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– III. Deč tanečníkov v Mlynkoch  . . . . . . .  10.
Közhasznú jelentés
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
2009-es évi tevékenységeiről  . . . . . . . . . . . . . 11.

hírlev ele

·  IV.

é v foy l a m

/ 3.

szá m

Özönvíz a Pilisben – „… azért a víz az úr!”
Nagy mennyiségű csapadék hullott vasárnapra virradó éjjel a Pilisben. A Pilisszentkereszten, Csobánkán és Pomázon
átfolyó Dera patak több helyen kilépett a
medréből. Pilisszentkereszten a víz elsodort egy fahidat, egy vízelvezetést segítő
munkagép elsüllyedt, egy gázvezeték is
megsérült, melynek következtében órákon keresztül ömlött a gáz. Csobánkán és
Pomázon több lakóház is víz alá került.
Vasárnap a patak visszatért a medrébe, a
Helyi Védelmi Bizottság homokzsákokkal
és homok helyszínre szállításával készül az
esetleges újabb áradásra, amely az előrejelzések alapján valószínűsíthető. A Dera patak mentén lakók az értékeiket, állataikat
biztonságba helyezték és homokzsákok készenlétbe helyezésével készülnek az újabb
ár érkezésére.

A Szurdokba vezető fahidaink egyike volt…

Életveszélyes a Pilis erdeinek látogatása
Járhatatlan utak, kidőlt fák, megáradt patakok, több ezer köbméter hordalék a hegylábaknál. Az esőzés hatására veszélyes a
Pilis és a Visegrádi-hegység látogatása

Egy kis helytörténet…

Érdekességek
községünk
történelméből

Pilisszentkereszt,
Elemi Iskola
1947/48-as tanév
III. osztály
Hidas György
tanár úrral
Gaján Vilmos gyűjteménye

– figyelmeztetett Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője. Minden Pilisből
induló patak kilépett a medréből, többek
között a visegrádi Apátkúti-patak, a pilismaróti Malom-patak, Pilisszentkereszten a
Dera-patak. A víz elmossa az útjába kerülő
hidakat, erdei utakat, az alámosott partoldalból fák dőlnek ki. A hegylábakban a
nagy mennyiségű hordalék a településeken
és a közutakon rakódik le. Járhatatlanok a
belső pilisi aszfaltutak, a hegyvidéki területen átvezető közutakon is nagy mennyiségű hordalék található. A felázott talajból
könnyen kifordul a már kilombosodott fák
gyökere. Mindezek miatt a Pilisi Parkerdő
Zrt. arra kéri a látogatókat, hogy a következő napokban kerüljék el az erdőterület a
Pilisben és a Visegrádi-hegységben.
2010. május 19.
IV. é vfolyam, 2010. júliu s
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Hírek az ülésteremből – A Polgármesteri Hivatal közleménye
7/2010. – március 25-i
testületi ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Záluszki Ildikó, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics László, és Rusznyák János jelentek
meg.
A 1455 hrsz-ú beépítetlen területet a hatályos település rendezési eszközeinek, és
azok módosításait tartalmazó munkarészeknek megfelelően a polgármester Körzeti Földhivatalnál a terület önkormányzati
közterületté való módosítását kezdeményezte.
A képviselő-testület elfogadta a 2009.
évi szociális feladatok ellátásáról szóló
beszámolót, és a 2009. évi közművelődési
beszámolót.
Benyújtásra került Önkormányzatunkhoz a PILE által kezdeményezett névhasználati kérelem, továbbá egy ingatlanhasználati megállapodás tervezet is. A képviselő-testület hozzájárul a PilisszentkeresztMlynky Lendület Közhasznú Sportegyesület névhasználatához, és ahhoz, hogy a
Pilisszentkereszt-Mlynky KSE székhelyét
a 2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 7 szám
alatti Közösségi Ház és Könyvtár épületébe jegyeztesse be.
A testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a „Belterületi utak felújítása Pilisszentkereszten” és a „Faluközpont fejlesztés, közösségi tér kialakítás Pilisszentkereszten” című pályázatok önerejét a CIB
Bank hitelígérvénye alapján megigényelje,
és a hitelszerződést aláírja.
Elindításra került egy magyarországi
zarándokút megvalósításának előkészítése.
Ehhez szükséges az út által érintett települések önkormányzatainak részvétele, támogatása és munkája is. A tervezett útvonal érintené Dobogókőt és Pilisszentkeresztet is.
A megvalósításhoz szükséges pályázati
és egyéb források elérése érdekében javasolt a társulási forma. A képviselő-testület
támogatandó kezdeményezésnek tartja a
Magyar Zarándokút létrehozását és szeretné, hogy Pilisszentkereszt-Dobogókő annak hálózati állomása legyen.
A képviselő-testület a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 2010.
évi közbeszerzési tervét jóváhagyta.
A 8/2010. és a 9/2010. képviselő-testületi
ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.
10/2010. – május 13-i k-t ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Jánszki István, Kecskésné Hoffner Klára, Kvin · IV. é vfolyam, 2010. júliu s

tovics László, Galda Levente és Rusznyák
János jelentek meg.
A képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló beszámolót.
Továbbá a testület elfogadta:
n az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a normatív állami hozzájárulásokkal való módosítását
n a 2009. évi zárszámadás rendeletet
n és a 2010. évi költségvetési rendelet
pénzmaradvánnyal való módosítását.
A testület megbízta Rózsa Gyöngyvér
okleveles építészmérnököt főépítészként a
Pilisszentkereszti rendezési terv készítésével kapcsolatos eljárás lebonyolításával, a
hátralévő feladatok elvégzésével határozott
időre.
A testület megbízta a polgármestert,
hogy kezdeményezze a Szentendrei Körzeti Földhivatalnál a 93/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú „vízmosás” minősítésű
ingatlannak közterületté történő átminősítését.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a „Faluközpont-fejlesztés, közösségi tér
kialakítása Pilisszentkereszten” című pályázat keretében megvalósuló közösségi tér
elnevezése Szent Erzsébet park legyen, továbbá döntött, hogy a parkban elhelyezésre kerülő szobor témája is Szent Erzsébet
alakja legyen, mely alkotásnak tervezetét a
képviselő-testület választja ki a beérkezett
ajánlatok alapján.
11/2010. – május 17-i
rendkívüli testületi ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Kecskésné Hoffner Klára, Kvintovics László, és
Rusznyák János jelentek meg.
A képviselő-testület az árvíz okozta
károk következtében történt helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyvet fogadta el,
és kijelentette, hogy az abban foglaltakat
végre kívánja hajtani.
Megállapította, hogy a Dera patak mentén engedély nélkül létesített körgyűrűs átereszeket fel kell számolni!
Felkérte a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a károk helyreállítása érdekében
keresse meg a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, és a
Közép-Duna Völgyi Regionális Vízgazdálkodási Társulást, és részükre a helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyv másolatát, illetve a rendkívüli képviselő-testületi
ülésről készült jegyzőkönyv másolatát
jutassa el.
A testület továbbá kinyilvánította azon
szándékát, hogy az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges vé-

dekezési kiadások megtérítése, valamint
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati
tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának támogatásáról szóló 8/2010. (I.18.)
Korm. rendeletben szabályozottak szerint
pályázati igényét benyújtja a Dera patak
(Kovácsi patak) kiöntésének költségeire
és a kiöntés következtében bekövetkezett
károk helyreállítására benyújtható vis maior támogatásra.
A képviselő testület úgy döntött, hogy
indulni kíván a Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés c. pályázaton.
Felkérte a polgármestert, hogy a településen keresztül futó mindkét patakra vonatkozó rendezési lehetőségeket vizsgálja
meg, és terjesszen a képviselő-testület elé
karbantartási terv tervezetet, illetve hogy a
település egészére vonatkozó csapadékvíz
elvezetési terv tervezetét a szükséges előkészítés és egyeztetés után terjessze a képviselő-testület elé.
A testület döntött, hogy a focipálya és az
erdészet szérűs kertje feletti átereszén okozott károkat helyreállítja, ennek érdekében
terv és költségbecslés készül.
A rendkívüli időjárás okozta károk rendezésére a költségvetésben 2 millió forintot biztosít, és különít el a céltartalék
terhére.
12/2010. – május 27-i
testületi ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Jánszki
István, Kecskésné Hoffner Klára, és Rusznyák János jelentek meg.
A Pomsár és Társa Építész Irodának a
CDSZE által benyújtott véleményezésére
adott tervezői válaszokat a rendezési terv
munkacsoport által készített emlékeztetőt,
illetve a főépítészi véleményt elfogadta a
testület. Felkérte a főépítészt és a jegyzőt,
hogy a tervezőkkel és az Állami Főépítészi
Irodával a jóváhagyandó egyeztetési anyagot véleményeztesse.
Felkérte a polgármestert, hogy a jóváhagyandó munkarész hatósági és civil vélemények alapján szükséges változtatásokkal
egybeszerkesztett anyagot a képviselő-testület elé terjessze be.
A testület nem fogadta el a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolóját. (Indoklás nem történt.– a Szerk.)
13/2010. – május 31-i
rendkívüli testületi ülés
Az ülésen a képviselők közül Lendvai József, Becságh András, Galó László, Jánszki István, Kecskésné Hoffner Klára, Kvin-
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tovics László, Peller Mónika, és Rusznyák
János jelentek meg.
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával kapcsolatos
pályázati kiírásra 2 pályázat érkezett be, de
egyik pályázó sem kapott elegendő szavazatot, így 2010. június 1-től 2010. december
31-ig a testület megbízta a jelenlegi ügyvezetőt, Miklós-Kovács Jánost.
A Mester utcának a Béke utca és az iskola közötti járdaszakasza építési munkáinak kivitelezésére irányuló hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
indított a testület, felkérte a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárást bonyolítsa le
és a BOLA 95 Kft.-t ajánlattételre hívja
fel.
A Malom utcai 257/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant (telek) elidegenítésre kijelölte.
A képviselő-testület a 257/1. hrsz-ú ingatlan vételárát 25 000 000 Ft összegben
állapította meg.
Az Önkormányzat Pályázatot ír ki a az
ingatlan eladására vonatkozóan.
A testület döntött, hogy csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 200 000 Ft-ot biztosít.
A képviselő-testület jóváhagyta a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
Elfogadta a testület a DPÖTKT Társulási Megállapodást. A legutóbb elfogadott
Társulási Megállapodáshoz képest a változás a következők tekintetében történt: a
Budakalászi Idősek Klubja ellátási területének kibővítése Pilisszentkereszt és Pilisszentlászló településekre, illetve az ún.
DKSZI megalapítása dátumának egy nappal korábban, 2010. június 30-ban történő
megállapítása, továbbá a védőnői és iskolaorvosi ellátás meghatározásának pontosítása és Csobánka idősek nappali ellátásából
való kikerülésre.
A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
díszpolgári címre való felhívás kerüljön ki
a hirdetőtáblákba.

