánítása után (2007-ben), annak alapító okiratában semmilyen utalás nem található, hogy a
Kht. tulajdonában és nyilvántartásában van
az elvégzett épület-beruházás! A tulajdoni
lapon sem a Kht., hanem az önkormányzat
szerepel, mint tulajdonos. Tisztáznia illene
és kellene az önkormányzatnak a 100%-os
tulajdonában álló Kht.-val az ingatlanhoz

fűződő jogviszonyt! Mi indokolta a Társasházzá nyilvánítást? Milyen szabályok szerint történik a vagyongazdálkodás?
Az eddigi tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzata ezek megoldására nem hajlandó vagy nem képes. (Példa erre a Pilisi
Kulturális Szolgáltató Kft., amelynek lezáratlan ügyét évek óta görgeti maga előtt.) A
Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.-nek viszont
alapvető érdeke, hogy ez a problémahalmaz
megoldódjon, de tárgyalópartner hiányában
egyedül nem képes rá. Ez a legfontosabb,
amit rendezni kell!
A beruházás után a Kht. feladata lett az
Egészségügyi Centrum, és a Közösségi Ház
üzemeltetése, valamint az üzlethelyiségek
bérbeadása is. Az egyes bérleti szerződéseket még az előző vezetés kötötte. A különféle szerződések hemzsegnek a hibáktól, a
pontatlanságoktól, közük sincs a piaci viszonyokhoz és a meghatározott bérleti díjak
nagyságrendje között jelentős eltérések vannak. Természetesen van néhány „kedvezményezett”, akiket határozott idejű 5 éves időtartamra kötött szerződéssel – 2006. nyarán
– bebetonoztak. Ilyen pl. a Közösségi Ház
„presszója”. Szinte az összes szerződés korrigálása, újbóli megkötése, a bérleti díjak
rendezése az önkormányzat tevőleges akarata nélkül nem történhet meg! A még hiányzó, de az üzemeltetéssekhez szükséges
szerződésekben pontosan meg lenne határozva, hogy mit kellene csinálni, az mennyibe kerülne, és hogyan lenne ellenőrizhető az
elvégzett munka (Közösségi Ház, újság, Dobogókő közterületei stb.). De ezek az „üzemeltetési” szerződések csak nem akarnak
megtárgyalásra kerülni!
Követendő példa a Közösségi Ház rendbetétele, mivel itt az önkormányzattal és a
bérlőkkel együttműködve megtörtént az
elektromos-, és fűtésrendszer átalakítása,
a festés-mázolás, és a terembérleti díjak is
rendeződtek. A Kht. elvégezte a javításokat
és megszervezte a folyamatos karbantartást.
A további feladatok és felmerülő költségeik
pontos tervezéséhez és ellenőrzéséhez azonban itt is hiányzik a műszaki üzemeltetési
szerződés! Szükség volna egy könyvtárostakarítói állásra is az intézmény működtetése érdekében, de az igazi megoldás az önkormányzat intézményeinek fenntartásához
és a szükséges karbantartások elvégzéséhez
egy falugondnokság lenne!
Az ingatlanok üzemeltetésével egyidejűleg a Kht. Dobogókő közterületeinek rendezését is végzi. Az ügyvezető az átadott közfeladatok tervezése és költségeinek megismerése miatt 2009. évre üzleti tervet készített, de többszöri konzultáció és megbeszélés után, a testületi ülésen a képviselő-testület nem döntött az üzleti tervről. A 2009. ➺
III. évfolyam, 2009. szeptember

·
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➺ évi közhasznú szerződés megkötése után
a Pénzügyi Bizottság elnöke azt állította,
hogy nem is készült üzleti terv. Az önkormányzat nem akar tudomást venni a közterületek rendezésének költségeiről, de elvárja,
hogy egész évben végezzük a fűkaszálást! Az
önkormányzat a könyvvizsgáló további működéséről szóló döntését is késlelteti – ezzel
törvényt sért–, számlatartozását nem rendezi,
akadályozza a Kht. normális keretek közötti
működését. Milyen célokat szolgálnak ezek a
szándékok? Vélhetően a feladatok pontos felmérése, pénzügyi tervezhetősége és a problémák megoldása (területrendezések, újságkészítés, ingatlanüzemeltetések stb.) nem tetszik azoknak, akik nem akarják, hogy ezek a
dolgok mások számára is átláthatóak, világosak, és ellenőrizhetőek legyenek. Hiszen ha
zavaros, átláthatatlan, ellenőrizhetetlen valami, akkor elhallgatható, eltitkolható akár a
képviselő testület elől is. A közelmúltból ismerősek ezek a viszonyrendszerek!
Mi lehet fontosabb a működésnél? Miért
jobb egy problémát nem megoldani? Mi az
ami zavaró a rendezettségben?
Meg kell jegyeznem, hogy a képviselőtestület sokszor nem is tud – mert nem tájékoztatják – a négyszemközti háttéralkukról, a különféle érdekekről, célokról és szándékokról. Úgynevezett „döntéselőkészítés”
nem igazán történik az önkormányzatnál,
de én jelenleg csak a Kft. és az önkormányzat viszonyáról írok. Az eltelt két és fél év
azt mutatja, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft-vé alakult gazdasági társaság (a Kht.
jogutódja), a rábízott feladatokat átgondoltan, szakszerűen és ellenőrizhető módon
végzi és szervezi. A Kft. a megkötött és érvényben lévő szerződések bevételeiből működteti az épületeket, a közterületeket, végzi
a rábízott feladatokat.
A Kft.-vel valójában az a baj, hogy jól
működik, hogy létezik. Ebből egyenesen következik – egyesek számára –, hogy akadályozni kell a működését (vannak erre láthatatlan hatalmi módszerek), és ha lehet, meg
kell szüntetni. Meg is tesznek ezért néhányan mindent, hogy ez bekövetkezzék. Lelkük rajta. Nem törődnek azzal, hogy ez az
önkormányzat vagyonvesztésével járhat. A
lényeg számukra az, hogy ami gondot okoz
nekik, az szűnjön meg! A legbutább stratégia, bár ezt a külső szemlélő, a lakosság nem
érzékeli. Vagy mégis?
A Kft. vezetőjének szembesülnie kell
azzal, hogy hiába teszi a dolgát jól és hiába végzi a munkáját a szabályok szerint, a
döntéshozókat nem mindig ez befolyásolja
a véleményalkotásban. Miközben folyamatosan figyelnie kell a gazdasági folyamatokat, a havi pénzügyi egyensúlyt, a munkafolyamatok menetét, az ügyek törvényes vezetését, küzdenie kell az igazáért és harcolnia
kell az ellene áskálódókkal is. Természetesen nem riad vissza a konfliktusoktól és azok
kezelésétől sem. Megvívja harcát, ha szük · III. évfolyam, 2009. szeptember

séges és megvédi magát és a rábízott Kft.-t,
bízva a többségben levő józan gondolkodású
képviselők tisztánlátásában, akiknek tisztelet és köszönet a munkájukért és az erre áldozott időért! A legnagyobb harc valójában
az értetlenkedőkkel, a törvényes folyamatok
akadályozóival, a gazdálkodáshoz nem ér-

tőkkel, az egyéni érdekek erőszakos képviselőivel van. Mindezek ellenére, illetve éppen ezért a jövőben is folytatni kívánja a
megkezdett rendteremtést, a jól érzékelhető
és látható építő és szépítő munkát.
Miklós-Kovács János
ügyvezető

„Védjétek a vizet, a csillagok örök tükrét„
Chránte vodu, vecsne zrkadló hvezdii!

