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Hírek az ülésteremből
18/2012. november 22.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt és döntött a következő ügyekben.
n A képviselő-testület a minden évi gyakorlatnak megfelelően, gazdasági okokat
figyelembe véve elrendelte, hogy az óvoda
2012. december 27-től – 2012. december 31ig zárva tartson. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét
más módon nem tudja biztosítani, az óvoda
ügyeletet köteles biztosítani. Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt 2012.
december 12-ig köteles értesíteni. Igény
esetén az ügyeletet kell megszervezni, 10 fő
jelentkezőnél a gyermekek részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell
biztosítani.
n A képviselő-testület módosította az étkezési térítési díjakról szóló 1/2007. (I. 17.) önkormányzati rendeletét. A módosítás 5 %-os
térítési-díj emelést jelent. Az emelést a több
éve változatlanul hagyott nyersanyagnormáknak a nyersanyagárak folyamatos emelkedés miatti szükséges megváltoztatása indokolta. A bruttó térítési díjak 2013. január
1-jétől a következők: óvodás gyermek – 330
Ft, iskolás menza - 280 Ft, iskolás teljes –
450 Ft, alkalmazotti ebéd – 555 Ft, vendég
ebéd – 770 Ft.
n A képviselő-testület a Közösségi Ház és
Könyvtár épületében található üzlethelyiségre kiírt hasznosítási pályázatot lezárta.
A beérkezett egyetlen pályázatot, a Gyors
Food Szolgáltató Kft. (2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 62.) ajánlatát támogatta,
aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan
kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően. Ajánlattétel összege: 600,- Ft/négyzetméter + ÁFA /hó, azaz a bérlemény tekintetében 60.000,- Ft /hó + ÁFA. A testület
felhatalmazta a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő szerződést a pályázóval az
ajánlatnak megfelelően megkösse.
n A képviselő-testület a 88/2012. sz. önkormányzati határozatát, mely a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulást, új hulladékszolgáltatási szerződés megkötéséhez közbeszerzés kiírásával
megbízta, visszavonta. Egyben a testület
2013. december 31-ig meghosszabbította a
jelenleg is fennálló hulladékszolgáltatási
szerződését a Saubermacher Bicske Kft-vel.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletét 2012. novmeber 29-i testületi ülésén
újratárgyalja az egyházzal egyeztetve.
n A képviselő-testület megalkotta a
23/2012. (XI.24.) számú önkormányzati
rendeletét a szálláshely-szolgáltatók admi2 · V II. é vfolyam, 2013. márciu s

nisztrációs kötelezettségeiről. A rendelet
meghatározza az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettekre (szálláshely-szolgáltatókra) vonatkozó nyilvántartás vezetési és
tájékoztatási kötelezettségeket.
n A képviselő-testülete megalkotta a
24/2012. (XI.24.) számú önkormányzati
rendeletét az idegenforgalom fejlesztésének
támogatásáról, valamint a „Pilisszentkereszt” vendégkártya igénylésének, felhasználásának szabályairól. A rendelet szerint
az önkormányzat az idegenforgalom fejlesztésének támogatása céljából a szálláshelyszolgáltatók által befizetett idegenforgalmi
adó egy részéből idegenforgalmi alapot hoz
létre, melynek éves összegét a tárgyévi költségvetésében határozza meg. A szükséges
engedélyekkel rendelkező, az önkormányzat
felé adótartozással nem rendelkező, egyéb
kötelezettségeinek eleget tevő, a vendégkártya rendszerhez csatlakozott szálláshelyüzemeltetők nyerhetnek pályázati úton támogatást az alapból, a helyi idegenforgalom
bővítését célzó fejlesztéseikhez. A rendelet
tartalmazza a „Pilisszentkereszt” vendégkártyára és annak használatára vonatkozó
leírást, valamint a rendszerhez történő csatlakozás egyéb feltételeit.
A napirendi pontok megtárgyalása után, a
polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a dobogókői üdülőterületi lakosok
által beadott leválási kérelemmel kapcsolatosan. A tájékoztatás figyelembe vételével a
képviselő-testület felkérte a polgármestert
arra, hogy kérjen sűrgős állásfoglalást a
Pest-megyei Kormányhivataltól, mivel nem
egyértelmű a szabályozása és a pontos eljárásrendje a leválási szándékkal kapcsolatos
témának. Az állásfoglalás kérés terjedjen
ki az alábbi kérdésekre: Milyen témában
kell meghirdetni falugyűlést? Milyen fórumot kell összehívni? Adjanak útmutatást a
pontos eljárási rendre vonatkozóan is! Vizsgálják meg, hogy a mellékelt aláírásgyűjtés
megfelelő volt-e a kezdeményezésre!
19/2012. november 29.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt és döntött a következő ügyekben.
n A képviselő-testület egyhangúan fogadta
el a Pilisszentkereszti Római Katolikus Egyházközséggel kötendő kegyeleti közszolgáltatási megállapodást. Egyben felhatalmazza
a polgármestert a megállapodás aláírására.
A megállapodás lényeges része az, hogy az
egyházi tulajdonban lévő pilisszentkereszti
köztemető fenntartásáról az Önkormányzat és az Egyház közösen gondoskodik. Az
Önkormányzat a köztemető fenntartásához
éves szinten 500.000,- Ft-tal járul hozzá,

mely a fenntartáshoz szükséges költségeket
fedezi, továbbá a temető területén elvégzi a temető karbantartásával kapcsolatos
teendőket (fűkaszálás, téli hó eltakarítás).
A köztemető üzemeltetéséről az Egyház
gondoskodik, vezeti a nyilvántartásokat,
biztosítja a sírhelyeket, lehetővé teszi mind
egyházi, mind világi kegyeleti szertartásokat. Az elhunyt személyek eltemetésének
lehetőségét köztemető jelleggel mindenki
számára biztosítja. A temetési helyek, illetőleg az újraváltás díját valamint a temetőben
vállalkozásszerűen munkát végzők temető
fenntartási díját 2013- re vonatkozóan az
önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló rendeletének
mellékletében határozza meg, az Egyház
szabályrendeletében foglaltak alapján.
n A képviselő-testülete megalkotta és 2
tartózkodó szavazat mellett elfogadta a temetőről és a temetkezésről szóló 25/2012.
(XII.1.) számú önkormányzati rendeletét. A
20 napos társadalmi egyeztetés alatt a tervezethez vélemény nem érkezett, előzetesen
az egyházi képviselőtestület elfogadta. (A
rendeletről, valamint a temetkezéssel kapcsolatos feladatokról külön cikkben nyújt
tájékoztatást az egyház közösen az önkormányzattal – a szerk.)
n Az intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló napirendjét a testület Galó
László képviselő ügyrendi javaslatát elfogadva a következő ülésein tárgyalja.
n A képviselő-testület az önkormányzat
2012. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről szóló beszámolóját, valamint ennek alapján az 5/2012. (II.29.) számú
költségvetési önkormányzati rendeletének
módosítását egyhangúan elfogadta.
n A képviselő-testület az önkormányzat
2013. évi költségvetésének fő irányelveit az
alábbiakban határozta meg.
n A költségvetési terv összeállításánál
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése. A költségvetést a ténylegesen
szükséges összegek alapján kell elkészíteni.
A tervezés során feltárt bevételi többleteket,
illetve kiadási megtakarításokat a hiány
csökkentésére kell fordítani. Meg kell teremteni a költségvetéseken belül az egyértelmű átláthatóságot.
n A költségvetésnél törekedni kell, hogy
a működési költségvetés legyen egyensúlyban. Az összes kötelező feladat betervezése
után lehet a fennmaradó összeget további
tervutasítások alapján szétosztani. Törekedni kell a minél nagyobb tartalékok képzésére;
n Minden intézménynél, ill. gazdálkodó
szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a költségvetések szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára.
n A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat
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úgy kell kialakítani a gazdaságosság figyelembevételével, hogy az intézményrendszer
kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. Az önkormányzat kötelezettségvállalásait külön kell megjeleníteni.
² A halaszthatatlan intézmény felújításokat,
költségcsökkentést eredményező műszaki
átalakításokat tervezni kell. A tervben fel
kell sorolni azokat a lehetséges pályázati célokat is, melyek önrésze esetleges többletbevételeink vagy fejlesztési hitelkeret terhére
biztosíthatók, és egyértelműen szolgálják a
falu lakóinak érdekét.
A testület felkérte a jegyzőt arra, hogy
gondoskodjon az intézményi költségvetési
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
n Dr. Horváth Sándor képviselőnek, a
pénzügyi bizottság elnökének javaslatára a
képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének előkészítéséről
szóló előterjesztést a 2013. január hónapban
megtartandó képviselő-testületi ülésén tárgyalja.
n A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Strabag Zrt. képviselőivel annak
érdekében, hogy az Önkormányzat által
korábban megfogalmazott javaslatok a
megküldött használati megállapodásba beépítésre kerüljenek.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
iskola igazgató-helyettesi státuszt visszaállítja az intézmény átadási eljárás miatt megnövekedett feladatainak pontos, határidőben
történő elvégzésének elősegítése érdekében
2012. november 29-i hatállyal, határozatlan
időre. Az iskola igazgató-helyettesi pótlék
fedezetére az Önkormányzat költségvetésében biztosít fedezetet, melynek mértéke a
pótlékalap 100 % - a.
n A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Pomsár és társa építésziroda által megküldött, az Önkormányzat képviselő-testülete
által a rendezési tervvel kapcsolatban elvégzett kiegészítő munkákkal módosított tervezési szerződést elfogadja.
n A képviselő-testület elfogadta a dobogókői leválási szándékkal kapcsolatos önkormányzati tájékoztatás-kérést tartalmazó
levél szövegét és felkérte a polgármestert,
hogy azt küldje meg az illetékes Kormányhivatalhoz. (A november 30.-án benyújtott
állásfoglalás kérésre a Kormányhivatal
2013. február 19-én küldte meg válaszát. –
a szerk.)
20/2012. december 13.
Rendkívüli képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő jelen volt és egyhangúan döntött a következő
ügyekben.
n A képviselő-testület a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola ala-