Ajánlattételi felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonát képező,
Pilisszentkereszt, 257/1 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozóan
n

A pályázat kiírójának hivatalos
megnevezése és címe:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.
Telefon: 06-26-547-500, fax: 06-26-347-599
E-mail: mlynky@t-online.hu
n

A testület a Tavasz utcai és Kossuth utcai
útfelújításokkal kapcsolatos közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja
Nyertes ajánlat: Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20.)
Második: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35–37.)
A testület felkérte a polgármestert a közbeszerzési szerződés megkötésére.
Összeállította:
Licsikné Sipos Enikő

II. A pályázat tárgya:

Pilisszentkereszt Község tulajdonát képező, pilisszentkereszti 257/1 hrsz-ú ingatlan vevőjének
kiválasztása.
Az ingatlan jellemzői:
Az ingatlan fekvése: Pilisszentkereszt, Malom
u. 257/1 hrsz alatt található belterületi, beépítetlen területű, 1885 m2 nagyságú ingatlan, mely
megosztható. A teleken belül a víz és az áram
bekötésre került.
Megközelíthetősége: Az ingatlan közútról, a
Malom utcáról megközelíthető.
Az ingatlan közel található a faluközponthoz, az
ide vezető aszfaltút jelenleg teljes felújítás alatt
áll (Mester utca), a Malom utca útminősége jó.
Az ingatlan közelébe lévő turistaútvonalak a környék kedvelt kirándulóhelyeihez visznek tovább.
Az ingatlan licitára:
A Polgármesteri Hivatalhoz 2009-évben beérkezett értékbecslés alapján az ingatlan piaci értéke
25 000 000 Ft, azaz Huszonötmillió forint.
n III. Az ajánlatok bírálati
szempontjai
Cél az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. A bírálat szempontjai:
a.) a licitárral egyező, vagy a licitárnál magasabb összeget ajánló és
b.) a vételárat egy összegben megfizető pályázó
kiválasztása.
c.) több azonos vételár ajánlat esetén az önkormányzat nyilvános licitet hirdet az ajánlattevők között.
n

14/2010. – június 1-i
testületi ülés

I. A pályázat kiírója:

I V. Az ajánlattételi határidő,
az ajánlat benyújtásának helye:

Az ajánlattételi határidő az ajánlattételi felhívás
közzétételét követő 40. napon jár le.
Az ajánlati felhívást a 2010. 05. 27. napján tartott, és az ingatlan elidegenítéséről döntést hozó
képviselő-testületi ülést követő napon, 2007. 05.
28. napján teszi közzé az Önkormányzat a hirdetőtábláján, valamint a honlapján, ezt követően a
kábeltelevízióban és az önkormányzati újságban.
Az ajánlat benyújtható: 2098 Pilisszentkereszt,
Fő u. 12. számra címezve postai úton vagy személyesen Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A postán
történő kézbesítés esetén az az ajánlat minősül

határidőben benyújtottnak, amely az ajánlattételi határidő lejártáig postázásra kerül. Az ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani.
n V. Az ajánlattétel tartalmi
követelménye:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell.
– az ajánlattevő nevét, címét, személyi adatait;
– az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a licitáron vagy az azt meghaladó, konkrétan meghatározott milyen összeget ajánl
vételárként;
– a vételár teljesítésének módját (egyösszegű
vagy részletekben történő teljesítés);
– az ajánlat aláírását.
n VI. Az ajánlatok felbontásának
helye, ideje és módja:
2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácsterme („Szlovák ház”), 2010.
július 9. napja 15.30 órai kezdettel.
A felbontásnál jelen vannak: polgármester, jegyző, képviselő-testület tagjai, ügyvéd, jegyzőkönyvvezető, pályázók. A pályázatbontási eljárást
a polgármester vezeti. Megállapítja a beérkezett
pályázók személyét, számát, azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok
alapján értékelésre kerülnek. A felbontásról készült hitelesített jegyzőkönyv 5 napon belül minden pályázónak megküldésre kerül.
VI./1. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével,
vagyis az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tartalmazó, érvényes ajánlatot tevővel köti meg
az adásvételi szerződést. Az eljárás nyertesének
a szerződéskötéstől elzárkózása esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel
köti meg a szerződést, vagy új pályázatot ír ki.
VI./2. A beérkezett ajánlatokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testület az ajánlatok bontását követő legközelebbi
testületi ülésén dönt.
A szerződéskötés tervezett időpontja: a testület
döntésétől számított 5 munkanapon belül, a felekkel egyeztetett konkrét időpontban.
Ajánlattevők legalább ezen időpont lejártáig kötve vannak ajánlatukhoz.
Az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg a jelen
ajánlattételi felhívásban, vagy a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot,
hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot
és új pályázatot írjon ki.
Pilisszentkereszt, 2010. 05. 28.
Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal
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757 m magasságú Pilis-tető Ny-i
oldalában található vadregényes
Csévi-szirtek mélyén több részben feltárt komolyabb barlang található.
Ezek kutatása már 17 éve folyamatosan
zajlik. Egykori összetartó és összetartozó
barátokból álló, barlangkutató csoportunk
– melyben azóta már sajnos kicserélődtek
az emberek –, számos érdekes és szép felfedezéssel büszkélkedhet, többek között, azzal is, hogy megtalálta a hegység leghoszszabb és legmélyebb hármas barlangrendszerét. A Pilis-hegységben sokáig nagyobb
barlangok nem voltak ismeretesek, ám az
hogy ez most így van, kis csapatunk kitartó
munkájának és persze némi szerencsének
is köszönhető. Ez a mészkőterület kicsi
egy aggteleki hideg, vizes, patakos barlang
kialakulásához, ezért itt másféle barlangok
találhatóak.
Ha megnézzük alaprajzukat, láthatjuk
ezek bonyolult szerkezetét, térbeli elhelyezkedését vagy a hévizes jelenségre utaló
képződményeiket. Ez a hatalmas barlangrendszer valamikor a Pliocén korban keveredési korrózióval jött létre, azaz a mélyben
örvénylő egykori források oldották ki.
A Leány- valamint a Legény-barlang
egykori kutatása régészeti ásatással kezdődött 1912-ben Bella Lajos és Kadic Ottokár vezetésével. Az ásatások eredményei
alapján megállapítható, hogy a bejárati termeket az őskortól napjainkig folyamatosan
használta az ember.
1936-ban Venkovits István vezetésével a
Legény-barlangot 50 méter mélységig 350
méter hosszban tárták fel, a Leány-barlang
hosszúsága azonban alig érte el a 200 métert.
1954-ben Leél Őssy Sándor vezetésével
mindkét barlangot felmérték, és geomorfológiailag feldolgozták. Ő állapította meg,
hogy a múltban a két barlang valószínűleg
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Pilisi
Aggtelek?