A

ktív, vagyis fiatalabb koromban textilgyári középvezetőként sok üzemi
csoportot kísértem az akkori Csehszlovákia
textilgyáraiba, tolmács és idegenvezetői minőségemben. A sok élményt, kedves emberi
kapcsolatokat jegyzetlapok, sok száz fénykép őrzi.
Bruntál város körzetében van egy igen
kedves forrás környéki üdülőfalu: „Karlová sztudánka„ nevű. Amikor a baráti sörözés után kimentünk a csípős, őszi éjszakába
autóbuszunkhoz, valaki kérte, hogy fényképezzem le csoportjával a forrásnál. Villant a
vaku, amikor észrevettem a forrás melletti
kövön – kis márvány táblán – a címben szereplő idézetet.
Amikor lefordítottam textiles munkatársaimnak, mindenki kitódult a buszból és bizonyságot szereztünk. A forrás előtt szépen
kiépített tavacskában ragyogtak a csillagok.
Már robogott velünk az autóbusz, amikor hozzám lépett valaki azok közül, akik
a zakatoló gépek között keresték kenyerüket és csillogó könnyekkel a szemükben köszönték meg az élményt: „Nem is gondoltuk, hogy ilyen szép, ilyen megható a szláv
nyelv, amikor ilyen röviden, ilyen megható
igazságot, bölcsességet lehet kifejezni”. Néha Kalászon összefutunk egykori útitársmunkatársunkkal, és akkor többen emlékeztetnek a szép éjszakai élményre.
„Védjétek a vizet, a csillagok ősi örök
tükrét!”. Ez a kedves idézet jutott az eszembe amikor a Klastrom forrásnál járva szerettem volna vizet inni és budakalászi lakásomba vinni. Sajnos nem tehettem, mert valaki, vagy valakik nem ismerik a fent idézett mondást! Teljesen megrongálták a forrás szépen, nagy munkával kiépített lefolyóját. Hál’ Istennek voltak akik már tudtak a
dologról és gyorsan cselekedtek is. Másnap
délben már újra csobogott a forrásvíz.
Akik a Klastrom-forrást megrongálták,
nem tudják vagy nem akarják tudni, hogy
ez a természeti csoda, lakó környezetünk,
szülőfalunk környékének, kristálytiszta vizű forrásai: Isten ajándékai.
Nincs tudomásom arról, segítettek-e forrás rendbehozatalánál, amikor a helyi Somvirág Egyesület ezt a méltán értékes munkát végezte.
Magam néhány éve amikor Helytörténeti
Honismereti Tábort szerveztem a környékre, akkor tapasztaltam, hogy az oda járó fi-

atalokat nem a tiszta víz élvezete vonzza a
forráshoz, hiszen távozásuk után az otthagyott szemét között, különféle italos palackok is voltak.
Amikor sokak elismerését közvetítem
a fent említett Somvirág csapatának, a BV
szakemberének (Glück L.) és névtelen segítőiknek, arra gondolok nem tudjuk eléggé tudatosítani a mai fiatalságban, de még
a szüleikben sem, akik talán nem is tudják
milyen kincsek birtokában vannak.
Talán soha nem is gondolkodtak el azon,
hogy milyen csoda folytán maradt meg a
falu legismertebb, legbővizübb forrása, a
Szentkút, „a Leszková sztugyenka”…
Az idősebb emberek még emlékezhetnek
egy kedves példamutató eseményre, amikor
– mintegy ötven évvel ezelőtt – Francko bácsi (a szlovákiába repetriált Martinák Ferenc) nyilvános fogadalmat tett a Szentkút
gondozására. Az eseményt sok tanú jelenlétében egy vándor fényképész meg is örökítette. Valahol a kép is meg van.
Távozása után kedves kegyhelyünket sok
neves és névtelen, faluját szerető helyi lakos
munkával, a távolabbiak pénzadománnyal
segítik – mert közkincs. Köszönet érte! Bízva abban, hogy a Szűzanya odaföntről figyelemmel kíséri neve tiszteletének e madárdalos kis forrását.
E figyelemfelkeltő, munkára buzdító írás
kereteit meghaladná az a sok kedves történet és imáink meghallgatása, amely a Szentkút háromnyelvű kultúrhistóriáját képben és
hangfelvételen őrzi, megboldogult Gaján
kántor és személyem gyűjtésében, de erre
még később visszatérünk.
Ha igazán szeretjük a falunkat, itt a lehetőség közreműködni ezen kedves, szép
kegyhely rendbehozásán. Kétségbeesett
tiszteletre méltó asszonyok keresték meg a
volt Úrbéresek (Erdőbirtokosság) vezetését,
segítsen a Szentkút kidőléssel fenyegető falát helyreállítani, felújítani.
Mivel a forrás a fent említett társulat-közösség területén van, összefogást kezdeményezünk a helyi egyházközség vezetőségével, a munka elvégzésére.
Számítunk az önként jelentkező szakemberek és segítők jelentkezésére!
Volt Úrbéresek Erdőbirtokossága nevében
Gaján Vilmos
2009. augusztus 14.
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Ragaszkodás kullancs módra
Hazánkban átlagosan minden
ezredik kullancs fertőzött az
agyhártya-, agyvelőgyulladást
(enkefalitiszt) okozó vírussal.
A megdöbbentő viszont az, hogy sokkal
gyakoribb a Lyme-kórt előidéző baktérium. Száz kullancs közül tízben megtalálható Európában.
Az enkefalitisz ellen van hatékony védőoltás. Ez három menetből áll. Az első
oltást 1-3 hónapon belül kell követnie a
másodiknak. A harmadik oltást pedig 1
évvel a második után szükséges elvégezni.
Három évig nyújt védelmet a szervezetnek.
Ajánlatos télen elkezdeni a védőoltást.
A Lyme-kór megelőzésére ma még
nincs (!) hatékony védőoltás. (Lyme /ejtsd:
lájm/ egy amerikai kisváros Connecticut
államban – itt fedezték fel 1977-ben.) A
Lyme-kór egy álnok, arcátlan betegség.
Hihetetlenül változatos kórképet mutathat:
fáradékonyság, mozgáslassulás, izületi- és
izomfájdalmak, idegrendszeri panaszok,
fejfájás, ingerültség, memóriazavarok, nyirokcsomó-duzzanatok stb. Lelkiismeretes
orvosnak is komoly gondot jelent a helyes
diagnózis. Gyanú esetén a legbiztosabb a
vérvételi minta szerológiai (ellenanyag-kimutatás) vizsgálata. A Lyme-kór ma már
gyógyítható! Idült esetben viszont hosszú
időt, esetenként 1-2 évet is igényel a teljes
gyógyulás. Ehhez szükséges a beteg türelme és hite a gyógyulásban!
A kullancs életmódja
A kullancs – a közhiedelemmel ellentétben – nem a fák
lombozatán él. A talajközeli
növényzet az igazi életközege. Amíg nem jut vérhez,
addig a bokrok és füvek
harmatnedvein
tengődik.
Ugyanakkor ezek kitűnő leshelyek is! Az
erdőn-mezőn közlekedő állatokra és emberekre „rásodródnak”, az éppen pihenőkre
pedig „rámásznak”. Életkörülményeikről
tudni kell még, hogy nem kedvelik a fényt,
a meleget és a szárazságot – azaz az árnyékos, hűvös és nedves csalitos cserjések,
főleg vadcsapások a kedvenc tartózkodási
helyeik. A telet a kullancs az avar alatt vészeli át. Legrámenősebbek az átmeneti évszakokban. Ősszel energiát kell gyűjtenie a
téli álomra, tavaszra viszont elfogy minden
tartaléka.
A kullancs tudományos neve „ixodes”,
ez eredetileg „ragaszkodást” jelent. Kifejlődése: pete – lárva – imágó, 2 éves ciklus
alatt történik.
Az éhes, kifejlett kullancs (2 mm) megfelelő véradó gazdát keres (leggyakrabban
szarvast).