pító okiratát 2012. december 13-i hatállyal
módosította, és ezen határozatával elfogadta
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja
alá. A módosításra jogszabályi változások
miatt volt szükség.
n A képviselő-testület a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével ös�szefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást elfogadta. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a megállapodás és a teljességi
nyilatkozat aláírására.
n A képviselő-testület elfogadta a Pest
Megyei Könyvtárral kötendő „Könyvtár ellátási szolgáltatás nyújtásáról” szóló megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A Kistérség megszűnése miatt szükséges,
hogy a települések közvetlenül a Pest Megyei Könyvtárral szerződjenek.
n A képviselő-testület 2013. évben is a
Pomáz-Csobánka-Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulási Tanácsa által, a társulási
határozatnak megfelelően a Szent Miklós
Alapítvánnyal (Érted, Érte, Egymásért
Családsegítő Szolgálat) kívánja biztosítani
a családsegítő alapellátást. A képviselőtestület az ellátási szerződést elfogadta, és
felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.
n A képviselő-testület az Önkormányzat
adósságrendezésével kapcsolatosan a következő határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §
-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy
2012. december 12-én adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.
3.  A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1.
pontban megjelölt adósságelemek tőke
és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat/
társulás nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az

érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja;
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges
adatokat a Magyar Államkincstár
felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C.§ (10)
bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt
az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az
önkormányzat nem rendelkezik olyan
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy
teljesítés biztosítékául szolgál.
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a
banktitkot képező, az önkormányzatra
vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat, megismerje és
kezelje.
(Az adósságrendezés során az állam
58.589.218 Ft fejlesztési hitel-tartozást vállalt át önkormányzatunktól. – a szerk.)
21/2012. december 20.
Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testületi ülésen jelenlévő 7 képviselő 7 napirendi pontot tárgyalt meg. Napirend előtt a képviselők elfogadták a polgármester lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolóját, valamint meghallgatták
a különböző képviselői bejelentéseket és
kérdéseket és az arra adott polgármesteri
vagy jegyzői válaszokat.
n A képviselő-testület a Pilisszentkereszti
Szlovák Óvoda, a Polgármesteri Hivatal,
valamint a Közösségi Ház és Könyvtár
alapító okiratait külön határozatokkal módosította, és ezen határozatokkal elfogadta
az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratokat is. A képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy a módosított és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratokat írja alá. A módosításokra jogszabályi
változások miatt volt szükség.
n A képviselő-testület több módosító javaslat befogadása után elfogadta a 2013.
évi munkatervét. (Az elfogadott munkaterv
megtekinthető honlapunkon az Önkormányzat/Képviselő-testület menüpont alatt.
– a szerk.)
n A képviselő-testület a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérését megtárgyalta, és úgy döntött,
hogy VI. Pilisi Kavalkád-Fánkfesztivált
2013. évben költségvetésének terhére támogatja 200.000,- Ft összegben. A képviselő ➺
V II. é vfolyam, 2013. márciu s · 3
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➺ -testület felhatalmazta a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
n A képviselő-testület tárgyalta a Kevély
Tv támogatás kérését és úgy döntött, hogy
2013. januárjában a költségvetés ismeretében a kérelmet újra megtárgyalja.
n A testület megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz.
képviselő-testületi határozatát a KözépMagyarországi Régió szétválasztására, ill.
önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba
község polgármesterének megkeresésében
foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
n A képviselő-testület támogatja Gomba
Község Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi
Közép-Magyarországi Régió az Európai
Unió 2014-2020 közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a támogató határozatról Gomba Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa.
n A képviselő-testület a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva meghatározta és elfogadta Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a
teljesítménykövetelmények alapját képező,
2013. évre vonatkozó kiemelt célokat. A
testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a
rögzített célok alapján határozza meg.
n A képviselő-testület elfogadta a SZAHKÉRTELEM 2006. Bt. ajánlatát az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési
feladatainak ellátására 2013. január 1-től
2013. december 31-ig. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a
szerződés aláírására.
A polgármesteri bejelentette, hogy az IsterGranum EGTC december 10.-ei közgyűlésén beválasztották a szervezet elnökségébe,
magyarországi oldali szenátorként. Önkormányzatunk megalakulása óta tagja a szervezetnek.
A polgármester megköszönte a képviselőtestület egész évi megfeszített munkáját.
1/2013. január 24.
Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testületi ülésen mind a 7 képviselő jelen volt. A meghívón szereplő napirendjét két sürgősségi napirend (Pénzügyi
Bizottság külsős tagjának megválasztása;
PSZÖ kérelmének megtárgyalása) befogadásával elfogadta, majd a napirendek tárgyalása előtt közmeghallgatást tartott.
A közmeghallgatáson 2 lakosunknak a közbiztonsággal és a polgárőrséggel kapcsolatosan volt kérdése illetve észrevétele, vala4 · V II. é vfolyam, 2013. márciu s

mint az újonnan bevezetett Pilisszentkereszt
kártyával és a szállásadáshoz szükséges
adatszolgáltatással kapcsolatosan.
A közmeghallgatás szabadon maradt idejében meghallgatta a képviselői kérdéseket,
bejelentéseket, valamint elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű
határozatokról.
A közmeghallgatás után megtárgyalta a napirendi előterjesztéseket és meghozta döntéseit.
n A képviselő-testület Jánszki István alpolgármester tiszteletdíját, kérésére 2013.
január 1-től megbízatása végéig havi bruttó 80.000,- Ft-ban állapította meg. A testületnek az alpolgármester tiszteletdíjáról
szóló előző döntése csak 2012. december
31-ig határozta meg az összeget, ezért volt
szükség a további időszakra vonatkozó döntésre. Az alpolgármester feladatai nagy részét a polgármester akadályoztatása illetve
szabadsága alatti helyettesítése alkotja. Az
alpolgármester érintettség okán kérte kizárását a döntéshozatalból, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott, ahogy a határozati
javaslatot is.
n A képviselő-testület nem támogatta Galó
László képviselőnek a helyi adórendelet
módosítására benyújtott előterjesztését. A
név szerinti szavazás során Galó, Jánszki és
Mikusik képviselők támogatták, Lendvai,
dr. Horváth, Fazekas és Rusznyák képviselők nem támogatták a módosító javaslat
Pilisszentkereszt területén lévő lakások
adó alóli mentességére vonatkozó változatát, míg egyetlen képviselő sem támogatta
a Pilisszentkereszt területén lévő épület,
építményadó alóli mentességére benyújtott
változatát. A képviselők egy tartózkodással
elfogadták a polgármester javaslatát, hogy a
zárszámadást követően a képviselő-testület
vizsgálja felül az önkormányzat adórendeletét a tavalyi évben előkészített komplex,
a módosítások lehetőségét vizsgáló anyag
felhasználásával, az adókedvezmények kibővítésének érdekében.
n A képviselő-testület első fordulóban
tárgyalta a 2013. évi költségvetését, az elkészült segédtáblázatok alapján. A testület
támogatta az alábbi módosításokat a benyújtott tervezethez:
n az orvosi ügyeletet az általa kért megemelt összeggel (15 Ft/fő/év), 403 ezer
forinttal támogatja;
n az általános tartalékból megemeli a civil
alapra betervezett összeget, így annak
értéke 1.400.000,- Ft;
n az önkormányzat nem köztisztviselő dolgozóinak egységesen havi 8.000,- Ft (+
járulékai) caffetéria juttatásban részesülnek 2013-ban;
n a köztisztviselők részére a törvényi minimumot, évi bruttó 200.000,- Ft állít be a
költségvetésbe;
A testület felkérte a jegyzőt, a polgármestert
és a pénzügyi dolgozókat, hogy a segédtáb-