egy rendszert alkotott, és csak utólag tömődhettek el annyira, hogy ma már nem
járható ez a természetes folytatás.
1991-ben közülünk néhányan a Leánybarlang régi részein túráztak. Az egyik
kevésbé ismert szűk kúszójárat végén egy
ottfelejtett vödröt, valamint felhalmozott
agyagkupacot és tovább folytatódó járatot
találtunk. A bejárt rész néhány kisebb teremből és szűk, omladékos járatokból állt.
Az előttünk járó ismeretlen kutatók nyomait követve elértünk ahhoz a részhez, ahol
ők már visszafordultak. A számtalan Megalodus (Ősmaradvány) vázzal borított ter-

mecske végén meglepődve láttuk, hogy koránt sincs vége a barlangnak, - mint ahogy
elsőre mi is hittük -, így néhány kő félrerakásával bekúszhattunk az ismeretlenbe.
Ekkor mintegy 60 méternyi járatot sikerült
találnunk sötétbevesző folytatással, de egy
igen mély akna ásító mélysége tovább csábított. A következő túra alkalmával sikerült
az aknába kötéllel leereszkedni, majd azt
mintegy 25 méter mélyen feltárni. A Nagyhasadék rendkívüli cseppkőképződményei
a Pilisben egyedülállóak voltak és ma is
azok. Mintegy 4 méter magas és egy méter
széles hófehér cseppkőoszlop fogadott itt
minket, az aljában apró, kristálytiszta vízmedencével. A további felfedezések során
feltártuk a Csodaországot, a Tavas-termet,
a régi rész cseppkőfalából kiinduló, ma már
csaknem 200 méter hosszú Hangyás-ágat.
1991 végére a Leány-barlang már elérte a
850 méteres hosszúságot, a Legény-barlang
pedig a 450 métert. Mégis a nagy álom, a
két barlang természetes összekötése volt,
s ez csak jóval később, mintegy hat évvel
ezután - hatalmas bontómunkák során- valósulhatott meg.
Az egyik régebbi végpont eltömését
kiásva a Legény-barlangban 1994 októberében egy 300 méteres szakaszt sikerült
találnunk, rendkívül szép cseppköves termeket, mélyre nyúló hasadék aknával, és
kanyargó folyosókkal. Az egyik teremben
furcsa, tojás formájú kicsiny álló cseppköveket, valamint nagy mennyiségű, egymásra rakódott kalcitlemezeket találtunk. Ezek
idáig nem voltak ismertek a környék barlangjaiban. A mélyebb járatokban található
egymásra rakódott kalcitlemezek, valamint
a nagy mennyiségű borsókő kiválás mind
az odalenn hosszabb ideig álló víz akkori
jelenlétét támasztotta alá.
Az újabb járatok felfedezésekor meg volt
az esélye annak, hogy a Legény-barlang
megelőzheti hosszával a Leány-barlangot,
de az 1996-os év végleg eldöntötte a kettő
közötti versenyt. Ekkor a Leány-barlangban sikerült mintegy 450 méternyi járatot
felfedeznünk, így a Leány-barlang immár
hatalmas előnnyel vezetett.
1997-ben azonban sikerült a Legénybarlang legalján, az Óriás-terem egyik oldaljáratát átbontani, és a Leány-barlangba
átjutni, így eldőlt a sok évtizedes kérdés. A
természetes átjáró immár két helyen létezik, s apró szépséghiba, hogy mindkettő a
barlangrendszer mélyebb, sárosabb részein
vált ismertté. Innentől a két barlangot, Leány-legény- barlangrendszernek nevezzük.
2000-ben ismét 300 méter új járattal növekedett a pilisi barlangóriás. Embertelenül
nehéz körülmények között folyt a kutatás,
hiszen a barlangos ruhák minden egyes túrán átáztak. Ezeket a helyeket megközelíteni sem volt egyszerű a számtalan szűkület
és nehéz kürtőmászások miatt.
A régóta kutatott 600 m talajszint feletti

Pilisszentkereszti Hírforrás

magasságban nyíló Ajándék-barlangot sikerült felfedeznünk és 350 méter hosszan
bejárnunk. Ez feltételezhetően a Pilis legidősebb barlangja, hiszen létrejöttét a legkorábbra tehetjük.
A barlang kutatását a hetvenes években
elkezdte egy barlangos
csoport, de az első két
teremnél tovább nem jutottak. Megállapították,
hogy a barlangot a második világháború után
katonák robbantották be,
és hogy rendkívül omlásveszélyes a bontása.
1997 telén, néhányan
felfigyeltünk az erős
barlangi huzatra, így a
barlang végét megbontottuk. Sikerült a huzatot
követve további ásásokkal a hatalmas leszakadt
kőtömbök között egy
kisebb
gömbfülkébe
jutnunk, azonban innen a továbbjutást egy
nagyobb omladék meggátolta. Omladékácsolások, és további veszélyes kőlepiszkálások
után ez a járat beomlott, így életveszélyessé vált az idelenn végezhető munka. Ezután
döntöttünk úgy, hogy a barlang második
terméből újabb mesterséges tárót hajtunk
az alsó táróval párhuzamosan, de már néhány méterrel fentebbi szinten.
A kitartó, kemény, ám izgalmakban
bővelkedő bontómunka minden álmot
túlszárnyaló eredményeket hozott: áttörtük a végponti termecske aljában „ülő” öt
méter mély omladékot, amelyen keresztül
sikerült lejutni a barlang első szép termébe. Odalenn valóságos mesevilág fogadott.
Karcsú, álló cseppkövek, cseppkőgyertyák
és kisebb oszlopok, szalma cseppkövek valóságos erdejében gyönyörködhettünk, első
látogatókként.
Lejjebb haladva, 5-6 centis ágas-bogas
görbe cseppkövek díszlenek, furcsa fogasokként állva ki az oldalfalból. Mellettük
néhány krémsárga és hófehér színű karcsú egy méter magas cseppkő gyertya áll
előttünk, mintha egy vár, romos tornyai
lennének. Odébb cseppkőzászlók kúsznak
lefelé szép fodrokban a mennyezetről, és
hatalmas üregek sötétsége vonzza lámpafényeinket magába, és újabb látnivalókra
áhítozik éhes tekintetünk…
Ezekben a mélyebb szakaszokban sokáig
víz állhatott, ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint a falakat borító vöröses színű borsókövek, valamint a kalcitlemez lerakódások.
Sok helyen látható átkalcitosodott cseppkő
tömb, és korábban kidőlt méteres cseppkőoszlopok, és még álló cseppkövek, cseppkőgyertyák tömege.
Az Ajándék-barlang a Pilis-hegység ta-

lán legszebb cseppköves barlangja, ugyan
hossza 350 méter, de ez is csak a nagyobb,
még feltáratlan járatrendszerek töredék része csupán.
Az Ariadne-barlang bejárata rögtön egy
ígéretes felszakadásnak látszott szép oldási

formákkal falain, melyet eltömött az idők
során behullott kő és földtörmelék. Ezt kitermelve, rések nyíltak a kövek között lefelé, ahonnan erős légáramlat jött kifelé. Egy
bezuhant hatalmas kristálytömb szétvésése
után végül megnyílt az út az ismeretlenbe…
Ennek a barlangnak a hosszúsága eléri
a 400 métert, s noha járatai szélesek, de
vertikális kiterjedése csekély. Nagyrészt
vízszintes két folyosóból áll, és a hozzá
tartozó kisebb, lassan elszűkülő, vagy becseppkövesedett mellékágakból. Sok helyen fehér cseppkövek láthatók, de míg itt
fehérek vagy szürkék, az Ajándék-barlangban inkább a barnássárga színű képződmények a dominánsak.
Itt található az egész Dunántúl legnagyobb cseppköve, egy 6 méter magas vaskos oszlop, mely némi sziklamászással
közelíthető meg egy impozáns méretű ugyancsak
cseppköves kürtőben.
A barlang legtágasabb
része a Retro-alagút, mely
30 m hosszú 3-5 m széles
és magas gömbüstös falú folyosó, de ezen kívül
számos nagyobb terem található szép cseppkőzászlókkal, orgonasípokkal,
s fehér mésztufa medencékkel.
A járatok felmérésekor
arra lettünk figyelmesek,
hogy azok erősen megközelítik a lejjebb nyíló
Legény-barlang
ismert
„Magaslat”-folyosóját,