1. A hím kisebb és a vérszívása is csak „egy
napos”, a nőstény viszont az ivadéknevelés ösztönével mélyre ássa magát az áldozat testébe és ha nem zavarják meg,
képes akár testsúlya 200-szorosára (!) is
felfuvalkodni.
2. A petékből kikelnek a lárvák és kis
rágcsálókon, madarakon élősködnek,
de találtak már kullancsot kígyókon és
gyíkokon is.
3. A Lyme-kór bacilusa – Borrelia burgdorferi – általában az apró rágcsálók
vérében tovább él. Az így fertőzött kis
gazdaállatok vérén keresztül fertőződnek a kullancslárvák. A már ekkor nagyobb testű nősténylárvákat „nimfák”nak nevezik.
4. A rágcsálók vérén fejlődött lárvák másodéves korukra kifejlett egyedekké
alakulnak (imágók). Ezek már nagytestű emlősökön (őz, szarvas, háziállatok,
ember) keresik a nagyobb mennyiségű
vérszívás lehetőségeit...
Itt kezdődik a ciklus előlről.
Megelőzés
Jelenleg hazánkban kullancshisztéria kapott lábra. Józanul meg kell ismerni a kullancs élettanát és száműzni kell a számtalan
tévhitet! Nem szabad feladni a kirándulás
örömét és jótékony hatásait.
Ajánlatos zártan öltözködni (de ez nem
jelenti azt, hogy asztronautaruházatot rendszeresítsünk)! Felnőttek esetében az alsó
testrészt kell védeni. Haladás közben akár
meztelen felsőtesttel is kirándulhatunk (a
kullancs az alsó régióban tanyázik és irtózik a napfénytől!). Gyermekeknél természetesen a felső testrész is védendő. Minden
korosztálynak ajánlatos a „sültös sapka”. Pihenéskor, főleg leüléskor és leheveredésnél
legyünk óvatosak. A kullancs is az árnyékos helyen vár áldozatára. Mivel az esetek
túlnyomó többségében az erdő vadjai az áldozatok, így az emberek közül is a szőrmeszerelésben pihenőket részesíti előnyben. A
kemény farmer helyett jobb búvóhely a puha
flanel vagy melegítő, főleg a kordbársony.
A szagok és illatok is fontos szerepet
játszanak a rovarok életében. Jó néhány
turistatársat és erdészt ismerek, akiknek
nincsenek kullancs gondjaik. Mindenesetre a rövidnadrágosoknak ajánlatos fedetlen lábszáraik illatosítása kullancsriasztó
szerekkel. A kémiai készítmények gyakori
alkalmazása viszont veszélyeket is rejt magában! A Polybé tabletta szedéséről nem
egyértelmű az orvosok véleménye.
Végezetül, a kirándulás befejeztével a
legfontosabb mezítelen testünk átvizsgálása. A kullancs a vékonyabb bőrrel ren
delkező hajlatokat kedveli, főleg a térd ➺

Tisztelt Adózók!
Adózási határidők:
Gépjárműadó
II. félév

2009. szeptember 15.

Iparűzési adó
II. félévi előleg

2009. szeptember 15.

Építményadó
II. félév

2009. szeptember 15.

Telekadó
II. félév

2009. szeptember 15.

Ismételt tájékoztatás
a gépjárműadóval kapcsolatban:
2004. évtől a gépjárművek adataiban történt változást az okmányirodában kell
bejelenteni!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy gépjárműeladás esetén – saját érdekükben – a
bejelentést az okmányirodában 15 napon
belül szíveskedjenek megtenni!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján gépjármű-adásvétel
esetén, ha az érintett felek egyike sem
tesz eleget bejelentési kötelezettségének,
akkor a tulajdonváltozás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az, akit
a járműnyilvántartásban az év első napján
üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként be van jegyezve.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az,
aki a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi
tulajdonos külön jogszabály alapján – de
legkésőbb a változás évének végéig – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség
keletkezését követő év első napjától nem
minősül adóalanynak.
Ha a forgalomból kivont gépjárműről
a változást az eladó a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap
első napjától nem minősül adóalanynak.
Hivatkozott időpontoktól kezdve a vevőt
kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha
a változást követő évtől, illetőleg hónaptól
a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján
kezdődik, és annak a hónapnak az utolsó
napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet a forgalomból kivonták.
Polgármesteri Hivatal
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➺ hajlatban és az ágyék útvesztőin. Ezért
ajánlatos külső segítséget is igénybe venni
és tusfürdővel zárni a vizsgálódást. Vigyázat, mert a lustább kullancsok még a levetett ruházatban is várhatják sorsuk jobbra
fordulását.
A kullancscsípés a rovarcsípésektől eltérően teljesen fájdalommentes.
Az orvostudomány is tanulhatna tőle,
hogy milyen gondosan és szakszerűen választja meg a “szondázás” helyét. Nyálával
érzésteleníti a bőrfelületet, majd speciálisan
képzett első lábaival vág rajta rést és egyúttal le is horgonyozza magát. Ormánya egy
olyan szakszerűen kiképzett szigonyegyüttes, amely csak előrefelé képes haladni (hasonló az ingujjunkba akadt kalászhoz).
Az első órákban csak nyiroknedvet szív.
Rendszerint 4-6 óra múltán megtalálja a
legközelebbi kapilláris véreret. Átvágva az
érfalat, most már célhoz ért! Megkezdődhet
a vér lassú kiszivattyúzása. A véralvadást
nyálával képes meggátolni. A vérszívás
időtartama a kullancs nemétől és fejlettségi állapotától függ. A hímnek elég néhány órai szívás, míg a nimfa (az ivarérett
„lány”) már napokig szinte megrészegül az
éltető vértől. A petézni készülő anya több
mint egy hétig csüng a véradó állomáson.
A tömlőszerű potroh hihetetlenül rugalmas. Borsó, sőt lóbab nagyságúra is duzzadhat. Ilyenkor zsírfényű és ólomszürke.
A potrohon belül kesztyűszerű bélrendszer
működik.
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Téves hiedelem, hogy a potroh végén
légzőnyílás vagy kloáka lenne. Az ürüléket visszaöklendezi a gazdaállatba. És ez
a főveszély, mert ha fertőzött a kullancs, a
fertőzést átviszi az áldozatra.
A kullancs eltávolítása
Nem kell pánikba esni
és másnap, ünnepek után
orvoshoz szaladgálni.
Az a fontos, hogy minél
hamarabb szabaduljunk meg a betolakodótól. Ezért lehetőleg magunk segítsünk a
bajunkon. A csípés napján viszonylag még
könnyű bőrünkről letépni (ujjal, körömmel vagy bicskával). Azonnal pusztítsuk
el! Két körmünk között agyonnyomhatjuk.
Fontos, hogy a tetemet emésztőcsatornába vagy tűzbe dobjuk és kezet mossunk.
A fej beleszakadása egy másik hiedelem
forrása. A fej kitinpáncélból van és ha
netán bennszakad, néhány nap múlva kilökődik magától mint az apró szálka. Szívóormányán elhanyagolható fertőzőanyag
van. Annál veszélyesebb viszont a potroh
felszakadása. Akkor szinte biztos, hogy a
seben keresztül a fertőzött kullancs béltartalma bekerül a szervezetünkbe. Ezért
nem szabad tűvel, hegyes vagy lapos végű
csipesszel operálni. De a legrosszabb, ha a
kullancs kiálló potrohát benyálazva vagy
bezsírozva spirálisan tekergetni kezdjük.
A megrémült állat egyfelől igyekszik még