lák alapján, az ott szereplő főösszegekkel a
költségvetési rendeletet mellékletein az elfogadott módosításokat átvezetve terjesszék
a költségvetési rendelet tervezetét a február
14-ei testületi ülésen a képviselő-testület elé
elfogadásra.
n A képviselő-testület döntött (öt igen,
egy tartózkodás, a polgármester érintettség
révén a szavazásból kérte kizárását) arról,
hogy a polgármester számára 2013. január
1-től havonta költségátalányt állapít meg,
melynek mértéke az egyhavi illetményének
20 %-a, azaz bruttó 85.000,- Ft. A pénzügyi bizottságban 2 igen és 2 tartózkodó
szavazattal a javaslat nem kapott többséget. Az önkormányzati törvény értelmében
a polgármester jogosult a költségátalányra,
melyet a képviselő-testület határozatban állapít meg, s melynek mértéke illetményének
20-30 %-a. A polgármester az elmúlt évben
költségtérítésben részesült, mely helyett
kérte most a minimális összegű költségátalány megállapítását, mely a tisztségével
összefüggő kiadásainak fedezetét hivatott
biztosítani.
n A képviselő-testület döntött arról, hogy
a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-ben tulajdonossá kíván válni 1 db
törzsrészvény megvásárlásával 11.000,- Ft,
azaz tizenegyezer forint (a törzsrészvény
névértékével megegyező) értében. A testület elfogadta az előterjesztés mellékletét
képező részvény – adásvételi szerződést, és
felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírásával. Az adásvételre a törvényi változások miatt volt szükség, ugyanis a települési vízközműveket az eddigi üzemeltető
akkor üzemeltetheti tovább jogszerűen, ha
az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Társaságban. A javaslatot a Pénzügyi Bizottság is
támogatta.
n A képviselő-testület egyhangú szavazással módosította az étkezési díjakról szóló
rendeletének mellékletét. Tette mindezt
azért, hogy az általános iskolai alkalmazottak, az iskola állami fenntartásba vétele után is hozzájussanak a kedvezményes
étkeztetéshez, melynek térítési díja bruttó
555,- Ft/ebéd.
n A testület jogszabályi változások miatt
szükséges cégbírósági átvezetéshez alapítói
határozatokat fogadott el a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatosan egyhangú
döntéssel.
n A képviselő-testület az elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendő vagyonkezelési szerződést. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A szerződés
alapján a köznevelési feladatok ellátását
szolgáló települési önkormányzati tulajdonú
ingatlanra vonatkozóan az intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezelői jogot
kap mindaddig, amíg a köznevelési feladat
ellátás az adott ingatlanon nem szűnik meg.
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A szerződésbe a helyi sajátosságok is bekerültek.
- A képviselő-testület tudomásul vette a polgármester 2013. évi szabadságolási tervéről
szóló tájékoztatót. A terv szerint a polgármester júliusban lesz hosszabb, három hetes
szabadságon.
n A testület következő ülésére halasztotta tulajdonosi hozzájárulásának kiadását a
Pilisszentkereszt, Forrás utca (586 hrsz-ú)
villamos energia ellátása 20 illetve 1 kv-os
földkábel és BHTR állomás létesítése ügyében.
n A testület szintén egyhangú döntéssel fogadta el a jegyző 2012. évre meghatározott
teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
szóló tájékoztatást. Az értékelés szerint a
jegyző az elmúlt évre kitűzött feladatokat
jól teljesítette, vezetői feladatait ellátta.
n Sürgősséggel fogadta el a képviselőtestület Galda Béláné újra választását a Pénzügyi
Bizottságba külsős tagként. Újra választásra
azért volt szükség, mert 2012. novemberében lemondott tagságáról, hogy a Polgármesteri Hivatalban fennálló létszámhiányt
orvosolni tudjuk időleges alkalmazásával.
n A képviselő-testület szintén sürgősséggel és egyhangúan döntött arról, hogy
a PSZÖ kérésének eleget téve hozzájárul
ahhoz, hogy a Szlovák Regionális Központ
melletti önkormányzati területet a PSZÖ a
Fánkfesztivál megtartásához, parkolási célra illetve kirakodó vásárhoz igénybe vegye.
A területet a rendezvény megtartását követően az eredeti állapotnak megfelelően kell
átadnia az önkormányzatnak.
A polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az idei szociális tűzifa
pályázatra önkormányzatunk 11 főre nyújthatta be igényét a kiírás értelmében, azonban csak 1 főre, összesen 2 m3 fa támogatott
beszerzését nyerte el. (A szociális bizottság
végül a támogatást 2x1 m3 formájában 2 rászorult részére osztotta ki. – a szerk.)
2/2013. február 14.
Képviselő-testületi ülés
A képviselő-testületi ülésen mind a 7 képviselő jelen volt, a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolójának
elfogadása, valamint a képviselői kérdések
és bejelentések után a következő döntéseit
hozta.
n A képviselő-testület hozzájárulását adta
az óvoda nyári zárva tartásához, 2013. július
1-től – 2013. július 31-ig terjedő időre, egyben felkérte az óvoda vezetőjét arra, hogy
az óvoda zárva tartásáról minden szülőt értesítsen.
n A
képviselő-testület
meghatározta
az önkormányzat által fenntartott Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
2012/2013. nevelési évére az óvodai előjegyzés időpontját az alábbiak szerint:

2013. május 2. (csütörtök) 8:00 – 15.30 óráig
2013. május 3. (péntek) 8:00 – 15.30 óráig
2013. május 6. (hétfő) 8:00 – 15.30 óráig
Az intézmény vezetőjének az előjegyzés
idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra kell hoznia a helyben szokásos
módon.
n A képviselő-testület hat igen szavazattal egy tartózkodás mellett megalkotta
és elfogadta önkormányzatunk 2013. évi
költségvetési rendeletét. (A költségvetésről
külön cikkben írunk. – a szerk.) Előzetesen a Pénzügyi Bizottság a költségvetés
tervezetét elfogadásra javasolta. A rendelet
tárgyalásakor megvizsgált a testület négy,
a költségvetést is esetlegesen érintő megkeresést, melyek közül a közérdekű tájékoztatás lehetőségeinek kibővítése érdekében,
valamint lakossági igény alapján a Kevély
Tv közműsor-szolgáltatásra adott ajánlatát
egyhangúan támogatta, és annak pénzügyi
feltételeivel a benyújtott rendelet tervezetet
módosította. A testület felhatalmazta a polgármestert a 2013. március 1-től 2013. december 31-ig szóló, havi bruttó 110.000,- Ft
költségvonzatot tartalmazó közműsor-szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírására a
Kevély Tv-vel.
n A képviselő-testület egyhangú szavazással fogadta el a Közösségi Ház igazgatójának a 2012-es évre vonatkozó közművelődési beszámolóját.
n A testület meghatározta a 2013. évi helyi ünnepségek és rendezvények időpontját.
Nemzeti ünnepeinket idén is ünnepnapjukon (március 15., október 23.) tartjuk
meg. A Pilisi Klastrom Fesztivál időpontja
augusztus 17-18. A Pilisi ciszterci apátság
alapításáról és Gertrudis királyné halálának
800. évfordulójáról pedig szeptember 27.-én
emlékezik meg önkormányzatunk.
n A testület tudomásul vette az alpolgármester feladatainak meghatározásáról szóló
tájékoztatót. Az alpolgármester feladatait a
polgármester irányításával látja el, feladatai
nagy részét idén is a polgármester hosszabb
távollét esetén illetve felkérésre történő helyettesítési teszi ki.
n A képviselő-testület elfogadta a polgármesternek a 2012-es évről szóló beszámolóját.
n A testület megadta tulajdonosi hozzájárulását az elmúlt testületi ülésen elnapolt
villamos hálózat bővítés ügyében. A hozzájárulás kiköti az aszfalt bontása nélkül történő munkavégzést.
A napirendek lezárását követően a polgármester tájékoztatta a következőkről a testületet:
n Február 15-én, egy meghívásnak eleget
téve négyfős delegáció utazik a felvidéki
Pleš – Pilis (Fülekpilis) településre, a nyári
pilisi testvérközségi találkozás és szerződéskötés előkészítésére.