így elhatároztuk, hogy össze fogjuk a lehetséges pontokon kopogni, beszélni egymással a két barlangot. Ez sikerült is, és kiderült hogy csak 2 méter választja el a két
üregrendszert egymástól.
A következő alkalommal több órás munkával sikerült egy omladékot átbontva, átvésve
átjutni a Legény-barlangba, így egy természetes hármas barlangrendszernek örvendezhettünk. Ez egyedülálló
Magyarországon!
A Leány-barlangi részeken újabb 250 méter
új rész vált ismertté, így
jelenleg a Leány- Legény- Ariadne barlangrendszer, 5500 méter
hosszúságot és a 120
méter mélységet érte
el. A csoport átszerveződött maradék tagjai
újabb emberek „bevonásával” tárta fel a Vacskabarlang több mint 5 kilométeres járathálózatát, a
Csévi-szirteken. Ez a rendszer ugyancsak a
fent említett nagy barlangrendszerhez tartozik, ám még nincs köztük átjárás.
A Pilisi Aggtelek bízzunk benne, hogy
az itteni különlegesen szép és érdekes barlangok felfedezésével fog bővülni és népszerűsödni. Az hogy itt nagy barlang van,
nem kérdés többé, de hogy valójában mekkora lehet ez a rendszer, csak sejthető.
Becsléseink szerint még akár 10-15 kilométer hosszú járatokat rejthet a hegy mélye, melynek - idő hiányában és megfelelő
segítség nélkül- feltárása nagy nehézséget
okoz. A barlangok változatos formái, ékes
díszei, a mélység titkai vonzzák a kutató
embert, újabb kihívásra csábítja, hogy győzedelmeskedjen a természeten.
Benyák Attila
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Reklámhadjárat a g ye r mekkor ellen

eszélgetésünk apropóját a
közelmúltban végzett Szonda Ipsos kutatás adta. Európa más országaihoz hasonlóan most Magyarországon is készült egy felmérés, a családok, és ezen belül a
gyerekek fogyasztási szokásairól.
n VP: Milyen tanulságokat lehet levonni
a kutatás eredményeiből?
RJ: A reklám és a gyerek viszonyából jól
lehet látni, hogyan hatnak a reklámok a bevásárlási szokásainkra. Ezek a felmérések és
a saját tapasztalataim is nagyon aggódóvátettek, a gyerekek ugyanis hihetetlen mértékben
manipulálhatóak. A fogyasztóitársadalomban nagyon gyorsan a reklámok célpontjává váltak a gyerekek, akiknek sajátpénzük
nincsen, de alkalmasak a szüleik zsebéből
kiimádkozni a pénzt. Ennek köszönhetően
a reklámcégek nagyon tudatosan építenek a
reklámhadjárataikban, erre afontos pszichológiai tényre.
A gyerek azért lesz áldozata ennek a magatartásnak, mert egészen 8-9 éves koráig
nagyon bizonytalan ember, és még utána
sem képes felfogni, hogy a reklám mögött
egy eladási szándék húzódik meg. Miután
imádja a reklámot, nem a tartalmát, hanem
a formáját, a speciális effekteket, a színváltozásokat, a kameramozgásokat, a rövid kis
filmek ritmusát, gyors, izgalmas játékosságát, így aztán igen erősen manipulálhatóak.
Ezzel magyarázható az elmúlt évtizedekben
kialakult hihetetlen márkaőrület, melynek
köszönhetően a gyengébb anyagi helyzetű
szülők is rákényszerülnek a márkás tornacipő megvételére. A divatos márka szinte élethalál kérdés a gyereknek, és rossz esetben
egy életre az ilyenfajta márka-őrület rabjává
válhatnak. Borzasztó nagy bajnak tartom,
ha rossz környezetben helyeznek el egy reklámot. Én a 10 éves kor alatti gyerekeknek
szánt műsorok környezetében semmiképpen
nem sugároznék reklámot.
A felmérések megmutatták, hogy a gyerek nem csak saját öltözködésében és élelmiszer-fogyasztási szokásában válik rabjává
ezeknek a tudatosan szervezett propagandahadjáratoknak, hanem egyre inkább beleszól
a család életébe, részesévé válik annak gazdasági életvezetésébe. Egészen döbbenetes,
hogy például a magyarországi gépkocsi vásárlások 30%-ában meghatározó a gyerek,
sokszor egyszerűen bejelenti, melyik márkát
kell megvenni.
n VP: Melyek a leggyakoribb hibák, amelyeket a szülők (akaratlanul is) elkövetnekgyermekeik terhére?
RJ: Mi, pszichológusok, hangsúlyozni szoktuk, a gyerek legyen része a család életének.
Azemlített esetekben a család látszólag bevonja a gyereket a döntéshozatalba, holott
nem ez történik, hanem az, hogy a gyerek
zsarol, és a szülőnek nincs ereje, idegrend · IV. é vfolyam, 2010. júliu s

Interjú Ranschburg jenő gyermekpszichológussal
Értékvesztett társadalmunkban a reklám vágyat ébreszt a gyerekekben, akik viszont egyre
nagyobb befolyással vannak a szüleik fogyasztási szokásaira. A gyerek lenyomata a társadalomnak, a mai magyar társadalom képmutató, az emberek drágább kocsikkal járnak, mint a
nálunk gazdagabb országokban, és amit a pénztárcájuk alapján józanésszel megvehetnének.

szere, és türelme ahhoz, hogy ennek a zsarolásnak ellenálljon.
Olyan ez, mint amikor az ember kikapcsolja a recsegő rádiót, hogy legyen végre csend.
Ez az attitűd igen erős Magyarországon
és Európában másutt is, mert a család nem
úgy koncentrál a gyerekre, ahogy kellene.
A kutatásokból az is kiderül, hogy a család
étkezési szokásaiban is jelentős szerepet kapnak a gyerekek, a választott ételek is nagymértékben az ő döntéseik alapján kerülnek
fogyasztásra.
Ami engem elgondolkodtat és nagyon zavar, hogy a reklámban fordított pozíció jön
létre a gyerek és a felnőtt között. Megpróbálják elhitetni a gyerekkel, hogy ő az okosabb.
A hagyományos szülő-gyerek kapcsolat
megfordításával, – például egy reklámban az
apuka ellopkodja az ételt a gyerek orra elől,
és bekapja a gyerek helyett, – mintha a felnőtt
szülői szerep leminősítése történnék, ez nagyon sokat árt, mind ennek a kapcsolatnak,
mind a gyerek, szülő felé irányuló attitűdjének, és érzelmeinek. Én úgy gondolom, hogy
ezzel megrövidítik a gyerekkort. Számomra
több dologból is látszik, hogy a gyerekkor
rövidebb lett. Miért kiskamaszokról beszélünk, miért nem nagy gyerekekről? Semmi
biológiai alapja nincs annak, hogy egy 9-10
éves gyereket összehozzunk a kamaszkorral. Mintha siettetnénk, hogy minél előbb
legyünk túl a gyerekkoron, hogy a gyerek legyen felelős önmagáért. Gyerekek gyermekkor nélkül – egyre több szakkönyv jelenik
meg ebben a témában. Szerb Antal mondta,
hogy a gyermekkort, azt gyermekkorban
meg kell élni. Hogyha valakinek erre nincs
lehetősége, akkor később fog önkéntelenül is
kísérletet tenni ezt pótolni, ami nagyon szerencsétlen dolog. Ez jut eszembe, amikor a
mai infantilis 20 éveseket látom.
n VP: Az említett helytelen szülői magatartásoknak az is egyik oka lehet, hogy
szülők semélhették meg saját gyerekkorukat ezért részben maguknak veszik a gyerekjátékait?
RJ: A családok kényelemszeretete és alacsony frusztrációtűrés-szintje miatt tud zsarolni agyerek. Ahelyett, hogy engednénk a
gyerekeket gyerekkorukban gyereknek lenni,
minthamost ennek a fordítottja zajlanék. A
fogyasztási szokásaink tekintetében rabságban élünk,csak látszólagos a nagy szabadság.
Mintha tudatosan manipulálva lenne a társadalom: a reklámcégek a gyerekek befolyásolhatóságára építik fel reklámhadjárataikat. A
reklámokért rajongó gyerekekről nekem az a