beljebb ásni magát, másrészt a potroh ingerlése fokozottabb öklendezésre készteti.
Szinte pumpáljuk magunkba a fertőzött
béltartalmat.
Csípés utáni teendők
Mindenekelőtt fertőtlenítsük a csípés helyét (jód, alkohol, kölni). Jegyezzük fel a
csípés helyszínét és időpontját. Figyeljük
testünkön a csípés helyét 5-6 héten keresztül. Egy-két napon belül általában körömnyi nagyságú bőrpír szokott jelentkezni
rendszerint viszketés kíséretében. Ez jelzi
a „csatatér” helyszínét. Megindul a szervezet védekező mechanizmusa. A foltocskák
rendszerint maguktól is elmúlnak. Fertőzés
esetén azonban másfajta foltok is jelentkezhetnek. Néhány hét múltán a körkörös, ún.
„kokárda foltok” már a Lyme-kór előhírnökei. Egy-két hét elteltével ugyan ezek is
elmúlhatnak, de a korán beküldött vérminta szerológiai vizsgálata lehet, hogy még
nem mutatja ki a fertőzöttséget (negatív
a lelet). Várni kell még néhány hetet. Egy
másik tünet a „nyári influenza”: fejfájás,
láz, nyirokcsomó-duzzanat, izomláz, esetleg torokgyulladás. Ez egy bonyolult tünetegyüttes. Orvosnak is fejtörést okozhat.
Mindenesetre az egyik kórokozó lehet egy
elfelejtett kullancscsípés is...
Rajz és szöveg:
Bodor Árpád
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elepülésünk az idei évben második alkalommal csatlakozott a
Dunakanyar Nyári Játékok prog
ramsorozatához. A rendezvénysorozat
megszervezését, lebonyolítását Budakalász, Csobánka, Szigetmonostor, Pilisszántó, Pomáz, Szentendre, Pócsmegyer, Dunabogdány, Tahitótfalu, Pilisszentkereszt
települések vállalták.
A Dunakanyar Nyári Játékok számos
helyszínen számtalan programmal várta
az érdeklődő felnőtteket, gyermekeket. A
programok között szerepelt Népzenei és
Néptánc Fesztivál, Mediterrán est, Szent
Donát-napi búcsú, kézműves foglalkozás,
kirakodóvásár, alkotótábor.

A 2009. augusztus 15-16. között megtartott
fesztivál a Dobogókőről induló „Boldogaszszony Szíve” zarándoklattal kezdődött. A
zarándokok részt vettek a Trézsi-forrás fel
szentelésén, este pedig Dobogókőn a Nagy
boldogasszony-forrás köszöntésére került
sor ősi szertartással. A megfáradt zarándokok és az érdeklődők a kirakodó vásáron
válogathattak a kézműves portékákból, a
gyermekek pedig az alkotótáborban mutathatták meg ügyességüket. Az első nap zárásaként máglyagyújtásra került sor. A tűz
mellet moldvai csángó zenére táncolhattak
a vendégek. A dobogókői programokat
Rácz Zsolt Ferenc és segítői szervezték és
bonyolították le.
A rendezvény második napján folytatódott
a kézműves vásár és megnyitotta kapuit a
reneszánsz bástya fedezékében a Benedek
Elek Alkotó Tábor. Aki kedvet kapott a lovagi játékokhoz vagy az íjászathoz, lovag-

láshoz próbára tehette bátorságát,
ügyességét.
A délutáni programot Pilisszentkereszt Német Önkormányzatának ovis néptánccsoportja nyitotta meg, majd a Pávakör dalai
csendültek fel. Pilisszentkereszt
polgármestere Pre Mlynky (Pilisszentkeresztért) emlékérmet
adományozott áldozatos munkájukért: Dr. Göttl Márta és Dr. Horváth
Sándor, Diószegi Gergely Mihályné számára. Díszpolgári címet testvérközségeink
Kézdiszentkereszt polgármestere Jakab
Edit Mária és Cseri Zita Nagyölved polgármestere kaptak. Az elismerések átadását követően Hadházy Sándor országgyűlési képviselő és Zsebe Zsolt Pest Megye
Közgyűlésének tagja átadták Pest-megye
milleniumi zászlaját. Községünk nevében
a zászlót Pilisszentkereszt polgármestere
vette át. A LÖTOSZ Érdemkereszt Tűzoltó
Tagozat bronz fokozatát kapták munkájuk
elismeréséül Korán Mátyás és Tamási Ferenc, melyet Becságh András alpolgármester adott át.
Az ünnepélyes ceremóniát követően a
Folklór fesztiválon az Általános Iskola
diákjai énekeltek harmonika kísérettel
szlovák népdalokat, majd a Cséke Rozmaring Tánccsoport Csobánkáról a Lochberg
Regionális Tánccsoport Zsámbékról, Lipa
szlovák néptáncegyüttes Budapestről, a Pilis néptáncegyüttes a Kóborzengő zenekar
és a Nagyölvedről érkezett folklór csopor-

tok mutatták be hagyományőrző táncaikat, dalaikat.
A pilisszentkereszti rendezvény
fő attrakciójára vasárnap este a
programsorozat zárasaként került
sor. A tavalyi évben nagy sikerrel
bemutatott István, a király című
rockoperát az idei évben Tolcsvay
László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi – szerzők Mária Evangéliuma című rockoperája követte. A Komáromi Magyarok Dalszínháza előadásában
megelevenedett történet nagy sikert aratott a
nézők soraiban. A csodálatos környezetben
életre keltett történelmi pillanatok fényét
Tolcsvay László jelenléte is emelte.
A rendezvény sikerességét biztosító szervezeteknek és a sok-sok önkéntesnek a sikeres lebonyolításért, fáradozásukért köszönetemet fejezem ki:
Pomázi Rendőrőrs, Pilisszentkereszti és a
Pomázi Polgárőrség, az Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Pomázi és Pilisszentkereszti Egysége, a Pilisi Parkerdő ZRT,
Pilisszántó Önkormányzata, Magyar Vár
Alapítvány Pomáz, Pomázi Íjász útja Lovas íjász Iskola, Magyar Közút Kft., Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft., Gőgös Andrea,
Integrál játék, Dr. Berecz Tamás háziorvos,
és az Önkormányzat dolgozói.
Külön tisztelet illeti azon látogatókat, vendégeket, akik a támogatójegy megvásárlásával, anyagilag hozzájárultak a Mária Evangéliuma című rockopera bemutatásához.
Berényi Ildikó

