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Boldog Özsébről a pünkösd ünnepén
1235-ben koronázták meg a Szent Koronával IV. Bélát magyar
királynak. Idén, 2012-ben van ennek a 777-ik évfordulója

A

kunok, de leginkább a mongolok
pusztításai nagyon megsebezték az
országot, sőt volt egy harmadik ellenfél is.
A Pozsony környéki vármegyéket a német
foglalta el. Ebben a lehetetlen helyzetben
IV. Bélának egy meggyengült országot
kellett vezetnie. Úgy tűnt minden remény
elveszett, de a sötétségből három csillag
ragyogott fel, amik fényt adtak az ország
újraépítéséhez. Magyarország testi-lelki és
szellemi felemelkedéséért a legtöbbet a király, a lánya Szent Margit és Boldog Özséb
tett. Mi indította el Özsébet? Boldog Özséb
a legenda szerint a Pilis hegyén egy kereszt
alatt odaadóan imádkozott. Az ima közben
volt egy látomása, amiben a sűrű erdőben
sok kis lángot látott meg, amik a kereszthez
jöttek majd tüzes fénynyalábbá olvadtak
össze. A keresztről pedig így szólt a hang:
„Özséb, gyűjtsd össze a remetéket egy szeretet-közösségbe!”
Ez a látomás utal-e valamilyen keresztény ősképre? Ha belemélyedünk a közösség ünnepe a pünkösd ábrázolásaiba, akkor

az apostolok és Szűz Mária felett égi tüzet,
kettős lángnyelveket látunk. Ez az égi tűz, a
Szentlélek (pontosabban Szentszellem, Spiritus Sanctus), ajándéka, amely az isteni bölcsesség által, az igazság meglátásához vezeti
a tanítványokat. Azok a keresztények, akik
ebben a kegyben részesülnek, eggyé válnak
Krisztusban. Az apostolok cselekedeteiben
a pünkösdi közösség, az „egy akarattal, egy
lélegzettel” szóval fejeződik ki. Minden tanítvány feje felett külön ég az isteni tűz, de
mivel egy időben ég, ezért közösen is ég,
így lesznek közösség, akik felett közös lett
az ÉG. A mongol invázió után Magyarországnak fel kellett támadnia és újra kellett
épülnie. Ezt az impulzust csakis a Feltámadottól kaphatta az ország! Az újraépítés
csakis erős és erényes emberek közössége
által lehetséges, akiben él az „egy akarat”,
a Szentlélek közösség megtartó ereje. Özséb
küldetését a Pilisben a Szent Kereszt kinyilvánította: „Özséb, gyűjtsd össze a remetéket
egy szeretet-közösségbe!”
Csanádi József