kisgyerek jut eszembe, aki drága és értékes
ajándékot kapkarácsonyra, értéktelen csomagolásban, és a csomagoló papírnak jobban
örült, mint a játékszernek, ami benne volt.
n VP: Milyen stratégiát javasol azoknak a
szülőknek, akiben már tudatosultak ezek a
rossz mechanizmusok?
RJ: A szülőknek azt a tanácsot adnám,
hogy nyugodtan álljanak ellen a csábításnak
és a zsarolásnak. Nem rossz szülők, ha nem
teljesítik a gyerek minden kívánságát. Nem
igaz, hogy a boldog gyerekkorhoz mindent
meg kell venni a gyerekeknek, amit szemeszája megkíván. Ne próbálják saját lelkiismeretüket csitítani, amiért kevés időt töltenek a
gyerekükkel, és nem adnak meg mindent abból a szülőségből, amire a gyereknek szüksége van. Inkább több időt töltsenek együtt
gyermekeikkel!
A gyerekkor biológiai serdülésig tart, ez az
alsó határ. Ne hagyjuk ebből az igen fontos
periódusából kibújni a gyereket! A gyerek az
gyerek és vannak dolgok, amihez a gyereknek
nincs köze, – nem tudok jobb szót mondani.
Ha már be van csapva a reklámok által, akkor
a határozottságunkkal segítsük, hogy gyerek
maradhasson. Ez az ellenállás jót tesz neki.
Védenünk kell a gyereket a megállás nélkül
rázúduló támadástól, melynek jól láthatóak
a következményei: a rossz időbeosztás, rossz
táplálkozás, elhízás, napi 3-4 óra tv-nézés, és
a rossz vásárlási szokások.
Kell annyi önbizalma legyen a szülőnek,
hogy tudja, attól még nem válik rossz szülővé, ha a szótárába a nem szó is bekerül és
ha ez egyszer sikerült, utána legyen konzekvens.
n VP: Mire volna ma leginkább szüksége
a gyermekeknek, hogy egészséges személyiséggé váljanak?
RJ: Az a szülő dönt jól, aki nem vállal külön munkát azért, hogy a gyermekének több
dolgot vehessen, hanem a különmunka idejét a gyerekkel tölti. Az otthon töltött időnek
vissza kéne nyernie a presztízsét az otthonon
kívülivel, a munkával, a sikerrel szemben.
Úgy érzem szülőtlenségi szindróma terjed,
apa nélkül nevelkednek a gyerekeink, illetve férfi minta nélkül. Óvodában, iskolában
és otthon is nagyon keveset látnak férfi felnőttet, és minden második házasság válással
végződik, ilyenkor általában a mama neveli
a gyerekeket.
Amit szívből kívánnék a gyerekeknek az a
szülő, méghozzá mind a kettő, legyen anyja
is meg apja is.
© Vajda Péter 2009. 12. 05.
dadapete@gmail.com
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PÁLYÁZAT I
TÁJÉKOZTATÓ
1. TEUT – Mester utca felújítása
A pályázat által támogatott burkolat felújítás kivitelezése a csapadékos időjárás miatt a
tervezettnél három héttel később, 2010. június 23-án fejeződik be. A képviselő-testület
döntése értelmében önerőből megépül a Béke utca és az óvoda közötti járdaszakasz is.
Az út vízelvezetését pályázat útján kívánja az önkormányzat minél előbb megépíteni.
Addig is elvégezzük a meglévő árkok és a padkák karbantartását. Az út 6 991 190 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatással és ugyanekkora önrésszel került felújításra.
A járda megépítésének bruttó költsége újabb, közel 3 millió forintot igényel.
2. KMOP-3.1.1/A-2008-0006 – Pilisi Zöldút, természetjáró és tematikus túrautak
Az időjárás ennél a pályázatnál is két hét csúszást okozott. Azonban június végére így
is kihelyezésre kerülnek az erdei turista bútorok, valamint az irányjelző oszlopok és
táblák. Nagyrészük Dobogókőre, azonban 12 pad került a Szent-kúthoz is, valamint
egy esőbeálló-asztal-pad-tűzrakóhely garnitúra a Klastrom-kúthoz is. A pályázat fél év
alatt a második helyszíni szemlén és ellenőrzésen is túl van. A másodikat június 7-én
tartották és ezúttal is mindent rendben találtak a Pro Régió ügynökség képviselői. A
megváltozott szabályozások miatt módosítani kell a támogatási szerződést, új konzorciumi szerződéssel és lehetőség szerint későbbi záró határidővel.
3. KMOP-2.1.1/B-09-2009-0025 – Belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten
A Tavasz utca és a Kossuth Lajos utca új szakaszának építése célegyenesbe érkezett.
Május 4-étől aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk mely 112 179 207 Ft támogatásról szól, a 48 076 803 Ft saját erőre vonatkozóan pedig hosszú lejáratú hitelszerződést írtunk alá a CIB Bankkal. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés eredményes volt. A kivitelezővel, mely mindkét esetben a Swietelsky Magyarország Kft. lesz, a szerződést a
tervek szerint június 23-án írjuk alá, utána elkezdődhetnek a munkálatok. A munkákkal
kapcsolatosan, amelyek várhatóan szeptemberig tartanak, a projekt nyitórendezvényén
szóban illetve a későbbiekben írásban is folyamatosan tájékoztatjuk a lakókat.

MEGHÍVÓ
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0025 – belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten

Ünnepélyes nyitórendezvény

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a „Belterületi utak fejlesztése Pilisszentkereszten” című
projektjének ünnepélyes nyitórendezvényre.
A rendezvény ideje: 2010. július 1. (csütörtök) 17.00 óra
A rendezvény helyszíne: Pilisszentkereszt Forrás u. 7., Közösségi Ház
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
4. KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040 – Faluközpont fejlesztés, közösségi tér kialakítása
2010. június 14-én aláírtuk a támogatói szerződést, mellyel 62 972 497 Ft támogatást
biztosít az NFÜ a projekt megvalósítására. A 15 997 339 Ft önrészünket a CIB Banktól
felvett hitellel biztosítjuk. A projekttel kapcsolatos közbeszerzés folyamatban van, előre
láthatóan augusztus közepén kezdődhetnek el a munkák szeptember végi befejezéssel.
Az egészségház előtti területen kialakított új park a képviselő-testület döntése értelmében Szent Erzsébet nevét fogja majd viselni.
A pályázatokkal kapcsolatos aktuális információkat, részletesebb leírásokat és terveket honlapunkon, a www.pilisszentkereszt.hu-n, az „Aktuális pályázatok, projektek”
címszó alatt tekinthetik meg július elejétől.
Lendvai József, polgármester

Érdekességek a fákról
Azt mindenki tudja, hogy a fák tisztítják a
levegőt, és szén-dioxidot felhasználva oxigént termelnek, azt azonban csak kevesen,
hogy két kifejlett tölgy egy négytagú család oxigénigényét termeli meg.
Egy felnőtt fa közel 120 kg oxigént termel
egy évben. Egy évben egy fa annyi szén-dioxidot köt meg, amennyit egy autó 14000
kilométer megtétele alatt termel.
Egy hektár fa 2,6 tonna szén-dioxidot
köt meg a levegőből.Egy fa egész élete alatt
akár egy tonna szén-dioxidot is megköthet.
A fák csökkentik a talajeróziót az esőcseppek, és a vízfolyások lassításával, ugyanakkor a víz tisztításához is hozzájárul, a
vízgyűjtő területek, víztározók védelmével.
De a gyökerek a talajt is szilárdítják, míg
a levelekről elpárolgó vízcseppek a levegőt
hűtik.Mindenki tudja, hogy a fák nyáron
kellemes árnyékot nyújtanak, és óvnak a
szelektől. Azonban ez számokban kifejezve
elég érdekes eredményt produkál: csak az
Egyesült Államokban 2 milliárd dollárral
csökkentik évente a fűtési és hűtési költségeket a fák. Nyáron egy fákkal jól beárnyékolt
lakásban akár 20 celsius fokkal is hidegebb
lehet, mint a napsütésnek kitett társaikban.
A fa természetes iránytű, de egyben naptár
is. Az évgyűrűkből pontos információkat
kaphatunk az adott évben történt környezeti
hatásokról, még a vulkanikus működésekről is.A világ legmagasabb fája a kaliforniai
szikvója fenyő, elérheti a 120 méteres magasságot is. Ugyancsak Amerikában él a világ legöregebb fenyője, a bristlecone fenyő
melynek korát többre becsülik, mint 4600
év. Az ausztráliai Ada fa törzsének kerülete elérheti a 15 métert is, a száraz vidékhez
igazodó gyökérzete azonban igazi rekorder:
közel fél hektáros területen gyűjti a nedvességet.Egy kifejlett nyírfa egy évben több,
mint 1 millió magot terem, de társa a nyárfa sem ügyetlen: apró magját a szuperkönnyű repítőszőrök segítségével a szél akár
napokig is sodorhatja, folyókon, hegyeken
át, míg ideális talajra jut.A fák sűrűség területén is igen széles skálán mozognak. A
fajlagosan legnehezebb fa, a fekete vasfa
1,3 g/cm³ sűrűségével szinte nem is úszik a
vízen, míg a legkönnyebb fa, a balsafa 0,1 g/
cm³-es sűrűségével szinte kiugrik a vízből.
A balsafa hihetetlen könnyűségét a levegővel teli, szivacsos szerkezetének köszönheti.
Ha megvizsgálunk egy kiszárított balsafát,
akkor az adott térfogaton a szilárd anyag
csupán a fa 40%-át teszi ki.Az amerikaiak
évente 50 millió tonna papírt használnak
fel, ami körülbelül 850 millió fa felhasználásából készül.Szomorú tény, hogy egy átlagos fa urbánus környezetben nem él tovább,
mint 8 év.
IV. é vfolyam, 2010. júliu s
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Helyi Választási Iroda – Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban
HVI) 2010. május 31-ig levél útján tájékoztatta
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, 2010. október 1. napjáig nagykorúvá
váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos
tudnivalókról és megküldte részükre az 1997.
évi C. törvény 11. melléklete szerinti kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem
nyomtatványt.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt legkésőbb 2010. július 15. napjáig lehet
kérni a lakcím szerinti illetékes HVI vezetőjétől.
A kitöltött nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati helyiségében (2098
Pilisszentkereszt, Fő út 12.) elhelyezett gyűjtőládába lehet elhelyezni, vagy levélben megküldeni úgy, hogy az legkésőbb 2010. július
15. napjáig megérkezzen a helyi választási
irodába.
A kérelem nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.pilisszentkereszt.
hu), valamint a www.valasztas.hu oldalról.
A választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem tartalmazza:
n a polgár családi és utónevét
n születési családi és utónevét
(minden esetben ki kell tölteni)
n lakóhelyét
n személyi azonosítóját

n nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti
és etnikai kisebbséghez tartozik
n továbbá az aláírását.
A polgár csak egy kisebbségi választói
jegyzékbe kérheti felvételét. Az a választópolgár, aki több kisebbség választói jegyzékébe
is kéri felvételét, valamennyi kérelme elutasításra kerül.
A HVI vezetője a beérkezett kérelemről, annak beérkezését követő munkanapon, de legkésőbb július 15-én határozattal dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételről.
A HVI vezetőjének a kisebbségi választói
jegyzékbe vétel iránti kérelem megtagadásáról
szóló határozata ellen, annak kézhezvételtől
számított 3 napon belül nyújtható be kifogás.
A kisebbségi választói jegyzékbe 2010.
július 15. napját követően – a jogorvoslati eljárások kivételével – nem vehető fel választópolgár.
A kisebbségi választói jegyzékbe felvett
kisebbségi választópolgárok száma közérdekű
adat, azt a HVI vezetője nyilvánosságra hozza,
valamint az Országos Választási Iroda közzé
teszi.
A választást akkor kell kitűzni, ha a településen – a kitűzés napján – a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma eléri a 30-at.
A választópolgárokat a szavazás helyéről,
idejéről és módjáról a HVI vezetője kisebbségi
értesítő megküldésével tájékoztatja.
Helyi Választási Iroda