n A Környezetvédelmi Felügyelőség megváltoztatta álláspontját, és támogatja a település déli részére tervezett gazdasági övezet
kialakítását az új Rendezési Tervünkben. A
megváltozott vélemény miatt, eredeti szándékunk érvényesítése érdekében ismételten
össze kell hívni a terv elfogadását lezáró
egyeztető tárgyalást.
n A Polgármesteri Hivatal épületére, csatlakozva több magyarországi településhez,
szolidaritást vállalva a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi erdélyi magyarral szimbólumaik szabad használatáért folytatott küzdelmükben, február 6-án kitűzette
a székely zászlót.
Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a
www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon az
Önkormányzat/Hatályos rendeletek/2007től menüpont alatt, az elfogadott határozatok az Önkormányzat/Testületi ülések/
Határozatok menüpont alatt, a társadalmi
vitára bocsátott rendelet-tervezetek a Önkormányzat/Társadalmi vitára bocsátott rendelet-tervezetek menüpont alatt, a tájékoztatók,
beszámolók az Önkormányzat/Tájékoztatók,
beszámolók menüpont alatt.
Lendvai József
polgármester

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Szentendre Rendőrkapitányság a
büntetőeljárások szakszerűbb lefolytatása és a nyomozás eredményességének
fokozása érdekében Bűnügyi Készenléti
szolgálati egységet hozott létre.
Kollégáink a bűncselekmények helyszínein a szükséges nyomozati cselekményeket végrehajtják és a szükséges
adminisztrációt elvégzik.
Azokban az esetekben is ők járnak el,
amikor helyszíni intézkedésre nincs
szüksége, azonban egyéb feladatokat el
kell végezni.
Tevékenységük alapját ez esetben feljelentés képezi, melyet a sértettek 24 órában a Szentendrei Rendőrkapitányság
Ügyeletén tehetnek meg.
A hatékony és gyors ügyintézés és a
feladatok maximális koordinálása érdekében kérjük Önöket, hogy feljelentésükkel forduljanak a kapitányság Ügyeleti szolgálatához, Szentendre Dózsa
György u. 6 szám alatt.
Figyelemmel arra, hogy Rendőrőrseink
nem működnek ügyelet rendszerben, 24
órán keresztül nem elérhetőek, a feljelentéseket ott nem áll módunkban felvenni.
További információt a 06 26 310-233
telefonszámon tudnak adni Ügyeletes
Kollégáink.
Szentendrei Rendőrkapitányság
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Polgármesteri beszámoló a 2012-es évről
Testületi munka
Az év folyamán a képviselő-testület minden esetben határozatképes volt, 21 ülést
tartott, melyen 144 határozatot hozott és
a szokásos rendeletek (zárszámadás, költségvetési) megalkotásán és módosításokon
túl 9 új rendeletet alkotott és 5 rendeletét
módosította. A Pénzügyi Bizottság és a
Szociális Bizottság végezte a SZMSZ-ben
ráruházott feladatát.
Április 26-án falugyűlést, május 17-én
közmeghallgatást tartottunk. November
24-én településrészi tanácskozás volt Dobogókőn.
A testület elfogadta a 2011-től 2014-ig
terjedő időtartamra Gazdasági Programját.
Módosította és elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Elfogadta, de nem
léptette hatályba az új Rendezési tervet.
Intézmények
Az önkormányzat fenntartotta és zökkenőmentesen üzemeltette intézményeit - az
általános iskolát, az óvodát, a Közösségi
Házat és a Tájházat, valamint a védőnői
szolgálatot.
Az intézmények éves karbantartásán túl,
felújított egy alsós tantermet az általános
iskolában, az óvodában szülői segítséggel
új csoportszobát alakított ki, a sportöltöző
épületéhez új vízvezetéket és aknát épített
ki, bővítette könyvtára könyvállományát,
valamint a nagyterem székállományát.
Átvette a szlovák szervezetektől a „régi
Szlovák Ház”-nak - az önkormányzattól 6
éve elzárt - kiürített irodahelyiségét. Festés
után átköltöztette ide a műszaki ügyintézést, valamint a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. irodáját.
Berényi Ildikó Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatói megbízatása lejárt, pályázat útján 5 évre ismét ő lett az intézmény
vezetője 2017. július 15-ig.
A testület a Pilisi Klastrom Nonoprofit
Kft. ügyvezető (Magyar Zsolt) megbízatását 2012. január 1-jével határozatlan időtartamra meghosszabbította.
A védőnő szülési szabadságát tölti, a
feladatot megbízás útján, helyettesítéssel
láttuk el.
Községüzemeltetés,
közterületek fenntartása
Megtörtént a forgalmi rendet szabályozó közúti táblák felmérése, ellenőrzése és
pótlása Dobogókőn és Pilisszentkereszten.
A közterületek folyamatos kaszálása, az
utak menti bozótos részek megtisztítása a
Pilisszántói, a Dobogókői és Pomázi úton,
a Cserfa utcában, valamint Dobogókőn.
Megtörtént a felszíni vízelvezető árkok takarítása, mélyítése, karbantartása, a Szőlő
utcai rácsos áteresz teljes felújítása. Meg6 · V II. é vfolyam, 2013. márciu s

történt a dobogókői murvás utak és sétányok karbantartása és felújítása, Pilisszentkereszten a Hársfa utca lejtős szakaszán
vízvető bordák beépítésével az útjavítás,
az Erdősor utca javítása, egyéb murvás
utak kátyúzása, valamint az aszfaltos utak
kátyúzása a település teljes területén. Kijavítottuk és újrafestettük Dobogókőn a fa
szemeteseket és az üdvözlő- és információs
táblákat, valamint Pilisszentkereszten az
üdvözlő táblákat. Új információs táblák kihelyezése is történt mindkét helyen.
Társulási tagságok
Az önkormányzat kérte felvételét a Magyar
Zarándokút Önkormányzati Társulásba,
valamint a alapító tagként a Pest Megyei
Mária Út Egyesületbe. December 31-ével
megszűnt a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása. Az önkormányzat tagként vett részt
az Ister-Granum EGTC (a polgármestert
az elnökség tagja lett december 10-én), a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a
Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási
Társulás és a PSzRKK munkájában és rendezvényein.
Megállapodások
Mozgókönyvtári
szolgáltatásra
a
DPÖTKT-val és a Pest Megyei Könyvtárral kötött megállapodást önkormányzatunk. Mikrotérségi megállapodással,
a Szent Miklós Alapítvány közreműködésével történt a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat ellátására. A Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. - vel kötött „Közszolgáltatási szerződés” keretében történt
ingatlanjaink és üdülőterületeink üzemeltetése. Együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunk a helyi Szlovák és a
Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal,
valamint kegyeleti közszolgáltatási megállapodást a helyi Római Katolikus Egyházközséggel.
2013. december 31-ig meghosszabbításra került a Saubermacher Bicske Kft-vel
fennálló hulladékszolgáltatási szerződésünk.
Aláírásra került a járási hivatalok kialakításáról szóló megállapodás. Megtörtént
az általános iskola állami fenntartásba és
üzemeltetésbe történő átadásához szükséges alap megállapodások aláírása.
Közmunka program
Az önkormányzat a különböző programok
keretében 4,2 millió forint támogatást kapott, mely összeg a munkabérek 80 %-át
jelentette. Az első félévben a hosszú távú
közfoglalkoztatás illetve januárban a téli
közfoglalkoztatás keretében 5 főt tudtunk
foglalkoztatni, valamint februárban és