Pünkösdi
lélek
Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.
S a célom itt a földön
az Isten felé törjön.
Mértéken túli mérték,
szépségen túli szépség:
a szeretet csodája
üssön át, mint a dárda
s hevítsen, lelkesítsen.
Éljek reményben s hitben,
s a fénylő igazságnak
igaz ösvényén járjak
s mindig ihletben égjek.
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek.
Ölbey Irén
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Hírek az ülésteremből
6/2012. április 19.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen 6 képviselő vett részt, dr.
Horváth Sándor képviselő igazoltan hiányzott. Napirend előtt tájékoztatás hangzott el
településünk közbiztonságának helyzetéről. Az előzetesen írásban eljuttatott rendőrségi tájékoztatót Kovács Róbert, a Pomázi Rendőrs parancsnoka foglalta össze,
de bemutatkozott az új szentendrei rendőrkapitány Kovács László is. A tűzoltósági
beszámolót Leidinger István a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság vezetője egészítette ki.
Szintén napirend előtt számolt be a polgármester a lejárt határidejű határozatokról, a
beszámolót a testület elfogadta. Képviselői
kérdések megválaszolása után kerülhetett
sor a 19 napirendi pont megtárgyalására,
melyek során:
n A képviselő-testület elfogadta a jegyző
által előterjesztett és a kistérségi társulással kötött feladat ellátási szerződés alapján a Szántó és Társa Bt. által
készített, a 2011. év belső ellenőrzési
tevékenységéről, megállapításairól és
tapasztalatairól szóló beszámolót, mely
honlapunkon is megtekinthető.
n A képviselő-testület egyhangúan fogadta el, a Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló által is elfogadásra javasolt, az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesüléséről szóló beszámolót,
vagyis zárszámadását. Az önkormányzat a 2011. évi költségvetését a módosított előirányzatokhoz képest a bevételi
oldalon 97%-ban, azaz 320 426 000 Fttal, míg kiadási oldalon 93%-ban, azaz
304 817 000 Ft-tal teljesítette, és ezzel
az elmúlt költségvetési évet az alapfeladatai ellátása mellett le tudta zárni.
Az önkormányzat 2011. évi módosított
pénzmaradványa 21 636 000 Ft lett,
melyből 14 602 000 Ft kötelezettségekkel terhelt és 7 034 000 Ft a szabadon
felhasználható. Ebben benne van az a
6 028 000 Ft állami támogatás, mely a
2011. évi normatívák tényleges elszámolása alapján önkormányzatunknak
még jár.
n A képviselő-testület szintén egyhangúan fogadta el 2012. évi költségvetésének
I. számú módosítását, melyet a Pénzügyi
Bizottság és a könyvvizsgáló is megvizsgált és elfogadásra javasolt. A módosítás
egyfelől belső átcsoportosításokat tartalmazott, így nem változtatta meg a költségvetési főösszegeket, másrészt beépítésre került a 2011. évi zárszámadásban
elfogadott pénzmaradvány. Beépítésre a
kötelezettségeknek megfelelő helyre, a
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kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványból a már kifizetett tavaly decemberi béreken túli rész került, valamint a
szabad pénzmaradvány nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványán kívüli
6 585 000 Ft-os részéből 1 585 000 Ft,
mely összeggel az általános tartalék lett
megnövelve. Az önkormányzat ugyanakkor bevételi oldalon 5 000 000 Ft-al
csökkentette az ingatlaneladásra betervezett összeget.
A képviselők tudomásul vették azt az
összefoglalót, mely a kormányrendeletek függvényében vizsgálta az önkormányzati általános iskola és óvoda
állami fenntartásba történő átadásával
kapcsolatban szükséges döntéseket.
A képviselő testület öt igen szavazattal
elfogadta az adóigazgatási feladatokat
ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet. A
tervezet előzetes, 15 napos társadalmi
véleményeztetése során észrevétel, vélemény, javaslat nem érkezett. A testület
elvetette Galó László képviselőnek, a
rendelet visszavonására tett javaslatát.
A képviselő-testület tulajdonosi hatáskörben, egyhangúan fogadta el a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót,
mérlegbeszámolót és közhasznú jelentést.
Ugyancsak tulajdonosi hatáskörben
döntött úgy, hogy a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. 2011. évi eredményéből
(1 223 000 Ft) nem vesz fel osztalékot,
az eredményt a Kft. az óvodai játszótér
befejezésére és a Pilisszentkereszti Hírforrás idei évi kiadásaival kapcsolatos
költségek fedezésére kell, hogy fordítsa.
A képviselő-testület 2012. május 31-ig
meghosszabbította a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződését. Az új szerződést következő testületi ülésén, a Kft. pénzügyi
tervének elfogadása után kívánja elfogadni.
A képviselő-testület a Pilisi Klastrom
Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos
tulajdonosi döntéseket hozott (ügyvezető megbízásának meghosszabbításáról
szóló 120/2011. sz. önkormányzati határozat érvényesítése, felügyelő bizottság hatáskörének kibővítése, Társaság
Javadalmazási szabályzat elfogadása,
ezen változásokat tartalmazó Egységes
Szerkezetű Alapító Okirat elfogadása).
A testület elfogadta és 15 napos társadalmi véleményeztetésre bocsátotta a
helyi közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló rendelettervezetet.
A képviselő-testület egyhangúan fogad-
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ta el a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét. A rendelet tervezet 15 napos társadalmi véleményeztetése során a választópolgárok részéről
észrevétel nem érkezett. Ezen időszak
alatt a képviselőknek is lehetőségük volt
javaslataikat, észrevételeiket megtenni az előterjesztő polgármester felé, de
ilyen sem érkezett. A napirend tárgyalásánál, Galó László képviselő szóban
előterjesztett módosító javaslatait a testület öt igen szavazattal befogadta. Az
elfogadott SZMSZ 2012. június 1-jével
lép hatályba.
A képviselő-testület elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő
együttműködési megállapodás koncepcióját, mely a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel folytatott megbeszélés
alapján készült el.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011-től 2014-ig terjedő időszakra
vonatkozó Gazdasági Programját felülvizsgálta és változatlan formában és
tartalommal jóváhagyta. Az újonnan
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni a meglévő gazdasági
programot.
A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát is, melynek hatálybalépése
szintén 2012. június 1-je.
A testület a Pilisszentkereszt Díszpolgára cím és a Pilisszentkeresztért-Pre
Mlynky cím odaítélésének előkészítésére bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Mikusik Gábor és Rusznyák János
képviselők, Lendvai József polgármester, Spiegelhalter Anna és Minárik Béla
külsős tagok.
A képviselő-testület elfogadta és 15
napos társadalmi véleményeztetésre
bocsátja a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken
történő fellobogózásáról, valamint a
képviselő-testület által adományozható
elismerésekről szóló rendelet tervezetet.
A jegyzőnek, mint minden véleményeztetésre bocsátott tervezet esetében intézkednie kell, hogy a tervezet 2 munkanapon belül megjelenjen Pilisszentkereszt
honlapján.
A képviselők elfogadták a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok
ellátásának értékelését tartalmazó beszámolót, melyet a szociális ügyintéző
és a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
készített elő.
A képviselő-testület a Téri Ödön 41.
szám alatti ingatlanra kiírt hasznosítási
pályázatot lezárta. A zárt ülésen történt
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tárgyalás során a beérkezett ajánlatok
közül Turpisz Istvánné (EV-420229)
egyéni vállalkozó ajánlatát támogatta,
aki ajánlatában vállalta a nevezett ingatlan kibérlését a pályázati felhívásnak megfelelően. Ajánlattétel összege:
3 800 Ft./négyzetméter + Áfa/hó. A
képviselő-testület felhatalmazta a Pilisi
Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a pályázati kiírásnak megfelelő
szerződést a pályázóval az ajánlatnak
megfelelően megkösse.
n A képviselő-testület zárt ülésen pszichiátriai elhelyezés tárgyában hozott
döntést.
A napirendek megtárgyalása után polgármesteri és képviselői bejelentésekkel zárult
a testületi ülés. A polgármester beszámolt
az elmúlt testületi ülés óta folytatott tárgyalásairól és hivatalos programjairól.
2012. április 26.
Falugyűlés
A Falugyűlés meghirdetett napirendje a következő volt:
n Közbiztonsági beszámoló (előadó: Kovács Róbert alezredes)
n A 2012. évi költségvetés helyzetének
ismertetése (előadó: Lendvai József polgármester)
n Tájékoztatás a Rendezési Terv folyamatának állásáról (előadó: Baranyák Szilvia jegyző)
Közel 30 lakos érdeklődése mellett 18.00
órától 20.00 óráig megtartott falugyűlésen
először a polgármester tájékoztatója hangzott el, melyhez a megjelentek kérdést nem
tettek fel. (A költségvetésről előző számunkban adtunk tájékoztatást. – a szerkesztő) A
jegyző tájékoztatójához több kérdés is érkezett, melyre a választ ott helyben, szóban
kapták meg az érdeklődők. Az alezredes úr
közbiztonságról szóló tájékoztatója, melyhez vetített prezentáció is tartozott igencsak sokkoló volt. A film a biztonsági öv
használatának fontosságáról, a diák az új
szabálysértési jogszabályról és a válaszok
a helyi ügyekre vonatkozóan (betörések,
droghelyzet) mind-mind mélyen elgondolkodtatták a jelenlévőket. Sajnos a legutolsó
kérdésben nem kaptunk bíztató választ az
ügyek megoldására vonatkozóan, de a jelenlévők egyetértettek egy erős, jól működő polgárőrség szükségességében, melyet
az önkormányzat szívesen támogatna.
A napirendeken túl több kérdés érkezett
a Kanyargós-patak mederrendezésével
kapcsolatban. A polgármester ígéretet tett,
hogy az érintettek összehívásával a közeljövőben megbeszélést tart, addig is a jegyző kéri a szentendrei építési hatóságnál a
hatósági eljárás felfüggesztését.