A színvonalas előadást népes közönség figyelte

A II. Pilisi Klastrom Fesztivál költségvetése
Feladat
Költség (Ft bruttó)
Színpadfedés
162 500
Aggregátor
107 701
Mobil WC
62 500
Sátorkölcsönzés
15 000
Színpadszállítás
18 750
Elkerítő szalag
11 000
Virágcsokrok
15 500
Fáklyák
21 813
Egyéb (étkezés, kellékek)
27 395
Éjszakai őrzés
12 000
Mária evangéliuma (útiköltséggel)
363 000
Szerzői jogdíj
62 500
Kiadás: összesen
879 159
Bevétel: Támogatójegy
122 500
Berényi I.
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Előfordulása
A parlagfű rendszerint utak és vasúti sínek
mentén, parlagon hagyott területeken, építkezéseken, árokpartokon, friss füvesítéseknél, nem megfelelően gyomirtott kapás kultúrákban, réteken és legelőkön fordul elő.
Meleg éghajlatot, száraz talajt, nyáron
pedig elegendő nedvességet igényel. Más,
sűrűn növő növények környezetéből, fás területeken eltűnik. 400 méter felett csak ritkán fordul elő (bár Franciaországban már
1000 méteres tengerszint feletti magasságban is találtak).
Minden egyes növény pollenszemcsék
millióit szórja a levegőbe. Egy tő parlagfű
egy év alatt 60 ezer magot is termelhet, melyek a talajban maradva akár harminc évig is
csíraképesek maradnak.
Európában az allergológiai szempontból
lényeges parlagfűfélék egyike sem őshonos.
Az allergológiai szempontból kiemelt fontosságú Ambrosia artemisiifolia-t Svájcban
1878-ban, Tirolban 1883-ban, Németország
Brandenburg tartományában 1863-ban, Hamburgban pedig 1892-ben találtak először.
Az allergiás panaszokat csak ritkán okozó Ambrosia maritima a Földközi-tenger
partvidékén természetesen is előfordul, és
1800-ban már Brnoban is észlelték.
A parlagfű az első világháború után kezdett elterjedni Európában. Ennek hátterében
az Osztrák-Magyar Monarchia adriai kikötőibe érkező, parlagfűvel szennyezett gabonaszállítmányok álltak. Az első fertőzött
területek a kikötők körül, illetve az onnan
elvezető utak és vasútvonalak mentén alakultak ki. Az éghajlati viszonyok hasonlóak voltak, mint a növény eredeti élőhelyén,
Észak-Amerikában. Ekkor kezdődött meg a
parlagfű igazi európai terjedése, ami a második világháború utáni években felgyorsult,
a kilencvenes években pedig riasztó ütemet
vett fel.
A parlagfű ma többnyire a közlekedési
útvonalak mentén terjed. A főutak melletti
keskeny sávban és a vasútállomások környékén különösen nagy számban található. Terjedhet még növényi magvakkal (elsősorban
napraforgómaggal) és madáreledellel is.

Parlagfűpollen
A hetvenes évekig a parlagfűpollen okozta
allergiát speciális amerikai problémának
tartották, hiszen Európában nem volt jelentős mennyiségű parlagfűpollen.
Az elmúlt néhány évtizedben azonban
óriási fordulat történt. Az Amerikából behurcolt parlagfűféle, az Ambrosia artemisiifolia (másik latin nevén Ambrosia elatior)
Európa számos pontján robbanásszerűen
elszaporodott, és komoly népegészségügyi
problémát okoz.
A parlagfűpollen két fő allergént (Amb a
I és Amb a II) és több közepes vagy kisebb
12 · III. évfolyam, 2009. szeptember
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Ne tévesszük össze
A parlagfüvet gyakorta összetévesztik
a fekete vagy fehér ürömmel, illetve gyakran nevezik tévesen vadkendernek. A vadkender a termesztett
rostkender (Cannabis sativa) elvadult
változata, a parlagfűre nem hasonlít.
A kenderfélék családjába (Cannabinaceae) tartozik, míg a parlagfű a fészkesvirágzatúakhoz (Compositae).

A parlagfű
és pollene
Amely oly sok
problémát okoz

méretű fehérje-allergént (Amb a III, IV, V,
VI, VII és cystatin) tartalmaz., melyeknek
ma már a teljes aminosav-sorrendje ismert.
A parlagfűpollen előfordulásáról szóló
első beszámolók a hatvanas évekből, Lyon
környékéről származnak. Később emelkedő
számban észleltek parlagfűpollent Burgundiában is. Az első olaszországi beszámoló
1962-ben a Torino környékén befogott parlagfűpollenről szólt, amit aztán sorra követtek az ország többi északi tartományából
származó beszámolók.
A hetvenes évek elején már Bázelben
és Bécsben is találtak parlagfűpollent. A
rendszeres pollenfigyelő szolgálat Bécsben
1976-ban, Magyarországon 1989-ben, Bulgáriában 1991-ben, az akkori Csehszlovákiában pedig 1992-ben indult el. A szlovén
parlagfűpollen-helyzetről először 1997-ben
közöltek adatokat, de továbbra is keveset tudunk a korábbi jugoszláv területek parlagfűszennyezettségéről.
A nyolcvanas évektől kezdve Lengyelországban is jelentős parlagfűpollen koncentrációkat mérnek, holott korábban Európának e
régiójában a parlagfűpollen nem játszott szerepet az allergiás kórképek kialakításában.
Kisebb koncentrációban Dániában, Svédország déli részén, Hollandiában, Németország
keleti részén, sőt Spanyolország dél-keleti
részén is találtak már parlagfűpollent.
1988-tól kezdődően az európai aerobiológusok egységes adatbázisba gyűjtik a több
mint 400 európai megfigyelőhely adatait. Az
adatok egyértelműen mutatják, hogy mind
a parlagfűvel szennyezett területek mérete,
mind pedig a helyi pollenterhelés nő.
A parlagfűpollen nemcsak azokon a területeken okoz panaszokat, ahol a növény
elszaporodott. Osztrák és cseh szakértők a
magyarországi parlagfűmezőket teszik felelőssé Bécs és Brno augusztus végi parlagfűpollen-terhelésének jelentős részéért.

Allergiahelyzet

az erre
érzékenyeknek

Erősen szennyezett
Magyarország
Az ország 6,2 millió hektár mezőgazdaságilag hasznosítható területéből 5
millió hektáron kisebb-nagyobb mértékben megtalálható a parlagfű.

Bár még nem minden országból nyerhető
több évre visszamenőleg is értékelhető adat,
annyi bizonyos, hogy a parlagfűpollenre allergiás népesség évről évre nő.
Vizsgálatok szerint a RAST pozitivitással igazolt parlagfűpollen-allergiások aránya
a nyolcvanas évek végén 20% körül volt, a
kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. Ezzel párhuzamosan a
parlagfűpollen-terhelés több, mint a háromszorosára nőtt.
Magyarországon a kilencvenes évek elején a bőrteszttel vizsgált pollen-allergiások
között 60-90% közötti volt a parlagfűpollenre allergiás betegek aránya.