Az Országos Választási Bizottság közleménye
Az Országos Választási Bizottság a 2010. évi
települési kisebbségi önkormányzati választásra tekintettel felhívja a választópolgárok
figyelmét, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételnek nem lehet akadálya, ha
a választópolgár nem a választási iroda által
2010. május 31-ig megküldött, hanem internetről letöltött, fénymásolt, vagy egyéb módon
sokszorosított kérelem-nyomtatványt tölt ki, és
juttat el a helyi választási iroda vezetőjéhez.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy
a kisebbségi választói jegyzékbe vétel a vá-

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Minden ingatlantulajdonosnak, földhasználónak bel- és külterületen a gyom- és
allergiát okozó növények, pld. parlagfű,
fekete üröm elleni védekezési kötelezettséget – az egészséges környezethez való jogot
előtérbe helyezve – a növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. sz. tv., valamint a környezetvédelemről szóló Önkormányzati rendelet
szabályozza.
Minden ingatlantulajdonos, földhasználó
az ingatlanán, a földterületén, zártkertjén,a
 · IV. é vfolyam, 2010. júliu s

lasztópolgár által a helyi választási irodához
eljuttatott kérelem-nyomtatványon kérhető.
Az Országos Választási Bizottság felhívja
a kisebbségi szervezetek és kisebbségi önkormányzatok figyelmét, hogy súlyosan jogellenes a szervezetek azon magatartása, ha
kisebbségi jegyzékbe való felvétel iránti kérelem-nyomtatványt gyűjtenek, illetve a nyomtatvány hozzájuk történő megküldésére hívják
fel a választópolgárokat.
Budapest, 2010. június 16.
Dr. Szigeti Péter,
az Országos Választási Bizottság elnöke

(Gyom)növényírtási rendelet
közvetlen környezetében az ingatlan előtt és
mellett az úttestig terjedő területen (beleértve a
vízelvezető árkot is) köteles a gyommentesítést,
(kaszálást), különösen a parlagfű, fekete üröm
írtását virágzás előtt- az időjárástól függő gyakorisággal elvégezni.
E feladatok elvégzésének elmulasztása esetén
az allergiát okozó gyomnövényekkel – parlagfűvel, fekete ürömmel – szennyezett belterületen az
Önkormányzat jegyzője, külterületen a Növény

Újra Nyári tábor
A Közösségi Ház
szervezésében
Vége a tanévnek
és itt a VAKÁCIÓ!
Ha nem szeretnél
unatkozni, jelentkezz
a nyári táborba!
Helye: Pilisszentkereszt, Plébánia kert.
Rossz idő esetén: Közösségi Ház.
Ideje: 2010. 07. 19-tól 2010. 07. 23-ig.
Gyülekezés: reggel 8.30 órától 9 óráig.
A programok 16 óráig tartanak.
Várható programok:
Hétfő: ismerkedés, kézműves
foglalkozások, szabadtéri játékok, ebéd,
délután kirándulás a Szurdokba.
Kedd: Autóbuszos kirándulás
a Gödöllőre a Királyi Kastélyba,
utána ellátogatunk
Veresegyházára a Medve otthonba.
Szerda: Autóbuszos kirándulás a
Vasúttörténeti parkba, Budapestre.
Csütörtök: Autóbuszos kirándulás
a Fővárosi Állatkertbe.
Péntek: Autóbuszos kirándulás a
Ferihegyi repülőtérre, ahol a repülők
fel- és leszállását és a Repülőgép
Emlékparkot nézzük meg.
Ellátás:
Meleg ebéd: hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Hideg ebéd: Péntek (önellátó)
A tábor ára: 11 000 Ft/fő, amely tartalmazza az utazási költséget, a belépőket, interaktív programot, kézműves foglalkozás
anyagköltségét, 4 meleg ebédet.
Az ár 40 főre van beállítva, kevesebb jelentkező esetén a költségek emelkednek.
Az „utazós napokon”az indulás és az érkezés az „IM-től”
Jelentkezés: Július 10-ig a Közösségi
Házban, könyvtári órákban, 6000 Ft
előleg befizetésével
Érdeklődés, felvilágosítás:
Berényi Ildikó: 347-516, 20/362 2095

– és Talajvédelmi Szolgálat közérdekű hatósági védekezést rendelhet el. A hatósági védekezést elrendelő határozat elleni fellebbezésnek
a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatos
valamennyi költséget a föld használójának,
tulajdonosának kell megtéríteni.
A védekezést elmulasztó személy növényvédelmi bírsággal is súlytandó, mely
20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Nyári napközis

f citábor

Helye: Pilisszentkereszt, Foci pálya
Ideje: 2010. 07. 26-tól 2010. 07. 31-ig.
Szombat délelőtt tornával zárjuk a hetet.
Jelentkezni lehet: általános iskolás gyerekeknek.
Gyülekezés: reggel 8 óra 30
A programok 16 óráig tartanak.
Napi programok:
Első edzés: 8.45–10.00-ig
10.00–11.30-ig szabadfoglalkozás
(asztali tenisz, kártya, sakk, asztali foci)
11.30 séta az Emma vendéglőbe, ebéd.
13.00–14.30-ig (játékok, vetélkedők, lábtenisz-bajnokság
2. edzés: 14.30–16.00
A táborba a fociszerelésen kívül mást nem
kell hozni.
A tábor ára: 12 500 Ft/fő, amely tartalmazza az 5 meleg ebéd árát, tízórait,
uzsonnát, innivalót, gyümölcsöt.
Jelentkezési határidő: Július 20-ig a jelentkezési lapok leadásával.
A jelentkezéskor 5000 Ft-t kell befizetni,
7500 Ft-ot a tábor megkezdésekor.
Érdeklődés, felvilágosítás:
Széplaki József: 30/389 6626
Berényi Ildikó 20/362 2095
Jelentkezési lapot a Közösségi Házban,
könyvtári órákban lehet kérni!

Pilisi Klastrom Fesztivál
2010. augusztus 14–15. Dobogókő – Nagyboldogasszony tiszteletére
Augusztus 14. szombat
8.00 A zarándokcsoportok indulása Dobogókőről Pilisszentkereszten át Pilisszántó felé.
Útvonal: Dobogókő-Mária kegyhely – Pilisszentkereszt-Szentkút – Pilisszentkereszt-Klastromkert – Szeretet-forrás (Trézsi-kút-Pilisszántó) – Boldogasszony-kápolna
19.00 Egytál étel a zarándokoknak / vándorok terített asztala Dobogókőn tábortűz mellett
Augusztus 15. Vasárnap
05.30 Gyülekezés a zarándoklat második napjára
a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál
06.00 A napfelkelte köszöntése után a zarándokcsoportok indulása
Útvonal: Boldogasszony-kápolna – Szentlélekitető – Mária-pad – Nagyboldogasszony-forrás
– Dobogókő-Mária kegyhely
A zarándokoknak vasárnap megérkezéskor
(17.00 körül) Dobogókőn meleg egytálételt biztosítunk.
Alkalmas túracipő, esőkabát, útravaló étel, ital
mindenképp szükséges. A zarándoklat második napjának nehézségi foka közepesen erős,
így csak egészséges, felkészült zarándokoknak
ajánlott.
A nagy zarándoklattal egy időben párhuzamosan az alábbi programok futnak Dobogókőn:
10.00 Szent mise (Hotel Manréza)
11.00–17.00 (Síbüfé melletti parkolóban)
• Kézműves kirakodóvásár
• Kézműves alkotó tábor
• Lovagi hétpróba (Az ügyességi és kooperatív
játékok feladatai a hét lovagi erény próbáiból
állnak: Mértékletesség, bátorság, adakozás,
erkölcsösség, becsületesség, állhatatosság,
hűség
• Magyar kutyafajták találkozója, bemutatók (A
találkozó célja a magyar kutyafaja tulajdonosok figyelmét felhívni a kutyák munkaképességére)