7/2012. május 17.
Képviselő-testületi ülés
A testületi ülésen valamennyi képviselő
részt vett. Napirend előtt a képviselőknek
lehetőségük volt arra, hogy a kérdéseket tegyenek fel dr. Berecz Tamás háziorvosnak,
a településünk egészségügyi helyzetéről
szóló, írásban benyújtott tájékoztatójához.
(A kérdést napirendként a testület egy
későbbi időpontban, valamennyi, a még
hiányzó ÁNTSZ, kistérségi és fogászati
tájékoztató beérkezése után tárgyalja.) Az
eredetileg kiküldött napirendi javaslat 17
napirendi pontja mellé a testület még befogadott két sürgősséggel benyújtott napirendet, így az elmúlt üléshez hasonlóan ismét
19 pontot tárgyalt meg. A polgármesternek
így többször kellett kérnie ügyrendi javaslatban a testületi ülés 20.00 órára megszabott befejezési időpontjának megváltoztatását, a testületi ülés végül 21.30 óra
után fejeződött be. A testületi ülés a 17.00
órától 18.00 óráig terjedő időszakra meghirdetett közmeghallgatással kezdődött. A
polgármester lejárt határidejű határozatok
teljesítéséről szóló beszámolójára és bejelentéseire is, valamint a képviselői kérdésekre is csak a napirendek tárgyalása után
került sor.
n A közmeghallgatáson két választópolgár tett fel kérdéseket illetve mondta el
véleményét.
n A képviselő-testület a Pénzügyi bizottság módosító javaslataival hagyta jóvá a
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2012. évi
pénzügyi tervét. A testület felhatalmazta a polgármestert az elfogadott terv és a
terv alapján kötendő szerződések aláírásával. A testület erről szóló határozata a
felügyelő bizottságnak a tervet elfogadó
javaslatának írásban történő megérkezése után válik hatályossá.
n A képviselő-testület ezek után elfogadta, a PB és FB által már korábban
tárgyalt és elfogadásra javasolt, a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.-vel kötendő
Közszolgáltatási Szerződést a 2012. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig
terjedő időtartamra. Egyben megbízta a
polgármestert a szerződés aláírásával.
n A képviselő-testület elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő
együttműködési megállapodások szövegét. A tervezetek előzetes egyeztetésre
meg lettek küldve a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, azokra észrevétel nem érkezett. A testületi ülésen a
PSZÖ elnöke, a PSZÖ vezető testülete
által elfogadott módosító javaslatokat
nyújtott be, melyeket a képviselő-testület befogadott. Az önkormányzati újságra (2 oldal biztosítása Hírforrásban)
valamint a falu újratelepítése ünnepé-
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nek megrendezésére (3 tagú bizottságba
egy tagot delegál a nemzetiségi önkormányzat) vonatkozó javaslatát a testület
a PNÖ-vel kötendő megállapodásba is
beépítette.
A képviselő-testület döntött a civil szervezetek és egyesületek támogatására
irányuló pályázat kiírásáról. A testület
felkérte a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és
hirdetőtábláján két napon belül tegye
közzé.
A képviselő-testület egy tartózkodás
mellett elfogadta a jegyzőnek az adóellenőrzési intézkedési terv I. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a helyi
közutakkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló rendeltét, melyhez a társadalmi
véleményeztetés időszakában két észrevétel érkezett. A rendelet mellett elfogadta még a következő javaslatokat:
Pilisszántói úton a település határát jelző tábla belterületi jogi határra történő
áthelyezésére, továbbá a település teljes
belterületére 40 km/óra sebességkorlátozás bevezetése érdekében a közútkezelővel egyeztetést kell folytatnia a
polgármesternek. Az elfogadott rendelet
alapján 2012. június 30-ig Dobogókőn
el kell helyezni a rendelet szerinti közúti
táblákat. Szeptember 30-ig a település
lakóterületén elhelyezett közlekedési
táblákat és a 2. pont szerint rendelet előírásait össze kell vetni és felül kell vizsgálni a település közlekedési helyzetét.
A képviselő-testület módosította az elmúlt testületi ülésen elfogadott SZMSZét, ugyanis úgy lett elfogadva, hogy akkor nem döntött az egyik paragrafusánál
szereplő eldöntendő kérdésben. Most
elfogadta azt a javaslatot, miszerint az
átruházott hatáskör gyakorlója köteles a
képviselő-testületet negyedévenként, a
negyedévet követő első ülésen tájékoztatni.
A testület elfogadta és társadalmi
egyeztetésre bocsátotta az önkormányzati rendeletek megalkotásában való
társadalmi részvétel szabályairól szóló
14/2011. (VII.18.) rendeletének módosítását. A módosítás szerint nem kell
társadalmi egyeztetésre bocsátani a
képviselő-testület SZMSZ-ét valamint
a kizárólag jogtechnikai, jogszabályalkotási követelmények teljesítése miatt
szükséges rendelet-módosításokat.
A képviselő testület elfogadta a település jelképeiről, ünnepeiről, a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról, valamint a képviselő-testület
által adományozható elismerésekről
szóló rendeletét. A társadalmi egyeztetés során vélemény, észrevétel nem
érkezett. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyben hatályát
V I. é vfolyam, 2012. máju s
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veszti a 9/1995. (VII.9.) számú, valamint
a 3/1996. (II.27.) számú önkormányzati
rendelet.
A képviselő-testület elfogadta az egyes
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseit hatályon kívül helyező
rendeletét. Az új szabálysértési törvény
értelmében az önkormányzatok 2012.
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A határidő és a kötelezettség
miatt a testület mellőzte az előzetes társadalmi egyeztetést.
A képviselő-testület elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta az idegenforgalmi fejlesztések támogatásáról
szóló rendelet tervezetét. A tervezet szerint az önkormányzat idegenforgalmi
bevételeinek egy részéből költségvetésében idegenforgalmi, turisztikai fejlesztéseket támogató alapot képezne, valamint az idegenforgalmi adóbevételek
növelése érdekében „Pilisszentkereszt”
kártyát vezetne be.
A képviselő-testület elfogadta és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségeiről szóló rendelet tervezetét.
A tervezet kötelezővé tenné a vendégkönyv vezetését.
A képviselő-testület 2012. június 30ában határozta meg a Pilisszentkereszt
Díszpolgára címre és a Pilisszentkeresztért-Pre Mlynky emlékéremre történő javaslatok beérkezésének határidejét.
Egyben felhatalmazta a polgármestert,
hogy a döntésről hirdetményi úton a
helyben szokásos módon tájékoztassa a
falu lakóit.
Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz,