Küzdelem a parlagfű ellen
A parlagfű okozta problémák eddig három európai országban – Magyarországon,
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Olaszországban és Franciaországban – váltak olyan méretűvé, hogy a szervezett fellépés szükségessé vált.
Míg Magyarországon elsősorban parlagfűirtó-kampányokkal és széleskörű társadalmi felvilágosítással közelítik meg a problémát, addig Olaszország és Franciaország a
quebeci modellt igyekszik átvenni. Montrealban és környékén szigorú törvényekkel – és
azok következetes alkalmazásával – sikerült
visszaszorítani a parlagfüvet.
Hasonló próbálkozások Magyarországon
is vannak, bár a törvények eredményes alkalmazásának még számos akadálya van. A
parlagfűpollennel szennyezett többi európai
ország eddig még nem tett átfogó lépéseket
a parlagfű ellen.
Tény, hogy a parlagfű jelenleg minden
erőfeszítés ellenére szinte akadálytalanul
terjed. A nagyszámú mag, ami a talajban
évtizedekig csíraképesen képes várakozni,
rendkívüli módon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy amint véget
ér egy kampány, a parlagfű hamarosan ismét
elfoglalja a megtisztított területet. A szennyezettség mértékétől függően különbözőképpen kell megközelíteni a problémát. Ahol
a széllel távolról odaszállított pollen jelenti
a fő problémát (pl. Bécsben), ott a levegő
pollenkoncentrációjának pontos figyelése a
legfontosabb. Itt a cél az érzékeny lakosság
figyelmeztetése és a tünetek kialakulásának
megelőzése (elhagyni a környéket ill. gyógyszeres megelőzés).
Ahol a parlagfű most van terjedőben (pl.
Lombardiában), ott a következetes irtás a
legjobb megoldás. A cél az újonnan fertőzött
területek gyors felkutatása és megtisztítása.
Végül azokon a területeken, melyek évtizedek óta fertőzöttek és a talajban rengeteg
mag vár csírázásra (pl. Magyarország), ott az
egyetlen megoldás a folyamatos irtás. A cél
a robbanásszerű elszaporodás megakadályozása. Minden esetben társadalmi összefogás
és nemzetközi együttműködés szükséges a
sikerhez.

A növényről
A növény levelei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. A színén és a fonákján is sűrűn szőrözöttek, a fonákon található szőrzet hosszabb
a színen levőknél. A növényen a porzós és
a termős virágok külön helyezkednek el. A
porzós virágok a legfelső hajtások végén, a
termős virágok közvetlenül a porzósok alatti
legközelebbi levél hónaljában találhatók. A
parlagfű termése változatos alakokat ölthet.
Magassága szintén nagyon változatos. A kifejlett növény a 150 cm-t is meghaladhatja
a kukorica- vagy napraforgótáblákban. Központi, egyenes szár adja a tartó vázát, amelyből az oldalhajtások sűrűn ágaznak el. A
talajhoz közeli néhány cm-en 2-3 elágazása
is van.

Minden egyes növény magról kel ki, és
magtermésének beérlelése után elpusztul.
Magyarországon március végén indul meg
a kelése, áprilisban már tömegesen jelenik
meg. Április-május hónapokban az éves kikelő mennyiség nagy része kibújik, de ezután is csökkenő intenzitással folyamatosan
kel az őszi fagyokig.
A magvak csírázásához a napszaknak
megfelelően 10-20 °C fokos hőmérséklet
a legkedvezőbb. A talaj felmelegedésével
megindul a csírázás. Fény hatására gyorsabb
a csírázás, de fény nélkül is képes csirázni.
A növények legintenzívebb növekedési
időszaka júliusban van. Ezután növekedése
lelassul, és virágozni kezd. Porzós virágai
már július elején-közepén megjelennek, a
termős virágok egy-másfél héttel később. A
termős virágok beporzását a szél végzi. A
virágpor szóródásának legnagyobb tömege
július végén és agusztus hónapban történik
meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a
fagyok beálltáig tart. A virágpor szél útján
akár 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni.
A termés érése október közepe táján
kezdődik. Egy közepes növény átlagban 3-4
ezer csíraképes magot érlel, de előfordulhat
60 ezer darabos termésszám is egyetlen tövön. A termés érését először egy január végéig tartó nyugalmi állapot követi, aminek

Végső megoldás
Azokon a területeken, ahol a klímának és talajtani adottságoknak megfelelő természetes zárt növényzet alakul
ki, ott a parlagfű 2-4 év alatt eltűnik,
illetve a versenyképesebb évelő fajok
kiszorítják.
A természetes szukcessziós folyamatokat mesterségesen is meggyorsíthatjuk, ha a szelektív (csak a parlagfűre
ható) gyomirtást kombináljuk az őszi
fűmagvetéssel.

Hogyan irtsuk
a parlagfüvet?
A parlagfűirtást folyamatosan, minden alkalmas módon és eszközzel kell
végezni. A növényt a virágzása előtt el
kell pusztítani, hogy ne szórhasson virágport és ne érlelhessen termést.
A parlagfűirtó-akciókat (kézi
gyomlálás) soha ne kisgyerekekkel,
iskolásokkal végeztessük, mivel az
erősen pollenszennyezett levegő kiválthatja az addig nem észlelt allergiájukat.
Az egyszeri kaszálás nem eredményezi a parlagfű kiirtását, mert a
növény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és
ugyanolyan intenzitással virágzik néhány hét múlva. Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt.
Ha a háromszori kaszálás a magas
költségek miatt nem valósítható meg,
úgy az egyszeri kaszálás a virágzást
közvetlenül megelőző időszakban a
leghatékonyabb.
A parlagfű terjedése gyomirtószerek használata nélkül nem állítható
meg. Azonban vegyszeres kezeléseket
csak olyan helyen szabad alkalmazni,
ahol ez embereket és főként gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet.
A parlagfű növekedési fázisai közül
a hatleveles állapota (kb. 10 cm magasság) az a határ, ameddig a gyomirtószeres irtás még hatékony.
az őszi kicsírázás meggátlása a célja, majd a
nyugalmi periódus második részében a már
csírázásra kész termés várakozik a tavaszi
felmelegedésre.
forrás:
allergiainfo.hu

A parlagfű-mentesítésről
A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a 2008. évi XLVI. törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellenőrzést június 30. napja után a földhivatalok
mezőgazdász munkatársai útvonalterv alapján végzik – légi és űrfelvételek, valamint
az előző évi eljárások adataira támaszkodva – együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdésekkel, valamint további tudnivalókért
hívja telefonon, vagy keresse fel hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésre!
A Szentendrei Körzeti Földhivatal címe:
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
Tel.: 06-26-312-413/111. mellék, fax: 06-26-312-331
E-mail: szentendre@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő 13–16, kedd: 8–11, szerda: 8–12, 13–16,
csütörtök 8–11, péntek 8–12
III. évfolyam, 2009. szeptember
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levendula örökzöld bokrosodó
félcserje. Dél- Európában, Ázsia
nyugati tájain és Kelet-Indiában
vadon terem. Mára a nemesített változatokat termesztik, hazánkban kerti dísznövény, de Oroszországban, Bulgáriában és
Franciaországban a kozmetikai ipar által
hasznosított nagyon értékes termény. Az
1-3 százalék illóolajat tartalmazó növény
javát parfümökben, dezodorokban és szappanokban hasznosítják. A Földközi tenger
környékén grillezett ételek, sültek,saláták
fűszereként is közkedvelt. Nyáron frissen,
télen szárítva. Latin neve lavare, azaz mosni szóból származik. Az esszenciát a frissen vágott virágok desztillálásával nyerik.
Eredetileg mediterrán növény és már az
ókorban felismerték a lazító hatását, ezért
a fürdő vizekhez adagolták.
A középkorban a kolostorok kertjének
kedvelt gyógynövénye volt. Fájdalomcsillapítóként és sebek gyógyítására használták.
Az aromaterápia kialakulását is a levendulától eredeztetik. Egy bizonyos Gottefosse,
francia vegyész munka közben csúnyán
megégette magát, és kínjában a levendula
illóolajába nyomta az ujját enyhítésül. Az
ujja gyorsan gyógyult, ezért elkezdte vizsgálni a növény olaját és hatásait.
Hogyan dolgozzuk fel?
A késő ősszel egyszerű tőosztással egy
bokorból akár hármat is csinálhatunk. A
kerten kívül magasabb balkonládában, a
teraszon pedig akár cserépben is megél 20
évig is, ha szereti a helyét. Szereti az erős
napsütést, nem igényel különösebb gondoskodást, tűri a szárazságot, forróságot. Egy
szár általában egy hétig nyílik, és mindig
másik borul virágba, ezzel is biztosítva az
egész nyáron át tartó varázslatos illatot. A
teljesen kinyílt virágokat szüretelhetjük, a
szárat tőből vágjuk le. Az alacsony bokrok
rendszeres nyírással szépen formázhatók.
A levágott szárakat csokorba kell kötni.
A napfény innentől fogva már károsan befolyásolja a csokor színét és illatát, ezért árnyas, szellős helyen felakasztva szárítsuk.
Fontos, hogy a száradás viszonylag
gyors lehessen, és a csokrok belseje is kapjon levegőt. Ha a virág kézzel elmorzsol-