• Kiállítás (nagyparkolótól az út mentén végig a
kézműves sátrakig)
• Gyermekrajzok és festmények egy békés Magyarországért „Szeretet Boldogság Család
Egészség” témakörben
11.30 Hegytető zarándoklat
Találkozó a Turistaház előtti füves parkban
11.30-kor, majd csendes séta a hegygerincen,
felajánlva Máriának, szakrális kegyhelyeket
érintve.
Meditáció a Mária-kegyhelynél Mária és Földanya tiszteletére.
A színpad programjai:
11.00 Kóka Rozália: Mesemondó, Mária történetek mesébe öntve
12.00 S
 omogyi Péter lélekszerelő Női Isteni minőség a szentháromság viszonylatában.
14.00 Petrás Mária: Csángó földről hozott Mária
Énekek, Istenes énekek,
14.30 Sárközi Márika: Magyar népdalok
15.00 Szőke István Atilla: Csodaszarvassal a
Pilisbe
17.00 Maszk Bábszínpad: Furfangos csudadoktorok
18.00 A dobogókői hegytető zarándoklat és a
„Boldogasszony Szíve” zarándoklat résztvevőinek egyesülése a Menedékház előtt,
majd közös megérkezés a Rezső (Szent
László) kilátóhoz. Itt közös imádság, a
napszentület üdvözlése.
20.00 Máglyagyújtás a színpad közelében levő
zöld területen
20.30 T
 áncház kifulladásig a kiskunfélegyházi
Kósza zenekar közreműködésével
Jegyárak:
0–6 éves korig
6–14 éves között
14 év felett

elővételben
ingyenes
800 Ft
1500 Ft

helyszínen
ingyenes
1000 Ft
2000 Ft

Jegyelővétel: 2010. július 25-től

Pilisszentkereszt Klastromkert – 2010. augusztus 21. szombat
13.00 órától 19.00 óráig
• Kézműves vásár
• Kézműves Alkotótábor
• Lovagi hét próba (Az ügyességi és kooperatív
játékok feladatai a hét lovagi erény próbáiból
állnak: Mértékletesség, bátorság, adakozás, erkölcsösség, becsületesség, állhatatosság, hűség
• Magyar kutyafajták találkozója
• Pomázi Íjász útja Lovas íjász Iskola bemutatója
• Íjászverseny

Főzőverseny!

A Dobogókő Egyesület
2010. Július 10-én, szombaton 9–15 óra között
bográcsos főzőversenyt szervez.
Mindenki a kedvenc ételét készítheti, megkötés nélkül.
A főzőversenyre bárki nevezhet.

Helyszín: a bohém étterem előtti terület. Kóstolás és eredményhírdetés kb. 13 órakor.
A díjazottak márkás borokat és oklevelet kapnak, valamint megehetik mind a saját, mind a mások
főztjét! A tüzifáról az egyesület gondoskodik, minden egyebet a résztvevőknek kell hozni.
Önkéntes kóstolókat is szívesen látunk.
Jelentkezés és további felvilágosítás: Kissné, Márti, T: 06 20/454-1415, vagy a helyszínen.

• Kiállítás: Gyermekrajzok és festmények egy
békés Magyarországért „Szeretet Boldogság
Család Egészség” témakörben
13.00 Kolompos koncert
14.00 órától 15 óráig
Klastrom Szépe szépségverseny elődöntője
Hölgyek jelentkezését várjuk: • junior
(6–12 éves korig), • Tini (12–16 éves korig),
• Felnőtt (16–25 éves korig), • Felnőtt 2.
(25 éves kortól), • Anya-lánya (korhatár
nélkül) kategóriákban!
15.00–16.00 Lovas bemutató
16.00 órától 18 óráig
Fúvós zenekarok találkozója:
Sarfianka Fúvós Zenekar (Blatne, Szlovákia)
„A tempo” Koncertfúvós Zenekar Pilisvörösvár
18.00–18.30-ig
Klastrom Szépe szépségverseny döntője
20.30 órától:
Kormorán együttes koncertje
A Kormorán együttes koncertjére a belépőjegyek
elővételben megvásárolhatók: Polgármesteri Hivatal, Hilda cukrászda, Takarékszövetkezet.
A megvásárolt jegy a helyszínen átvehető karszalaggal együtt érvényes!
A műsorváltozás jogát fent tartjuk!
IV. é vfolyam, 2010. júliu s
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Barátságos, nemzeten belüli, testvérközségi
öregfiúk mérkőzés

NEMERE SE – PILE SC
2:2, tizenegyesekkel 4:7

A

székelyföldi Kézdiszentkereszt meghívására pilisszentkereszti labdarúgók jártak egy hosszú hétvégén testvérköz
ségünkben, hogy összemérjék erejüket a
helyi öregfiúkkal. A 2008-ban kezdődött
testvérközségi kapcsolataink újabb területtel bővültek. A kultúra és a közélet szereplői után a pilisszentkereszti sportot képviselő PILE SC korosabb focistái egy-két
fiatallal és légióssal megerősítve látogattak
el Kézdiszentkeresztre, önkormányzatunk
támogatásával. A hosszú és fárasztó utazást elfeledtette a mindig bőséges és kedves székely vendéglátás, valamint a hétvége
programja. A 14 fős csapat tagjait egy-egy
helyi labdarúgó családja látta hálóvendégül,
ezzel is növelve a közvetlen és családi kapcsolatok kialakulásának esélyét, a testvérközségi kapcsolatok személyes kibővülését.
A szombat délelőtti rövid megemlékezés és
koszorúzás a falutól 30 km-re lévő Nyerges-

tető 48/49-es kopjafákkal teli emlékhelyénél
mindenki számára érthetővé tette a Székely
Himnusz létjogosultságát a március 15-ei
ünnepi megemlékezéseinken. Az ezt követő
Sóskút-fürdői piknik lehetőséget biztosított
a délutáni mérkőzésre való felkészülésre
egy kis dombfutással és hideg-gyógyvizes
lábáztatással. A nagy meleg miatt délután
hat órakor kezdődött mérkőzés előtt adta át
Pilisszentkereszt polgármestere Jakab Mária Editnek, Kézdiszentkereszt polgármesterének a „Pilisszentkereszt Díszpolgára”
címmel járó oklevelet és plakettet. A díjat
még 2009-ben adományozta a pilisszentkereszti képviselő-testület testvérközségünk
polgármester asszonyának, aki azonban betegsége miatt nem tudta azt átvenni a nyári
átadó ünnepségen, a 2009 évi Pilisi Klastrom Fesztiválon. A mérkőzés nagy iramú és
változatos volt, mindkét csapat győzelemre tört. Góljainkat Varga Zsolt és Jánszki

Norbi szerezték, az utóbbit az utolsó előtti
percben sikerült bevágni. A tizenegyes
párbajt a PILE SC nyerte. A mérkőzést
követő „harmadik félidőt”, mely hajnalig
tartott, táncban mi, énekben a vendéglátók
nyerték, akik Bács Laci hegedűkíséretével
köszöntötték csapatkapitányunkat Cserni
Tónit neve napján. A csapat egy része a
mérkőzés három félidejének fáradalmait a
„közeli” Szent Anna tónál pihente ki másnap délelőtt. A csapat másik része a lelki
megerősítésre helyezve a hangsúlyt, nagymisén vett részt a helyi katolikus templomban, majd találkozhatott a plébános úrral és
a helyi egyháztanács tagjaival. A délutáni
búcsúvacsorával köszönt el egymástól a két
csapat, a közeli viszontlátás reményében.
Erre terveink szerint augusztus 14-én lesz
lehetőség egy testvérközségi öregfiúk torna
keretében, Pilisszentkereszten.
Sulek

III. Táncosok Napja – III. Deč tanečníkov v Mlynkoch

A

z elmúlt évek során széles körben
ismertté vált és igen közkedvelt
többnemzetiségű rendezvényünk – amely
2007-ben „debütált” a Dunakanyarban és
környékén élő szlovákság civilszervezeti
kezdeményezései között – immár harmadik
alkalommal került megrendezésre szülőfalunkban Pilisszentkereszten a Közösségi
Házban, a kistérség tavaszi fesztiváljainak
sorába illeszkedve, a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület szervezésében, célul
kitűzve a szlovák hagyományőrzés, táncés népdalkultúra bemutatását és népszerűsítését, továbbá kisebbségi anyanyelvünkön
folyó kultúréletünk felpezsdítését.
10 · IV. é vfolyam, 2010. júliu s

Pilisszentkereszten
„Az igazság, ami a világ minden
népművészetében, zenei stílusában
ezernyi színben mutatkozik meg,
képessé tesz bennünket arra, hogy
egyetértésre jussunk egymással.”
Yehudi Menuhin
Koreográfusunk, a pilisszántói származású
– és szintén szlovák családi gyökerekkel
rendelkező – Urbanics László búcsúszavait
követően nagysikerű szlovák hagyomány-

őrző gálaműsorunkat szlovák nemzetiségi
bállal zártuk – a jövőbeni folytatás reményébe vetett szilárd hittel –, amelyen a közkedvelt Die Mondschein Kapelle játszott
egészen reggelig – stílszerűen polkákat és
keringődallamokat.
Rendezvényünk folyamán többször külön
kihangsúlyoztuk:
Továbbra is nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves nemzetiségi hagyománytisztelő érdeklődőt és lelkes szlovák
folklórkedvelőt, néptánc- és népdalszeretőt tagjaink sorába.
Galda Levente