márciusban 1 főt az időskorúakkal történő
kapcsolattartásra és felmérésre. A második
félévben 6 illetve 8 órás munkakörben a
hosszú távú közfoglalkoztatás folytatásaként 6-7 főt alkalmaztunk. Szeptembertől
további 4 főt biztosított hasonló feltételekkel a Start Munkaprogram.
Szociális támogatások
A rendszeres és nem rendszeres támogatásokról külön beszámoló készül. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat támogatása idén is
200.000,- Ft-al történt.
25 rászoruló családnak 2-2 m3 szociális
tűzifát tudott juttatni az önkormányzat pályázati segítséggel, valamint 412 adag élelmiszer csomagot tudott osztani a Magyar
Vöröskereszt jóvoltából, az Európai Unió
Élelmiszer Segély Program keretén belül, a
falu rászoruló lakóinak. Természetbeni és
pénzügyi segítséget tudtunk nyújtani egy
leégett tető és tetőtér javításához.
Támogatások
Az önkormányzat a civil pályázati alapon keresztül nyújtott anyagi támogatást
a PILE SC Tae-kwon do (200.000,- Ft) és
a Labdarúgó Szakosztálya (300.000,- Ft)
működéséhez, valamint a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesületnek (250.000,- Ft)
egy helyi szlovák népdalokat tartalmazó
CD kiadásához és bemutató programjához. Megállapodás alapján 500.000,- Ft-al
támogatta a temető és a ravatalozó fenntartását, 323.000,- Ft-al a Pomázi Orvosi
Ügyelet működését, 217.000,- Ft-al a Szent
Miklós Alapítványt a családsegítő szolgálat működtetésében, 216.000,- Ft-al a
Kutyamentsvár Állatmenhely Alapítványt
a kóbor ebek befogásának elvégzéséért.
Tagdíjának megfizetésével, 673.00,- Ft-al
támogatta az Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóságot. Kisebb támogatást nyújtott
iskolai versenyek és programok megrendezéséhez.
Testvérközségi kapcsolatok
Képviselő-testületünk több tagja vett
részt és hivatalosan köszöntötte - a Pávakörrel együtt – a Šarfianka zenekar 90
éves jubileumi ünnepségén Blatnéban.
Nagyölved polgármestere és testületének
több tagja is részt vett nemzeti ünnepeink
programjain, valamint a nyári fesztiválunkon. Testületünk képviseltette magát
március 15-e nagyölvedi megünneplésén.
Kézdiszentkereszt új polgármesterének
vezetésével, képviselőkből és a hivatal
dolgozóiból álló küldöttség töltött egy
hosszú hétvégét falunkban a Klastrom
Fesztiválunk idején. A küldöttség ellátogatott Nagyölvedre is, ahol a polgármester
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asszony fogadta és vendégelte meg őket.
A képviselő-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy a szlovákiai Pleš – Pilis
községgel testvérközségi szerződést kíván
kötni.
Ünnepek, programok, díjak
Nemzeti ünnepeinkről méltón, ünnepnapjukon emlékeztünk meg az Emlékparkban.
A VI. Pilisi Klastrom Fesztivál augusztus
18.-án került megrendezésre. A fesztivál
fő műsorszámát a helyi és környékbeli fiatalokból megalakult amatőr színjátszó
társulat, a Közösségi Ház Színjátszó Kö-

lom órájával pedig április 13-án a Költészet
Napjára. Fogadást adott az egyházzal és a
nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve február 14.-én a Szent Cirillre és
Metódra emlékező ünnepi mise után, valamint a falu őszi búcsújakor. Részt vállalt
az adventi előkészületek programjaiból,
melyet a hagyományos, közös gyertyagyújtással zárt le december 21-én.
Október 14-én az Idősek Napi ünnepen
köszöntötte a falu 70 év feletti lakóit.

rének előadása (Valahol Európában című
musical) jelentette, valamint az azt megelőző folklórműsor. A képviselő-testület
díszpolgári címet adományozott Kemény
Ferencnek, mely a fesztiválon került átadásra. Az önkormányzat november 17-én
konferenciával emlékezett a Pilisi Ciszterci
Apátság alapításának ünnepére, december
15-én megtartott emlékesttel Ölbey Irén
születésének 110 éves évfordulójára. Sudár Annamária és Török Máté előadásával
emlékezett február 10-én a Magyar Kultúra
Napjára, P. Horváth László előadásával illetve Szőke István Attila rendhagyó iroda-

Lendvai József
polgármester

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
2013. február 14-én a képviselő-testület 6
igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta Pilisszentkereszt idei évi költségvetését. Eb-

rendszer feladat alapú finanszírozást tartalmaz, ugyanakkor a kötelező feladatok
ellátásához biztosított állami finanszí- ➺

ben az évben nehéz dolguk volt az előkészítőknek, hiszen egy alapjaiban új szerkezetű
költségvetést kellett összeállítani. Bár az új
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➺ rozás nem elégséges, minden esetben az
önkormányzatnak saját bevételeiből hozzá
kell pótolni a feladat ellátásra.
A bevételi és kiadási főösszeg 204.044,ezer forint, mely jóval kevesebb az előző
évhez képest is. Ennek egyrészt oka az
állami feladatátvétel, és az azzal kapcsolatos finanszírozás csökkentés is. A működési célú kiadás 192.044,- ezer Ft, az
előirányzott felhalmozási célú kiadás ös�szeg 12.000,- e Ft. Az önkormányzatnak
fennálló hitelállománya 2013. évben 0,- Ft,

mivel a Kormány az adósságkonszolidáció
keretén belül rendezte a beruházási hitelállományát a községnek.
A település költségvetése stabil, tartalmazza az idei évre a templomtól a temetőig
történő járda kiépítésének tervét, mely
önrészének fedezetéül az önkormányzat
ingatlan eladást jelölt meg. Az önkormányzat az idei évben is meg kívánja teremteni
a helyi civil szervezeteknek szóló pályázati lehetőséget, melynek fedezetéül az
idei évi költségvetésbe 1,4 millió forintot

terveztek be. Ezen felül az Önkormányzat
az éves költségvetési rendeletében 2 millió forint értékben idegenforgalmi alapot
képzett, amelyből – pályázati rendszerben
– azon szálláshely-szolgáltatók pályázhatnak idegenforgalmi, illetve turisztikai célú
fejlesztésekre. Az alábbiakban közöljük
az elfogadott költségvetési rendelet két fő
mellékletét, mely összesítetten mutatja be a
bevételi és a kiadási oldalt.
Lendvai József
polgármester
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Szépkorú lakosunk köszöntése
A szépkorúak köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet értelmében
a Kormány a Magyarország nevében köszönti a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat.

mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.
Engedjék meg, hogy a fiatalabb generációk tiszteletét adjam át az idősek iránt,
hiszen a mögöttük álló dolgos életet és a
bennük felgyülemlett élettapasztalatot mindenki számára elismerni kötelesség.
Engedjék meg, hogy egy versidézettel
köszönthessem falunk szépkorú lakosait:
Óbecsey István:

Szeressétek az öregeket

Spiegelhalter Ferencné községünk lakója
az idei évben február 16-án töltötte be 90.
életévét.
Lendvai József Polgármester Úr az ünnepeltet személyesen, nagy szeretettel az
otthonában köszöntette 90. születésnapja
alkalmából.
Pilisszentkereszt Község Polgármestere
az alábbi szavakkal köszönti falunk minden
szépkorú lakosát:

„Tisztelt Szépkorú lakosaink!
Megtisztelve érzem magam, hogy Pilis
szentkereszt Község Polgármestereként
köszönthetem Önöket, mint kisfalunk
szépkorú lakosait.
Engedjék meg, hogy ezúton megköszönhessem mindazt, amit ez alatt a szép kor
alatt a településünkért tettek. Szívből kívánom, hogy még sokáig érezhessék a család,
és a társadalom megbecsülését.
Mindenkinek feladata, hogy éreztesse a

környezetében élő idős emberekkel, hogy
még szükség van rájuk, hogy vannak dolgok, amit esetleg Önök jobban tudnak, és
vannak olyan dolgok is, amelyet csak Önök
tudhatnak, hiszen az életük során rengeteg
tapasztalatot szereztek, és rengeteg élményt
éltek meg, melyet környezetükben élők szívesen hallgatnak meg.
Mint Pilisszentkereszt Község Polgármestere ezzel a köszöntéssel is bizonyítani
szeretném, hogy mi és a fiatalabb nemzedék tudjuk, hogy az idősek nélkül nem
lehetnénk ma itt. Nem építhetnénk tovább
községünket, közösségünket, ezért rengeteg
köszönettel tartozunk Önöknek.
Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak
az a feladatunk, hogy idős embertársaink
számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi a szépkorhoz méltó gondtalan életet.
A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tennie azért, hogy
a megérdemelt pihenés éveiben megkapják