A levendula
Lila illatú leírás
a levenduláról

A levendula finom is...

Erős illatú lila virágai nyáron jelennek
meg hosszú szárú álfűzéreken, amint ezek
alsó része nyílni kezd, begyűjthetjük a virágokat és kezdődhet a szárítása. Számtalan felhasználási módja közül bemutatjuk a legpraktikusabbakat.

Miért kedveljük
a levendulát?

pikánssá és illatossá varázsolja
a lekvárt
... és az illatszerek
a ruhásszekrényben távol tartja a molyokat
egyik kedvelt alapanyaga
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ható, a szár pattanva eltörhető, akkor tökéletes munkát végeztünk. Ha szárítás után
lemorzsoljuk, és jól zárható üvegbe tesszük
a virágokat és a leveleket, akkor használhatjuk a limonádé, pezsgő, száraz fehér bor
ízesítésére. (egy-két virágot néhány percre
az italba áztatunk) Fűszerkeverékekben is
közkedvelt. Gyakran elegyítik kakukkfűvel, bazsalikommal, majoránnával.

Franciaországban kedvelt a levendulás baracklekvár. Minden kiló barackot 1 evőkanál levendulával ízesítenek. Előtte a a
levendulát leöblítik, majd mikor felforrt a
lekvárnak főzött barack, egyszerűen beleszórják. Ha nem akarják a lekvárba keverni, akkor teatojásba helyezve a lekvárba lógatják. Különlegesen pikáns, illatos
gyümölcsízt kapnak a fűszernek használt
levendula segítségével, ezért porcukrot is
ízesítnek vele.
A vaníliarúdhoz hasonlóan a tároló
edénybe rejtenek pár virágos ágat, ami
majd átadja az illatát a cukornak. A levendula a kertünkben, erkélyünkön, vagy
teraszainkon is biztonsági szolgálatot teljesít intenzív illatával. Elriasztja ugyanis
a kártevők nagy részét. Ha rózsa mellé ültetjük, távol tartja a levéltetveket, elriasztja
a szúnyogokat, a szekrényünkben pedig a
molyokat tartja távol. Biztosan sokan emlékeznek nagyanyáink illatos ágyneműs
szekrényére, vagy fehérneműs ládikájára,
ahol vékony vászonzsákban helyezték a levendulát a ruhák közé.
A fürdővízbe adagolva a levendulaolaj
lazítja a fáradt és megterhelt izmokat, ezáltal javítja az izomlázat, forró fürdőbe csepegtetve pedig lázcsillapító hatása is van.
Teája, fele-fele arányban citromfűvel
keverve segít a légúti megbetegedések gyógyításában. A drogériák polcain is rendre
megtalálható a szépítő szerek összetevői
között, ugyanis kiváló a pattanásokra, az
égési sebekre, segít a hegesedés megelőzésében. Főzetéből rendszeres arcmosással
selymessé tehetjük és fertőtleníthetjük is az
arcbőrünket. A halántékon, homlokon finoman bemaszírozott levendulaolaj csillapítja
a fejfájást. Illata nyugtató hatású, ezért babák esti fürdővizébe is ajánlott pár cseppet
csepegtetni. Felnőttek a párna sarkára is
csepegtethetnek belőle a jobb és nyugodtabb alvás érdekében.
Krúdy Gyula álmoskönyvében is szerepel, hogy ha levendula illatát érezzük
álmunkban, akkor egy kedves élmény emléke idéződik fel bennünk. A népi hagyomány szerint a kertünkben a kerítés tövébe
ültetett levendula megvéd az átoktól és a
boszorkányoktól. Valódi és mágikus ereje
tehát mindenképp kihasználandó.
forrás:
edenkert.hu
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Újra napirenden a Kht.

– avagy egy sok milliós áfa-tartozás igaz története
Tisztelt Olvasó!
Sokan sokfélét beszélnek a Kht.-ról, az ott felhalmozott áfa-tartozásról, emiatt közöljük Becságh András levelét.

Kedves Szentkeresztiek!
Az orvosi rendelő építésekor 2004-ben
felmerült az ötlet, hogy a máshol bevált
gyakorlat szerint nálunk is hozzanak létre
egy Kht.-t – közhasznú társaságot. Ez nem
más, mint tulajdonképpen egy önkormányzati vállalat, amelynek az a lényege, hogy
vállalkozás lévén, ha ő bonyolítja, akkor
vissza is igényelheti az építkezés költségeinek Áfá-ját, ugyanis az önkormányzatok
ki vannak zárva ebből. Így aztán az akkori
önkormányzat némi kapkodással és késéssel ugyan, de létrehozta a Pilisi Klastrom
Kht.-t és kölcsönadott neki 32 500 000 Ftot a beruházásra.
Ebben eddig semmi érdekes nem lett
volna, ha 2006 őszén új polgármesterünk
az asztalán álló, itt hagyott dossziéhegyek
átvizsgálása során el nem jut a Kht kupacáig. Felkérte tehát a cég akkori ügyvezetőjét tájékoztasson bennünket az ügyek állásáról. A különféle szerződések, pénzügyi
kimutatások, táblázatok áttekintése során
az egyik kimutatásban felbukkant egy tétel: egy 5 850 000 Ft összegű, 16%-os társasági nyereségadó. A meglepetés az volt
ebben, hogy a nyereségadóhoz nyereség is
kéne, márpedig a Kht. bevételei nagyjából
csak a működésre, azaz a rezsire voltak elegendőek.
Hamar kiderült, hogy 2006 tavaszán,
májusban, még mindig az előző önkormányzat egy laza mozdulattal elengedte a
cég tartozását, amelyből amúgy sem tudott
addig sem egy fillért törleszteni.
Igen ám, de az APEH az ilyet, a törvény
szerint bevételként és jelen esetben nyereségként kezeli. Amikor keresve az egérutat megkérdeztünk egy-egy ilyen Kht.-ra
szakosodott könyvvizsgálót és ügyvédet,
majd a Kht. saját könyvvizsgálóját, kiderült, hogy ráadásul nem csak nyereségnek,
de ajándéknak is minősül, és még 21% azaz
6 825 000 Ft illeték is terheli. A kegyelemdöfés pedig az volt, amikor azt is megtudtuk, hogy ez a jogi szakkifejezéssel ú.n. elengedett kötelezettség után visszaigényelt
áfá-t is, 7 800 000 Ft-ot is meg kell adni.
Ez az „örökség”, a több mint 20 millió
Ft befizetni való kiadás, a mi kis falunk
éves költségvetésének közel egytizede.
Mondhattuk volna, hogy oldja meg a Kht.,
mi közünk hozzá! Volt is ilyen ötlet, mert
hogy neki úgy sincs pénze, tehát nem fizetünk! Csakhogy, nekünk az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, úgynevezett
feltöltési kötelezettségünk van, és ebben az

esetben a községházára jött volna a végrehajtó.
A pénzügyi és jogi szakemberek viszont
tudták, volt és van arra törvényi lehetőségünk és indokunk, hogy még 2006-ban,
ugyanabban a pénzügyi évben, az ajándékozási rendeletet visszavonjuk, illetve ha-