melyre költségvetésében a szociális keret terhére 200 000 Ft-ot biztosít.
n A képviselő-testület hat igen szavazattal fogadta el az idei évi Pilisi Klastrom
Fesztivál programtervét és tervezett
költségvetését. A költségvetési terv pályázati támogatás nélküli változata a
Pénzügyi Bizottság módosító javaslataival lett elfogadva. A program megvalósítására a Közösségi Ház igazgatója pályázatot nyújtott be a NKA-hoz, melynek eredménye május végére várható.
Az augusztus 18.-ára tervezett fesztiválon nagyrészt helyi gyermekek, fiatalok
és felnőttek, valamint profi színészek is
közreműködnek a „Valahol Európában”
című előadásban. Simon Pétert, a darab
főszereplőjét, Várkonyi András színművész alakítja.
n A testület szintén hat igen szavazattal
fogadta el a Saubermacher 2012. május
1-től alkalmazandó díjjavaslatát és módosította ennek alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
4/2007. (II.27.) számú rendeletének 1.
számú mellékletét. A díjjavaslatot, mely
hosszas alku eredménye volt a Pénzügyi
Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta. (A 2012. május 1-től alkalmazandó díjtáblázatot külön közöljük. – a
szerkesztő)
n A képviselő-testület sürgősséggel tárgyalta és döntött arról, hogy a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére
kiírt pályázati felhívásra benyújtandó
pályázat(ok) előzetes véleményezésére
szakmai szakértői bizottságot hoz létre,
melynek összetétele a következő: Lendvai József polgármester, dr. Horváth
Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Rusznyák János a Szociális Bizottság

2012. május 1-jétől alkalmazandó
hulladékszállítási díjtáblázat
Pilisszentkereszten