„Nagyon szépen kérlek titeket,
szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
a hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget,
a vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket.”
Nagyon fontos az idősekkel szembeni türelem, hiszen ők is azok voltak velünk, gyerekekkel és most nekünk kell visszaadni ezt
az ő „második gyerekkorukban”.
Ezúton kívánok Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata és a magam nevében továbbra is egészséget és békés, nyugodt napokat és reméljük, hogy az Úr segítségével
jövőben újra együtt ünnepelhetünk!
Lendvai József
polgármester

Újra indulnak Múltidéző Helytörténeti Esték

A

hirdető táblákon, az év elején megjelent tájékoztatás után január 19-én
újra megindult falunk, környezetünk közelmúltjának helytörténeti szempontból történő ismertetése, népszerűsítése.
A mellékelt fotók szerint a mai Polgármesteri Hivatal dísztermében az egykori
csendőrtiszti, jegyzői lak majd a II. Világháború után Klubkönyvtár, majd szlovák ház
után újra az egész faluközösség használatára
szolgáló Díszterem adott otthont a címben
szereplő rendezvénynek.
A közösségi ház vezetője Berényi Ildikó
terveiben már régóta szerepel a gondolat:
megismertetni a szülőfalujuk, lakóhelyük
története iránt érdeklődőket a közelmúlt
történetével, amely több ponton országos,
sőt a nagyvilág történetéhez is kapcsolódik.
Töredékes dokumentumokból, archív

anyagokból az érdeklődők megismerhetik
a falu történetének olyan eseményeit, amit
az elmúlt közel fél évszázadig nem voltak
megismerhetők. Mai kifejezéssel élve nem
publikus történeteket ismertek meg az egész
termet betöltő résztvevők. Terített asztal
mellett vetített képekkel baráti hangulatban
anekdotázva, dalolva eltöltött két óra bízvást jó időtöltés volt egész életünket betöltő
elektronikus szellemi környeződés helyett.
Falunk szülötte zenélő- őstehetség,
Klausz Marci kétnyelvű harmonikával kísért énekszó mellett. Jó volt összejönni,
visszaemlékezni arra, amikor fiatalon a
szülőktől nagyszülőktől elhallgatott falusi
történetek kerültek elő.
Hála Istennek és a bátor hazaszerető
embereknek szinte az utolsó pillanatban kibeszélhetjük és az utókor számára rögzítjük

a II. Világháború alatt megélt történeteket,
szenvedéseket, elénekelni a frontokat megjárt katona férfiak édes bús, katona énekeit.
Sok- sok este és baráti összejövetel szükségeltetik azok átbeszélésére, amiket a politika elzárt előlünk.
Baráti körben szeretnénk emlékezni
katona elődök neveiről, rögzíteni nevüket,
amit csupán a hideg márványtábla őriz
templomunk falán.
Köszönet az est háziasszonyának: Berényi Ildikónak és a vendég, ügyes figyelmes
hölgyeknek a finom sütemény és üdítő kóstolóért.
Viszontlátásra a következő, képes nótás
múltidézésen!
Gaján Vilmos
egy visszaemlékező,
krónikás
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A Szlovák önkormányzat hírei
„Múlt nélkül nem lehet jövőnk”
Hagyományőrző beszélgetés Galda Leventével, a Pilisszentkeresztért
Kulturális Egyesület elnökével, a Pilis Néptáncegyüttes művészeti
vezetőjével és egyben a Pilisi Trió alapító tagjával
Az egyre uniformizálódó világban,
ahol mindinkább
a tömegcikkek és
tömegkultúrák elsöprő dominanciája figyelhető meg,
figyelemre méltó és
támogatandó minden olyan törekvés,
amely a szerteágazó és amúgy életképes
gyökerek táplálását, elhalásának megakadályozását tűzi ki céljának.
Az év végén közkinccsé vált „Od Santova
do Mlinkof…” címet viselő, ősi szlovák népdalokat összefogó és bemutató albumról, a
hagyományőrzésről és a kultúrák összekapcsolódásáról a Pilisszentkeresztért Kulturális
Egyesület elnökével, a Pilis Néptáncegyüttes
művészeti vezetőjével és egyben a Pilisi Trió
alapító tagjával, Galda Leventével beszélgetünk.
n Ezt a hiánypótló lemezt milyen indíttatásból készítettétek?
– A Magyarországon, azon belül is a Pilisben élő szlovákság múltja Mária Teréziáig
eredeztethető vissza, aki a XVIII. században
szlávajkú lakossággal telepítette be ezt a vidéket; később lakosságcserék is történtek.
Az „Od Santova do Mlinkof…” (magyarul:
„Pilisszántótól – Pilisszentkeresztig…”) címet viselő, valóban hiánypótló, pilisi-szlovák
hagyományőrző népzenei albumunk így egy
olyan egyedülálló, a maga nemében páratlan
kultúrkincset őriz, amelyet őseink évszázadokon keresztül adtak át szájról szájra a
felnövekvő generációk tagjai számára, illetve amely dalok már az anyaországunkban,
Szlovákiában sem ismertek, de munkásságunk révén máig is élnek és fennmaradtak.
Célunk – többek között – e pilisi szlovák
kulturális népdalhagyaték felelevenítése,
továbbadása, illetve népszerűsítése az ifjúság körében, ugyanis nemzetiségünk jövőbeni létének egyetlen záloga, ha a fiatalság
– legalább kettős – identitástudata kialakul,
később megszilárdul, amelyet a szlovák hagyományőrzés, a táncok és népdalok elsajátítása nagyban elősegíthet, előmozdíthat.
Mindazonáltal tevékenységünkkel mindkét
ország javát egyaránt szolgáljuk a békés egymás mellett élés európai szellemisége jegyében – a minket összekötő közös „elemeket”
és gyökereket kihangsúlyozva -, a testvériség
10 · V II. é vfolyam, 2013. márciu s

és jószomszédi viszony fenntartása érdekében. Ősi szlovák népdalaink megőrzésével
azonban mindenekfelett nagyszüleink – az
egykori „Adatközlők” – örök emléke előtt
tisztelgünk, s így adózunk nekik szívből fakadó, őszinte szeretettel, hálával és felejthetetlen megbecsüléssel az örökkévalóságban.
n Pontosan mi(ke)t foglal csokorba az album? Milyen tematikákat érintenek a különböző dallamok?
– Lemezünk 34+1 (ez utóbbi a kétnyelvű
„Pilisi Himnusz”) szlovák népdalt tartalmaz
a Pilis környéki falvak – 30 évvel ezelőtti
– gyűjtéseit feldolgozva, 8 folklórtematika
mentén, amelyek meghatározták eleink mindennapi életének fontosabb momentumait,
mértékadó állomásait. Találhatóak így az album dalai közt szerelmes, regruta- és katonadalok, élcelődő, tréfálkozó és betyárénekek,
különféle szociális tematikákat feldolgozó
dalok az „élet nagy dolgairól…”, illetve azokat érintve, továbbá esküvői (lakodalmas/
lakodalmi) énekek, valamint pilisi szlovák
népballadák, amelyekre kiváltképp büszkék
vagyunk, mert egyesek közülük még a tatárjárás korabeli gyöngyszemek.
n Mi a jellegzetessége ennek a műfajnak?
– A műfaj jellegzetessége mindenekelőtt a
polifónia, vagyis a többszólamú hangzás- és
dallamvilág. A magyarországi szlovák régiók közül a pilisi falvak népdalai szinte kivétel nélkül többszólamúak – általában tercelve
énekelhetőek. Ezzel szemben például az alföldi szlovákság népdalkincse egyszólamú;
persze történtek egymásra hatások. Érdekesség, hogy olyan nyelvjárási sokszínűség és
egyedi karakter jellemzi e tájegység mindmáig beszélt szlovák anyanyelvét, amely
érintetlenül maradt fenn; tehát a Szlovákiában időközben lezajlott nyelvújítás, nyelvi reformtörekvések elkerülték, s ez még tovább
fokozza ezek értékét határainkon innen és túl
egyaránt.
n Felmerül a kérdés, hogy a hagyományőrzést miért egy magadfajta fiatalember
vállalta magára. Ennyire szívügyed a népi
kincsek átmentése és exponálása?