(– szerk-)

tályon kívül helyezzük, a kölcsönszerződés
határidejét meghosszabbítsuk.
A tanácsot megfogadtuk és megszavaztuk hét igennel, egy tartózkodás mellett.
Becságh András
alpolgármester

A tűzoltóság hírei
2009. év göngyölítése augusztus 30-ig.

Budakalász
Csobánka
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pomáz
Egyéb
Összesen:

Tűzeset
15
10
14
1
33
3
76

Káreset
20
8
6
5
44
2
85

Egyéb
6
3
8
17

Összesen
41
21
20
6
85
5
178

04. 20. Pilisszántón 30x6 méter alapterületű 4 sorban egymásra rakott kb. 300 db körbála
égett teljes terjedelmében. A helyszínen lévő pilisszántói, pilisszentkereszti és pomázi rajok a tüzet felügyelet mellett hagyták leégni (nem veszélyeztetett semmit)
05. 30. Dobogókőn egy 3x3 méteres fa szauna teljes terjedelmében égett. A rajok a tüzet 2
vízsugárral eloltották. Az oltásban a pomázi és pilisszentkereszti őrs vett részt.
06. 20. Pilisszentkereszten egy 4 méteres fa az úttestre dőlt. A fát a pilisszentkereszti raj
eltávolította.
07. 23. Éjjel Dobogókőn egy büfében berendezési tárgyak égtek. A tüzet a raj egy sugárral eloltotta. A káresethez a pomázi és a pilisszentkereszti egység vonult. A tűz
szándékos gyújtogatás miatt keletkezett, a körülményeket a rendőrség tűzvizsgáló
bevonásával vizsgálja.
07. 24. Éjjel Dobogókőn a Kétbükkfa nyeregnél fa dőlt az úttestre. Az egység a forgalmi
akadályt megszüntette.
07. 31. Pilisszántón a focipálya mellett kb. 20 m magas nyárfa a villanyvezetékekre dőlt.
A kárelhárításban a pilisszántói és a pilisszentkereszti őrs személyzete is részt
vett.
08. 09. Nem sokkal éjfél után Pilisszentkereszten a Fő úton egy Ford személygépkocsi az
árokba hajtott. 1 fő elhunyt, 1 fő súlyos és 2 fő könnyű sérült volt a helyszínen. A
sérülteket az egységek feszítő-vágó segítségével szabadították ki a roncsok közül.
A mentésben a pilisszentkereszti, pilisszántói és pomázi rajok vettek részt.
08. 15. Délután Pomázon a Holdvilág-árokban egy gyermek szakadékba zuhant. A raj
vákuumágyban a sérültet kimentette és levitte a mentőautóig. A mentésben a
pomázi egység és a pilisszentkereszti őrs vett részt.
08. 15. Délután három óra magasságában az előző riasztással egy időben, Pomázon a
Kartália dűlőben vegyes erdőben, cserjés területen 6 hektáron aljnövényzet és
bozótos égett. Az oltást nehezítette, hogy a helyszínt még terepjáróval sem lehetett megközelíteni, és a szél váltakozó irányú volt. A helyszínre riasztva lett két
pomázi gépjármű, valamint a budakalászi, pilisszentkereszti és pilisszántói őrs,
valamint még két gépjárműfecskendő vonult Szentendréről és Budapestről. Az
oltás mintegy három órát vett igénybe.
Az augusztus 16-i pilisszentkereszti ünnepségen a LÖTOSZ Érdemkereszt Tűzoltó tagozat
bronz fokozatát kapta Korán Mátyás és Tamási Ferenc a helyi tűzoltóőrs állományából.
forrás: Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságának heti online jelentései
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„… ha kert, velünk nyert…”
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
a következő lakossági szolgáltatásokkal bővíti tevékenységeit:

✿ Kertépítés, kertgondozás, metszés, koronaalakítás
✿ Telektisztítás, bozótírtás, fű- és sövénynyírás
✿ Nyesedék- és gallyaprítás aprítógéppel

Színjátszó szakkör
indul a

✿ Tóépítés, csobogó, szökőkút, automata
öntözőrendszerek telepítése, üzemeltetése,
karbantartása

✿ Magánházak, intézmények gondnoki teendői
(üzemeltetés, karbantartás)

Közösségi Házban!

✿ Hókotrás, tereprendezés

7 és 14 év közötti játékos kedvű
gyermekek jelentkezését várjuk!

✿ Szórólapok, kiadványok készítése, terjesztése

✿ Kisgépjavítás, gépjavítás

Heti másfél óra, részvételi díj: 3000 Ft/hó
Vezeti: Sándor Jolán
Jelentkezés: szeptember 20-ig
Felvilágosítás: Berényi Ildikónál könyvtári órákban

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

Tisztelt pilisszentkereszti
és dobogókői lakosok!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

őszi faaprítási akciót hirdet!
A házaikban és telkeiken felgyülemlett ágak, gallyak, nyesedékek tárolása nehézkes, rengeteg helyet foglal, elszállítása
körülményes.

Konténeres
hulladékszállítás

Válassza az egyszerűbb megoldást!
Apríttassa le velünk!
A traktorhoz illesztett faaprítógép könnyen és gyorsan apró
darabokra vágja az akár 15 cm átmérőjű faágakat is. A gép üzemóradíja 9 000 Ft/üzemóra + áfa. Kiszállási díjat nem számolunk fel! Az így keletkezett faapríték könnyebben tárolható,
komposztálható – nem szükséges az erdőbe kivinni –, kertben,
vagy állatok alá alomnak is használható.
Ezzel a környezetünket is kíméljük és védjük! Ajánlott többeknek egy utcában összefogni, hiszen így a költségek csökkenthetőek.

A z e l ső 2

06-30/933-78-31

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
800 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,
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Listaárainkból 8% kedvezményt adunk
augusztus 1. – szeptember 30. között!

Várjuk szolgáltatásunkra
a jelentkezőket!

10% eng 0 jelentkező
edményt
kap!
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Pilisszentkereszti

A Sauber – Bicske Kft. vállal 3-4-5 m3 -es
konténerben
hulladékszállítást és ártalmatlanítást.

Kedvezményes díjaink:
– 3 m3 -es konténer: 16 560 Ft+áfa
– 4 m3 -es konténer: 22 080 Ft+áfa
– 5 m3 -es konténer: 27 600 Ft+áfa
Érdeklôdni lehet: 06-26/330-224-es telefonszámon,
illetve a bicske@saubermacher.hu e-mail címen

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
Nyomda:	Europrinting Kft.
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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
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