SZERZŐDHETŐ
EDÉNY MÉRET
Heti egyszeri ürítés

EDÉNYZET
EGYSZERI
ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET
NEGYEDÉVES
ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET
ÉVES
ÜRÍTÉSI DÍJA

60 literes edény

314 Ft + ÁFA

4086 Ft + ÁFA

16346 Ft + ÁFA

120 literes edény

500 Ft + ÁFA

6501 Ft + ÁFA

26002 Ft + ÁFA

240 literes edény

1000 Ft + ÁFA

13001 Ft + ÁFA

52004 Ft + ÁFA

1100 literes edény

3952 Ft + ÁFA

51376 Ft + ÁFA

205504 Ft + ÁFA
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Az elfogadott rendeletek megtekinthetők a www.pilisszentkereszt.hu honlapunkon az Önkormányzat/Hatályos rendeletek/2007-től 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

MEGHÍVÓ

Közszolgáltatás díja:
4,167 Ft/liter + ÁFA = 5,292 Ft/liter – a standard 120 literes edényre vonatkozóan

1100 literes edény bérleti díja: 3952 Ft/db/hó + ÁFA
60 literes zsák ára: bruttó 460 Ft/db
120 literes zsák ára: bruttó 665 Ft/db

elnöke, Marosvölgyi Józsefné az intézmény közalkalmazott dolgozója, Tapodi Katalin a delegált közművelődési
szakértő. A szakmai szakértői bizottság
tagjainak értesítéséről és a bizottság
munkájának előkészítéséről a polgármesternek kell gondoskodnia. A képviselő-testület a pályázat beadási határidejét megjelenési problémák miatt május 31-ről június 4.-ére módosította. (A
KSZK honlapján történt hiányos megjelenés javítása miatt a képviselő-testületnek egy rendkívüli ülésen június 29.-ére
kellett módosítania a beadási határidőt.
– a szerkesztő)
n A képviselő-testület szintén sürgősséggel (pályázati határidő miatt) tárgyalt
egy megkeresést, mely családi napközi
létrehozásához beadandó pályázathoz
kérte az önkormányzat együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozatát. A
testület anyagi tartalmú elkötelezettséget nem tartalmazó, az együttműködés
során településünk honlapján és hirdetőin való megjelenés lehetőségére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására
hatalmazta fel a polgármestert.

Tisztelt Pilisszentkereszti
polgárok!
Mindenkit
szeretettel várunk a
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

TAGTOBORZÓ
közgyűlésére

Időpont:
2012. 06. 07. csütörtök 19 óra
Helyszín:
Közösségi Ház
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Pénzügyi képzéssel segítik a gyermekek
jövőbeni öngondoskodását – Sajtóközlemény
A Szentendrei Kistérségben élő fiataloknak, pedagógusoknak, illetve családokkal foglalkozó szociális szakembereknek szervezett a
Kistérségi Iroda Életrevaló programsorozata keretében a fiatalok pénzügyi – gazdasági ismereteinek bővítését célzó képzést a Családi
Kasszasikerek Programmal partnerségben. A Program 2008 óta közel 30 000 magyar háztartás gazdasági öngondoskodó képességét
fejlesztette a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásával, társadalmi szereplők összefogására építve.

A

A közel 50 szakmai szervezet
együttműködéséből született pénzügyi továbbképző tanfolyam célja, hogy
módszerekkel, eszközökkel és helyes szemlélet átadásával segítse a résztvevő szociális szakembereket. Az ott szerzett ismeretek rajtuk keresztül jutnak el a jelenleg még
öngondoskodásra képtelen gyermekekhez,
akik így megtanulhatnak felelősen bánni a
pénzükkel.
A képzés során elsajátítható ismeretanyag
gerincét a Családi Kasszasikerek Program
(www.csaladikassza.hu) több intézménnyel
közösen fejlesztette ki, többek között a
Budapesti Corvinus Egyetem, a Provident
Pénzügyi Zrt., valamint családsegítő szolgálatok és gyermekintézmény hálózatok
is részt vettek az együttműködésben. A
Program sikerét és szakmai elismertségét
mutatja, hogy eddig több mint negyven tréningnapot vezényeltek le sikeresen.
Hajna Csongor, a Családi Kasszasiker
Program vezetője elmondta: „A képzésben
részt vevő szakemberek olyan gazdasági
és pénzügyi ismeretekkel gazdagodhattak, amelyeket a gyakorlatban is kiválóan
tudnak hasznosítani saját környezetükben,
például a jelenleg még öngondoskodásra
képtelen gyermekek pénzügyi nevelése során. A tananyag főbb témakörei közé tartoznak például az öngondoskodás alappillérei (pl. társadalom- és egészségbiztosítás
rendszere, nyugdíj célú megtakarítások jellemzői.), a háztartás havi költségvetésének
elkészítése, az ésszerű vásárlás, a felelős
hitelfelvétel, a megtakarítások és befektetési lehetőségek témaköre, illetve szó esik a
gyermekek pénzügyi neveléséről is.
A fiataloknak azért kell segítő kezet
nyújtani a pénzügyi kultúra elsajátításában,
mert hamarosan a saját jövőjükért, karrierjükért, családjuk létbiztonságáért lesznek
felelősek, sőt, szavazóként az ország gazdaságpolitikájára is hatást gyakorolnak
majd. A felnőtt generációk esetében pedig
arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy az
állam nem tud mindent megoldani helyettünk: az öngondoskodás mindannyiunk kötelessége” – fűzte hozzá.
A Családi Kasszasikerek Program bemutatásán kívül előadást hallhattak a résztvevők a nem formális tanulási módszerekről
Böröcz Líviától, az NCSSZI-Mobilitás koordinációs szakreferensétől illetve Rózsás
Ildikó a SZITI munkatársa a SZOCIOPOLY tréning programot mutatta be.