– Ezen már jómagam is sokat töprengtem.
Azt hiszem, a hagyományápolást nem mi választjuk, hanem kiválasztatunk erre a nemes
feladatra. Talán már az anyatejjel táplálják
belénk ennek gyökereit. Modern fiatalokként
is tisztában kell lennünk azzal az egyszerű
ténnyel, hogy múlt nélkül valóban nem lehet
jövőnk, amit így tisztelnünk, ápolnunk és
őriznünk, megbecsülnünk kell. Ez kiemelt
mindennapi feladatunk és közös erkölcsi felelősségünk szlovák kisebbségünk magyarországi fennmaradása érdekében, amellyel
névtelen „jószolgálati nagykövetei”, ismeretlen „kultúrdiplomatái” vagyunk népeink
kölcsönös megértésének, láthatatlan „szeretethidakat” és egységet képezve nemzeteink
között. Persze egyedül – a családom, szeretteim, barátaim, valamint egykori tanáraim
és mestereim feltétlen támogatása nélkül
– mindez nekem sem sikerülhetne nap mint
nap, hiszen nem tagadom, ez – nem túlzás azt
állítani az asszimilációs, illetve globalizációs törekvések elhatalmasodásának korában
– élet-halál harc, nap naputáni „édes küzdelem”, amely talán egyszer méltó helyére kerül
majd a Világörökség nemzetközileg is védett
és elismert kultúrkincsei közé. Miként államalapító Szent István királyunk is kifejtette e
gondolatokat fiához, Szent Imre herceghez
intézett intelmeiben: „…mert az egynyelvű
és egyszokású ország gyenge és esendő!” E
szavaknál meghatározóbb, egyenes iránymutatással nem találkoztam még a bölcsességek
hosszú sorában, amelyek bennünket a bizakodással és reménnyel teli folytatásra sarkallnak a jövőben is e magyarországi szlovák
népi hagyományőrző szolgálat mentén. „…A
népzenei hagyományok ugyanis nem önmaguktól örökéletűek, hanem tőlünk, általunk;
a mi véges életünk táplálja az ő halhatatlanságukat. Ez azt jelenti, hogy újra és újra kérdezhetjük őket magunkról, s ha kellő alázattal, valódi elhivatottsággal tesszük, akkor itt
és most is válaszolni fognak kérdéseinkre…”
– vallja másik meghatározó példaképünk,
Kodály Zoltán.
n A projekthez kiket sikerült megszerezned támogató(k)nak?
– Az ötletgazdák, így a finanszírozás végett
megírt pályázatok kidolgozói is mi magunk
voltunk, azaz a Pilisszentkeresztért Kultu-
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rális Egyesület égisze alatt működő szlovák
nemzetiségi hagyományőrző kultúrcsoportok tagjai, azaz a már éppen 35 esztendeje
fennálló Pilis Néptáncegyüttes, valamint
annak Szlovák Nemzetiségi Kórusa, továbbá
a több mint 10 éves Pilisi Trió énekegyüttes
(Galda Tímea, Cserni Melinda és jómagam,
Galda Levente személyében). Példanélküli
morális hozzájárulást és nagylelkű anyagi támogatást nyújtott számunkra e lemezkiadás
sikeres megvalósításához – a teljesség igénye
nélkül – a pozsonyi székhelyű Határon Túli
Szlovákok (Kormány)Hivatala, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatalának Wekerle Sándor
Alapkezelője, a Magyarországi Szlovákok
Országos Önkormányzata, valamint annak
Szlovák Közművelődési Központja, továbbá
szülőfalunk, Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának mélyen tisztelt képviselőtestülete. Ezen felül köszönettel adózunk a
számos jó szándékú, nemes lelkű szponzorunknak és mecénásunknak.
n Hogyan fogadja e kezdeményezést a közönség, a szakma?

– A mai világban osztatlan sikert aratni szinte a lehetetlennel egyenlő küldetés, így erre
egy ideje már nem is törekszünk, és talán nem
is szabad. Most azonban mégis úgy érezzük,
elértünk egy olyan eredményt, amelyre mindenki felnéz, amit mindenki elismer, értékel,
nagyra tart és (meg)becsül. A nemrégiben
megrendezett lemezbemutató-koncertjeinket
teltház és vastaps jutalmazta mind vidéken,
mind a fővárosban. Továbbá az anyaországból érkező visszacsatolások is elismeréssel
és őszinte tisztelettel adóznak irányunkba. A
közönség igényét – úgy érzem, és szerénytelenség nélkül állíthatom – általában sikerült
maximálisan kielégítenünk a múltban is, de
bevallom, a „szakma” elvárásai sokszor ezzel
nem találkoztak, sőt, összeütközésbe kerültek
egymással. Idővel nyilván mi magunk is sokkal tapasztaltabbak, bölcsebbek lettünk, így
ma már sokkal inkább hallgatunk az idősebb
tanítóink, mestereink tanácsaira, s azokat
beépítve, az autentikusságra törekedtünk ez
alkalommal is, a legmagasabb fokú minőségi
és szakmai hitelesség fenntartása, illetve elérése érdekében.

n Élőben hol lehet benneteket látni/hallani?
– Így az év végi „hajtást”, azaz az adventi
koncertjeinket követően most szusszanunk
egy keveset – ez nálunk a műhelymunka
időszakát jelenti –, majd 2013. február 09-én
láthat és hallhat bennünket a mindig lelkes
közönségünk Pilisszentkereszten, a VI. Országos Fánkfesztivál programsorozatának
keretein belül. Ezen esemény szintén a pilisi
szlovák falvak / települések / közösségek télűző tradícióinak és farsangi népszokásainak
felelevenítését, illetve életre hívását hivatott szolgálni anyanyelvünk megőrzésének,
valamint kulturális sokszínűségünk bemutatásának jegyében. Már most kitüntetett
szeretettel hívunk és várunk minden kedves
hagyománytisztelő érdeklődőt szülőfalunkba, a Világ Szívcsakrájának középpontjába,
a hófödte pilisi hegyek oltalma alkotta Földi
Mennyországba.
Ivan Aigner (zene.hu)
Fotó: Kalmár Árpád
és a Pilis Néptáncegyüttes archívuma

Náš 90-ročný „Jóži báči“ dostal vyznamenanie

M

aďarský
osvetový
ústav a lektorát výtvarného umenia udelil
cenu Pro Cultura Minoritatum Hungariae 90-ročnému ľudovému spevákovi z
Mlynkov Jozefovi Majničovi za mimoriadny prínos v
zachovávaní materinského
jazyka a kultúrnych hodnôt
našej národnosti.
Maďarský osvetový ústav a
lektorát výtvarného umenia
pri príležitosti Dňa národností usporiadal 18.
decembra 2012 v budapeštianskom Dome
tradícií národnostný galaprogram, v rámci
ktorého odovzdali vyznamenania Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Toto významné ocenenie môžu dostať také osoby, resp.
organizácie, patriace k národným a etnickým menšinám v Maďarsku, ktoré vykonali
výnimočnú prácu v oblasti zachovávania a
rozvíjania kultúrneho dedičstva vo svojom
materinskom jazyku a zároveň touto činnosťou prispeli k pokojnému a tolerantnému
spolunažívaniu národov Karpatskej kotliny.
Po slávnostnom úvodnom prejave riaditeľky
Maďarského osvetového ústavu a lektorátu
výtvarného umenia Magdolny Závogyánovej
sa na javisku vystriedali folklórne, tanečné
a divadelné skupiny všetkých trinástich národností žijúcich v Maďarsku. Účastníkom
podujatia sa prihovoril aj štátny tajomník
zodpovedný za cirkevné, národnostné a spoločenské kontakty György Hölvényi. Vyznamenanie za slovenskú národnosť prevzal
90-ročný ľudový spevák z Mlynkov Jozef