Pilisszentkereszti Hírforrás

Közhasznú jelentés
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
2009-es évi tevékenységeiről
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. a 2009-es
üzleti évben is elsősorban az önkormányzattól átvállalt feladatokat látta el. Továbbra is végezte az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok „üzemeltetését” (Közösségi Ház, Egészségügyi Centrum, üzlethelyiségek,) karbantartását, bérbeadását, de az
előző évhez képest szervezettebben, tervezettebben, és bővítette vállalkozásainak
számát.
Biztosította a Közösségi Ház műszaki
üzemeltetéséhez szükséges anyagi hátteret
(közüzemi díjak fizetése, karbantartások),
és néhány fontosabb javítást is elvégzett
rajta: n A nagyteremben a színpad deszkázatát felújította, lakkozta, a színpadi függönyöket megvarratta, felszerelte és elhúzhatóvá tette. n Ajtó- és ablakjavításokat
végzett folyamatosan egész évben szükség
szerint. n Hűtőgépet vásárolt a konyhába
és a konyhai vízmelegítőt megjavította.
n A kazánok karbantartását, duguláselhárításokat, WC-javításokat végzett, a tönkrement WC-csészét kicserélte. n A fém
bejárati ajtót megjavította és ellátta ütközővel. n Kialakította az öltözőket. n Folytatta az elektromos hálózat felújításait, amit
az előző évben kezdett meg (lámpacserék
és -javítások, reflektorjavítás, relék cseréje
stb.). n Felügyelte a fűtésrendszert és kapcsolatot tartott fenn annak üzemeltetőjével.
n A bérbe adott presszóban lámpajavításokat végzett, fűtésfelügyeletet látott el és
eredményesen zárta le peres ügyét.
Az Egészségügyi Centrumban karbantartásokat és kisebb javításokat végzett.
Dobogókő közterületeit egész évben folyamatosan gondozta (fűnyírás, gallyazásaprítás, hókotrás, javítások) az Önkormányzat megrendelései alapján, a 2009. évi
közhasznú szerződés szerint.
Pilisszentkereszt Fő utcáján a hársfasor
rehabilitációját folytatta. A kislevelű- és
nagylevelű hársfák esztétikai alapú metszése és koronaalakító gondozása eredményeképpen a fák egész évben kellemes
hangulatot, nyáron árnyékot biztosítottak a
sétálóknak, lakóknak. A fák 2009-re megújultak, a törzsön a gombásodások megszüntek, a lombkoronák virágba borultak
és termést hoztak.
Közhasznú feladatként a Társaság kialakított maga számára egy irodahelyiséget
a Szlovák-ház konyhájában, és átköltözött
oda. (300.000 Ft)
n Az önkormányzat épülete előtt megújította a díszkertet és virágágyást.
(110 000 Ft)
n Részt vett Dobogókőn a nyilvános WC
bejövő vízvezetékének cseréjében és fo-

lyamatos javításokat végzett a vízvezeték-rendszeren (150 000 Ft)
n Dobogókőn javításokat, bozótirtást, fűkaszálást, aprítást végzett (500 000 Ft)
n Felmérte a „Pilisi Zöld út” pályázathoz
szükséges területeket, számításokat
végzett és árajánlatot adott, ami alapján
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata ismét be tudta adni a pályázatot
n A II. Pilisi Klastrom Fesztivál nézőterének székeit a helyszínre szállította és
berendezte a nézőteret (50 000 Ft)
n Ellátta a „Kőtár” ablakait üveggel, ráccsal, és felszerelte azokat (25 000 Ft)
n Az elmúlt évben sikeresen felújított
ZETOR6245 tratktorhoz hasonlóan az
őszi hónapokban a Tornadó traktor javítását és vizsgáztatását is elvégezte
(270 000 Ft)

n Többször javította az önkormányzat kisgépeit (fűkaszák, fűrészgép)
(320 000 Ft)
n A Klastrom kitűzéséhez szükséges bozótírtást elkészítette (45 000 Ft)
n Megváltoztatta az újság szerkesztési
elveit, tördelését és piacképessé tette a
lapot (480 000 Ft)
n Elkészítette a Társaság honlapját és üzemeltette azt (50 000 Ft)
(összesen: 2 300 000 Ft)
A Társaság ebben az évben is segítette és
kiegészítette az önkormányzat számára
szükséges karbantartásokat, javításokat
mintegy 2 300 000 Ft értékben. A Társaság
az elmúlt években kialakította a rábízott
feladatok (újság, Dobogókő közterületei,
Közösségi Ház) szakszerű, gazdaságos és
észszerű megoldásait. A példák követhetőek és folytathatóak más területen is az
elkövetkező időben.
Pilisszentkereszt, 2010. április 28.
Miklós-Kovács János
ügyvezető igazgató

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Megnevezés
Előző év
Értékesítés nettó árbevétele
16 361
Aktivált saját teljesítmények értéke
556
Egyéb bevételek
231
Anyagjellegű ráfordítások
10 976
Személyi jellegű ráfordítások
5 194
Értékcsökkenési leírás
1 140
Egyéb ráfordítások
234
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
–396
Mérleg szerinti eredmény
–370

Tárgyév
11 762
0
111
7 179
5 422
1 331
18
–2 077
–2 070

MÉRLEG
Megnevezés
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Ingatlanok és kapcs. Vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felsz., Járművek
Forgóeszközök
Készletek
Anyagok
Követelések
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Források (passzívák)

Tárgyév
30 374
30 374
28 703
371
1 300
1 095
0
0
873
222
549
32 018
31 000
29 670
5 000
–1 600
–2 070
32 018

Előző év
31 462
31 462
29 375
555
1 532
3 079
206
206
1 170
1 703
153
34 693
33 070
29 670
5 000
–1 230
–370
34 693

Gazdasági tevékenység mutatószámai
Megnevezés
Előző év Tárgyév
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke
0,04
0,03
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke
110,76% 104,48%
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya = Saját tőke/Befektetetett eszközök 104,46% 102,06%
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek
2,26
1,19
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke
–1,94% –6,97%
Bevétel arányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Összes bevétel
–3,36% –17,42%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke
–1,75% –6,67%
IV. é vfolyam, 2010. júliu s
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TAVASZI AKCIÓ!
Konténeres
hulladékszállítás
A Saubermacher – Bicske Kft. vállal
3-4-5-7 m3 -es konténerben
hulladékszállítást, és -ártalmatlanítást.

„MAGOCSKÁK A PILISBEN”
ÉLETMÓD TÁBOR DOBOGÓKŐN
8–12 éves gyermekeknek

Kedvezményes díjaink:

Választható időpontok: július 4–11.
július 18–25.
július 25.–augusztus 1.

– 3 m3 -es konténer: 19 185 Ft
– 4 m3 -es konténer: 23 450 Ft
– 5 m3 -es konténer: 27 710 Ft
– 7 m3 -es konténer: 36 235 Ft

Elhelyezés: jurtában a Walden Hotel kertjében

Étkezés: naponta háromszori főétkezés, délután friss
gyümölcs
Táborozás költsége: 24 000 Ft, amely tartalmaz
❂ 7 éjszaka szállást
❂ naponta 4 étkezést
❂ kirándulások egyéb költségeit
❂ kézműves foglalkozások alapanyagait
❂ utazások költségeit

Regisztráció: a www.pilisifenyforras.hu oldalon
vagy levélben legkésőbb a táborkezdés előtt egy héttel.
Postacím: 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 7.

A táborról bővebb információt a
www.pilisifenyforras.hu oldalon találsz.

Elérhetőségeink: dobogoko@pilisifenyforras.hu
Postacím: Rekreáció Alapítvány
2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 7.
Rácz Zsolt Ferenc: +36 20 77 20 957

Vargyai Györgyi: +36 70 27 27 217

Áraink az áfát tartalmazzák.
Érdeklôdni lehet: 06-26/330–244-es telefonszámon,
illetve a bicske@saubermacher.hu e-mail címen

ITALDISZKONT
Felhívom kedves vásárlóim
figyelmét, hogy az
ITALDISZKONT

(2098 Pilisszentkereszt, Szabadság tér 2/A)

Május 21-től szeptember 30-ig
18 óra helyett
19 órág tart nyitva!

Nyitva tartás:
Délelőtt Délután
8–12
14–19
Hétfő:
8–12
14–19
Kedd:
8–12
14–19
Szerda:
8–12
14–19
Csütürtök:
8–12
14–19
Péntek:
7–12
14–19
Szombat:
8–12
ZÁRVA
Vasárnap:

&VREiQNDLÉOODWRUYRVL5HQGHOĞ
2&VREiQND)Ğ~W
ZZZFVREDQNDYHWKXLQIR#FVREDQNDYHWKX

Orvosaink
dr. Gyetvai Balázs
mobil 06.30.539.6973
dr. Boldizsár Szabolcs mobil 06.30.738.6321
5HQGHOpVLLGĞ
+pWIĞWĞO3pQWHNLJ pVyUiLJ
6]RPEDWRQ 
yUiLJ
9DViUQDS 
]iUYD

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
általában a hónap végén,
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