„Ahogy az ország minden területén, úgy
Pest megyében is szép számmal vannak
sajnos olyan hátrányos helyzetű családok,
amelyek nehezen tudják egyensúlyban
tartani az otthoni költségvetést. Régóta
kerestünk egy olyan programot, amellyel
az itt élő fiatalok pénzügyi ismereteinek
bővítését segíthetjük elő, hogy megkönnyítsük számukra az eligazodást a „felnőtt
világban”. A Családi Kasszasiker Program
megismerése és alkalmazása a mindennapi

munkavégzés során is segíti majd kollégáinkat” – mondta el Kudett Magdolna, a
Kistérségi Iroda oktatási és ifjúsági referense.
A képzés tananyagának jelentős része
minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető a www.csaladikassza.hu oldalon.
További Információ és sajtókontakt:
Hajna Csongor csoportvezető,
kapcsolat@csaladikassza.hu, (20) 339-0549

A Családi Kasszasikerek Program – HÁTTÉR
A Családi Kasszasikerek Program magyar
családok, háztartások alapvető pénzügyi ismereteit, öngondoskodó képességét bővíti.
E cél érdekében ingyenes oktatási anyagokat fejlesztünk, melyeket a témakörrel foglalkozó civil szervezetek, helyi közösségek,
szakértők, illetve közvetlenül családok,
magánszemélyek használnak fel oktatási,
művelődési céllal. A Program keretében
nem csak tananyaggal, hanem bizonyos
esetekben eszközökkel is támogatunk helyi
oktatási projekteket.
Miért fontos?
Az elmúlt évek különféle kutatási eredményei kedvezőtlen képet festenek a magyarok gazdasági öngondoskodó képességéről (Gfk 2007, Aviva 2009: a magyarok
73% illetve 60%-a megtakarítás nélkül;
Gfk 2008: a lakosság 50%-a negatívan viszonyul a pénzügyi témákhoz).
Az egyének esetleges megalapozatlan
gazdasági döntései nem csak saját magukra
vagy családjukra jelenthetnek kockázatot,
de nehéz helyzetbe hozhatják a nekik szolgáltató piaci szereplőket (pl.: vissza nem
fizetett hitelek) vagy az államháztartást
(túlterhelt szociális háló).
Mit közvetít a program?

• szemléletet – „tervezz előre”, „számold
ki”, „tájékozódj”, „takarékoskodj”, …
• módszereket – hogyan tervezz előre, hogyan számold ki, hogyan vásárolj okosan,
…
• eszközöket – családi kalkulátor szoftver,
családi költségvetési napló nyomtatvány,
stb.
• tapasztalatot – a résztvevők nem csak az
oktatóktól, de egymástól is tanulnak

Mi történik a Program keretében?
A különféle célcsoportokra szabott „tananyagot” helyi civil szervezetek, családsegítő központok, szakmai hálózatok juttatják el a családokhoz, magánszemélyekhez.
Ez a jelenleg futó vagy már befejezett 27
projekt esetében rendszeres (2-4 hetente
történő) klubfoglalkozások keretében történik. A tananyag főbb témakörei többek
között az öngondoskodás alappillérei (pl.
társadalom- és egészségbiztosítás, nyugdíj,
stb.), a háztartás bevételforrásai, kiadásai és
költségvetési egyensúlya, ésszerű vásárlás,
felelős hitelfelvétel, megtakarítások és befektetések, információbiztonság, gyermekeink pénzügyi nevelése.
A program olyan új, speciálisan a magyar
társadalmi feltételekhez fejlesztett oktatási
eszközrendszert (tehát nem csak tananyagot, de kapcsolati hálót, műhelyeket, kutatásokat, stb.) hozott létre, amelyek – első
sorban iskolarendszeren kívül, de nem kizárva az elkészült anyagok iskolai felhasználását – széles társadalmi rétegek számára
elérhetővé teszik az alapvető gazdasági ismereteket, viszonylag függetlenül az egyén
szociológiai jellemzőitől (kor, gazdasági és
kulturális háttér, stb.).