Majnič, ktorý bol ocenený
za mimoriadny prínos v
zachovávaní materinského
jazyka a kultúrnych hodnôt slovenskej národnosti
v Maďarsku.
Jozef Majnič sa narodil 22.
apríla 1922 v Mlynkoch,
ľudovú školu navštevoval
vo svojej rodnej obci, neskôr vo Verešvári sa vyučil za kolára. V roku 1944
ho odviedli na vojnu, na
fronte padol do zajatia, zo Sibíri sa vrátil v
roku 1946. Už ako mladý sa zapojil ako do
miestneho ochotníckeho divadelného a hudobného, tak aj do verejného života. Popri
svojej remeselníckej práci 45 rokov pôsobil
ako veliteľ miestneho hasičského zboru. Je
nositeľom titulu Čestný občan obce Mlynky. Večne mladý ľudový spevák a rozprávač
Jozef Majnič je nielen najstarším mužom
najslovenskejšej lokality Maďarska, ale zároveň aj jedným z najaktívnejších členov
slovenskej národnostnej pospolitosti v Pilíši.
Náš „Jóži báči“ cez dlhé desaťročia zachováva, pestuje a sprostredkúva dedičstvo našich
predkov: svojské archaické nárečie, zvyky
a kultúrne tradície Pilíšanov. Ako spoluzakladateľ mlynského ľudového speváckeho
zboru od samých začiatkov je nesmierne aktívnym členom Slovenského pávieho krúžku
v Mlynkoch, pritom aj jedným z najlepších
znalcov slovenských ľudových piesní pilíšskeho regiónu. Mlynčania mu môžu veľmi
veľa ďakovať aj v oblasti miestneho slovenského cirkevného života. Jozef Majnič počas

veľkonočných sviatkov už 71 rokov spieva
rodákom slovenské pašie. Okrem toho v časoch, keď jeho rodná dedina nemala vlastného kantora, on bol tou spoľahlivou osobou,
ktorá na slovenských omšiach brala na seba
túto úlohu. Neskôr potom slovenské cirkevné
piesne si nielen kantor, ale aj mnohí miestni
obyvatelia osvojovali tiež pod jeho vedením.
Jozef Majnič vďaka svojmu celoživotnému
dielu, pestovaniu tradícií, pridržiavaniu sa
slovenským koreňom, láske k slovenčine a
slovenskosti si zaslúži nielen poďakovanie,
ale aj vyznamenanie, ku ktorému mu aj touto
cestou blahoželáme.
Text a foto: (oslovma.hu)

Majnics József – egy
név, amely a pilisi régión kívül az ország
szinte minden szlovákok által lakott területén jól ismert. Ez
az ember a pilisszentkereszti szlovákok
lelke, maga az élő történelem, az utolsó
igazi pilisszentkereszti szlovák „mohikán”. Majnics József, a falu díszpolgára,
több mint 70 éve énekel a szlovák passióban, a helyi szlovák pávakör egyik
alapítója és mindmáig aktív tagja. Az
ő kezdeményezésére jött létre egykor a
községi tűzoltó egyesület és a fúvószenekar. Ahogy a falubeliek hívják, Józsi
bácsi, nemrég csodálatos, kerek születésnapot ünnepelt...
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Szent Miklós Alapítvány
Érte, Érted, Egymásért
Családsegítő Szolgálat

JÓ TUDNI, HOGY…

n Ingyenes családsegítés vehető igénybe helyben, a Közösségi
Házban minden szerdán 14 és 16 óra között: szociális ellátásokról
tájékoztatás, hivatalos ügyek intézéséhez segítség, életvezetési tanácsadás, egyének, családok kapcsolatkészségének javítása, segítő
beszélgetés problémák esetén.
A Szolgálat elérhető Pomázon is a Vörösmarty lakótelepnél,
Szent Miklós tér 1. szám alatt, a Karitasz Házban:
kedden, csütörtökön 9-13 óra
szerdán 13-18 óra
pénteken 13-17 óra
Telefon: 328-990, e-mail: szent.miklos@invitel.hu

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
meghívja Önt és családját

2013. március 15-én 10 órára
az 1848/49-es szabadságharc és forradalom
tiszteletére rendezett megemlékezésre az Emlékparkba.

n Ez év januártól már nem a Polgármesteri Hivatalnál, hanem a
Szentendrei Járási Hivatalnál kell intézni: n ápolási díj n közgyógyellátás alanyi jogon n egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság (szociális alapon egy évre) n időskorúak járadéka.
Nyomtatványok kérhetők a Családsegítő Szolgálattól.
Szentendrei Járási Hivatal helye:
Szentendre, Dózsa Gy. u. 8. (Rendőrség mellett)
Ügyfélfogadás:
hétfő: 13-16 óra
szerda: 8-12 és 13-16 óra
péntek: 8-12 óra
n Akinek évek óta nincs munkahelye, az is pénzellátáshoz juthat egy év után, ha álláskeresőként regisztráltatja magát a Munkaügyi Központnál. Háromhavonta kell jelentkeznie és egy év letelte
után aktív korúak ellátására lesz jogosult.
Jelentkezés: Munkaügyi Központ Szentendre, Szabadkai u. 9.
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda: 8.30–15.00 óra
csütörtök: 8.30–12.00 óra (csak az első jelentkezők számára)
péntek: 8.30–13.00 óra
n Várandósoknak három év elbocsátási védettséget csak akkor
biztosít a törvény, ha a terhességet az illető hivatalosan bejelentette a munkahelyén. Az új törvényi szabályozás szerint elveszíti
a három év elbocsátási védettséget, aki három éven belül megy
vissza dolgozni, vagy részmunkaidős foglalkoztatásba megy.
n Ingyenes jogi tanácsadás elérhető a Jogpont+ szolgáltatással
www.jogpontplusz.hu. Tel: 06-80/205-345.
kedd.: 15-18 óra
szerda.: 15-18 óra
csütörtök.: 14-17 óra
péntek.: 11-14 óra
A jogi információszolgáltatás és tanácsadás célcsoportjába különösen a munkavállalók, álláskeresők, fiatalok és 50 év felettiek, a
vállalkozók és vállalkozni szándékozók tartoznak.
A Jogpont+ szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe bárki,
a következő területekhez tartozó kérdésekben és problémákban:
munkajog, társadalombiztosítás, társasági és cégjog, közigazgatási jog, családjog, pénzügyi és adótanácsadás (kizárólag magánszemélyeknek)

Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik kéthavi rendszerességgel,
általában a hónap végén, 850 példányban
és P ilisszentkereszt összes lakójához eljut
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Kedves sportszeretők!
Újabb jó hír a Pile Sc.
Taekwon-do szakosztály háza tájáról!

Mikor a természet elkezdte aludni álmát, a foci szakosztály
a jól megérdemelt szünetét tartotta, mi az edző teremben nem
pihentünk és ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy sikeres vizsgákon
vettek részt a tanítványaim. A vizsgák decemberben kerültek megrendezésre a Központi edzőteremben és a Buday team edzőtermében. Ahol sikeresen vizsgázott kék öv (4. Gup)-ra Ánik Dóra, sárga öv (8. Gup)-ra Pénzelik
Sebasztián, Hrncsár Tamás, Bokodi Norbert, fehér öv sárga csíkos
(9. Gup)-os lett Szilágyi Balázs és sikeresen vizsgáztak fehér öv (10 Gup)-ra
Hugyecsek Noémi, Frisala Ramóna, és Bakk Attila.
Idén remélhetőleg egy újabb sikeres év vár ránk, amiben 4 hazai verseny (ennek már 6 versenyzővel vágunk neki), és 2 övvizsga is várható. Egyben mindenkit, aki szeretne egy jót edzeni és elmúlt már 6 éves (felső korhatár nincs)
szívesen várom kedden és szombaton a Közösség házba. Edzés időpontok a
www.pilesc.hu/forum és azon belül Taekwon-do szakosztály fóruma, vagy
érdeklődni lehet a 30/6511107 telefonszámon.
Glück Géza
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A hirdetési tarifák 2013-ban:
Apróhirdetés 20 szóig: 500 Ft, 1/16 oldal: 750 Ft, 1/8 oldal: 1400 Ft, 1/4 oldal: 2800 Ft, 1/2 oldal: 5600 Ft,
1/1 oldal: 11 000 Ft. Hirdetéseiket minden hónap 23-ig (lapzártáig) küldhetik a pilisiklastromkft@gmail.com címre