Résztvevők
A Program társadalmi szereplők összefogására épül, több szakmai szervezet
együttműködéséből született. Tagjai többek
között a Budapesti Corvinus Egyetem, a
Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Közép-Magyarországi Régiója, a Provident
Pénzügyi Zrt., az SOS Gyermekfalu, a
United Way Magyarország és számos családsegítő szolgálat. A Családi Kasszasikerek Programot a Provident Pénzügyi Zrt.
kezdeményezte és finanszírozza.
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Még egyszer az adózásról
A
z elmúlt hetekben tájékoztató levelet kaptak a 2011. évben építményadó-bevallást benyújtó pilisszentkereszti
háztulajdonosok a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal adóhatóságától az építményadó-bevallás önkéntes helyesbítésének lehetőségéről. Jómagam is megkaptam
ezt a levelet. Én azonban mást is kaptam, az
emberektől hideget-meleget. Hogy hogyan
képzeljük ezt, meg nem ezért szavaztam
rád, de volt durvább is. Többek tekintetéből
és szavaiból sütött a harag felém, a hivatal
dolgozói és a jegyző felé. Pedig talán nem
ránk kéne haragudni.
Egyrészt azért, mert ez egy tájékoztató levél egy lehetőségről. A levélben
leírják azt, hogy a tavalyi bevallás során
milyen hibák fordultak elő a leggyakrabban és hogy van mód ezek helyesbítésére.
Ha valaki úgy gondolja, hogy helyesen
töltötte ki a bevallását, annak semmi
további teendője nincs a levél kapcsán,
attól elnézést kérünk, hogy megzavartuk
nyugalmát. (Igen, talán sokak számára ez
a mondat hiányzik a levélből.) Aki szándéka ellenére valamilyen hibát vétett a
nyomtatvány kitöltésénél (mint lehet, hogy
én is), annak most lehetősége nyílik arra,
hogy helyesbítsen bírság és pótlék nélkül.
Azt az adóhatóság sem feltételezi senkiről,
hogy szándékosan adott be hamis adatokat
a bevallásában, de ha van ilyen, még ő is
helyesbíthet az önellenőrzés keretében.
Az építményadó önbevalláson alapszik,
mindenki tudására és becsületére van bízva, mit vall be. Ezért – helyszíni ellenőrzés
nélkül - az adóhatóság sem tudja megállapítani, hogy ki, miben és hogyan hibázott,
vagy hibázott-e egyáltalán, ezért kapott
minden bevallást benyújtó azonos szövegű
tájékoztató levelet. Az adatok helyességét

pedig csak ellenőrzéssel lehet megállapítani, melynek az első formája az önellenőrzés, amit most felkínál ez a levél. Az önkormányzat intézkedési tervet fogadott el,
melyben elfogadta azt is, hogy három éven
belül ellenőrizni szeretne minden építményt, azért, hogy a bevezetett rendszerről mindenki tudja, hogy korrekt és valós
adatokon nyugszik. Az első, akinél ezt az
ellenőrzést a műszakis kolléga el fogja végezni a polgármester lesz, nem csak a példamutatás miatt.
Másrészt el kéne fogadnunk a következőket. Szükség van az arányos és közös teherviselésre itt helyben is, és így sajnos szükség
van a helyi adókra is. Bár az emlékezetünk
néha rövid, de a falunak erre szüksége volt
a 80-as években is, amikor volt már építményadó és községfejlesztési adó is, és még
a 90-es években is fizettünk a garázs után.
A bőséges esztendőkben, amikor a személyi jövedelemadó nem 8%-át (mint jelenleg),
hanem 50-80%-át kapta meg egy település,
vagy amikor a különböző normatívák nem
a 40%-át (mint most) biztosították az egyes
intézmények költségvetésének, hanem 6080%-át, vagy amikor 30-40 millió forint
származott az idegenforgalmi adóbevételből, nem volt szükség arra, hogy a falu lakói
helyi adó befizetésével is hozzájáruljanak
településünk üzemeltetéséhez. A szűkösség
azóta igazán húsbavágó, mióta 2009-ben
egyik pillanatról a másikra az akkori kormány bezáratta a BM Szállót Dobogókőn.
Ez a költségvetésünkben 25-30 millió forintos bevételkiesést okozott, ebből tudott
a kiterjesztett építményadó kb. 10-12 millió
forintot visszapótolni az Önök révén. A többi 15-20 milliós része még ma is hiányzik,
illetve más módon pótoltuk vagy ennyivel
kevesebből kell minden feladatot ellátnunk.

Az adóztatás eredményessége több tényezőtől függ: egyrészt, hogy minden
adóalany teljesítse bevallási kötelezettségét, másrészt a bevallások valós adatokat
tartalmazzanak, továbbá a kivetett adót az
adóalanyok befizessék. Azok az adófizetők, akik mindhárom kötelezettségüknek
eleget tettek, azt várják el az adóhatóságtól,
hogy az – akár vétlen, akár vétkes – adóelkerülőkkel szemben következetesen járjon
el. Úgy vélem, hogy ez teljesen jogos elvárás, az önkormányzatnak elsősorban a kötelezettségüket teljesítő adófizetők érdekeit
kell szem előtt tartania intézkedéseinél.
Az adóalanyoknak meg kell érteniük,
hogy a bevallások elmulasztása, valótlan
tartalmú benyújtása, az adóbefizetés elmaradása legfeljebb rövid távon jelenthet
„előnyt” számukra, hosszú távon fizetési
kötelezettségük jelentős növekedését okozza. Célszerűbb, ha az adóalanyok fizetési
nehézség esetén a fizetési könnyítési lehetőségekkel élnek.
Tudom és jómagam is érzem, hogy sok
teher nyomja agyon a hétköznapjainkat és
tart sokunkat (az önkormányzatok nagy
részét is) létbizonytalanságban. Amit írtam
nem magam és munkatársaim védelmében
írtam, mert úgy gondolom tisztességgel és
becsülettel dolgozunk a falunkért, mást az
elveim nem is engednének.
Lendvai József
polgármester
(u.i.: A levelek írását pedig sajnos kollégáimnak folytatniuk kell falunk működésének fenntartása és az igazságosság
érdekében. Talán már megkapták a mulasztási bírságra vonatkozó határozatot
azok, akik nem nyújtottak be építményadóbevallást; és a felszólítást adótartozásuk
rendezésére azok, kiknek tartozása halmozódott fel.)

Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat – Kormányablak - nyílt
a Bp. III. Váradi utca 15. szám alatt!
Az eddig a Bp. XI. kerület Bartók Béla úton működő Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat – Kormányablak - 2012. április 2-ával új
helyre költözött, a Bp. III. kerület Váradi Sándor utca 15. szám alatt
(a Vörösvári úti Szakrendelő közvetlen közelében) is változatlan időpontban, minden hétköznap 8-20 óra között várja a helyi és környékbeli lakosokat.
A Kormányablakokban jelenleg 61 különböző ügyet lehet indítani,
de bármilyen hatósági ügyben tudnak általános tájékoztatást nyújtani
az ügyintézéssel kapcsolatosan, illetve a szükséges nyomtatványok
kitöltésében. A 61 féle ügy közül néhány a teljesség igénye nélkül:
n ügyfélkapu nyitására, elektronikus kapcsolattartással összefüggő
felvilágosítás, tájékoztatás,
n családtámogatási ellátások (anyasági támogatás, családi pótlék,
GYES, GYED, TGYÁS, stb. igénylése),
n utazási költségtérítések igénylése egészségbiztosítási ellátáshoz,
n nyugdíjügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, kérelmek, változás-bejelentések átvétele
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n TAJ kártya igénylése,
n Európai Egészségbiztosítási kártya igénylése,
n adóigazolvány igénylése,
n egyszerűsített honosítási eljárás megindítása,
n egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés,
n fogyasztóvédelmi panaszok átvétele, stb.
Az intézhető ügyek teljes listája és a kapcsolódó ismertetők megtalálható a www.kormanyablak.gov.hu oldalon. A siket ügyfelek számára
jelnyelvi tolmács segíti az ügyintézést.
A Váradi utcai Kormányablak tömegközlekedéssel megközelíthető az 1-es, 1A és a 17-es villamossal, a 160-as és 260-as busszal. A
személygépkocsival érkezők számára ingyenes parkolásra van lehetőség.
Fischer Tamás
a Bp. III. Váradi utcai Kormányablak szolgálatvezetője
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Csontváry Dobogókőn

2012. június 24-én egy csodálatos kiállítás megnyitására kerül sor Dobogókőn!

„Ismerem az utat, amerre mennem kell. Ismerem a szellemi hatalmat, világteremtő energiát, mellyel számolnom kell;
semmi kétség, hogy egy még legjobb világrészbe kerülünk, és kiapaszthatatlan szépségekben gyönyörködünk”.
„A Napút látnoka és prófétája” című rendezvényen a mester 50 alkotását fogjuk
életnagyságban, eredeti méretekben megmutatni. A különleges nyomdaipari technikával festővászonra nyomott képek az
eredeti alkotások által nyújtott élményt
adja. Merüljön el velünk ön is Csontváry
rejtelmes birodalmában!
2012. június 24-én 14.00 órakor Szántai
Lajos, a téma nagy szakértője nyitja meg
a rendezvényt. Ezt követően kerül sor előadására „Csontváry életútja és küldetése”
címmel a Walden hotel nagytermében.

2012. július 7-én 15.00 órai kezdettel Pap
Gábor művészettörténész tart majd tárlatvezetést, aki elsők között tudta megláttatni a Napút-szimbólumokban oly gazdag
Csontváry igazi belső világát.
A rendezvény helyszíne: Walden Hotel
Dobogókő, Fény u. 1.
A belépőjegy alkalmanként 1.500 Ft/fő
(Pilisszentkeresztieknek 1.200 Ft/fő), mely
egy ajándék „Napút” meditációs cd-t is tartalmaz.
Minden kedves érdeklődőt
várunk szeretettel!

Segítségkérés: Csontváry tiszteletére,
aki minden bizonnyal a Pilisben is festett, a jelenleg kritikus állapotban lévő
dobogókői Rezső kilátót fel szeretnénk
újítani, hogy méltó hely legyen egy „Napút kilátás” számára. Akik ebben a folyamatban szívesen segédkeznének, kérem,
jelentkezzenek a pilisifenyforras@gmail.
com címen vagy a 06-70-984-29-54-es
telefonszámon Rácz Zsolt Ferencnél.
További részletekről,
más rendezvényeinkről tájékozódjanak
a www.dobogoko.hu internetes oldalon.

FIZIBUSZ

2012. április 17-én iskolánk valamennyi tanulója és tanára egy rendkívüli „fizika” órán vett
részt. Az ELMÜ által meghirdetett pályázaton nyertünk egy ingyenes előadást Fizibusz címmel. Látványos kísérleteket, energiatakarékossági ötleteket kaptunk az előadó Hotz Páltól, aki
az ELMÜ megbízásából eljött hozzánk. Valamennyien jól szórakoztunk!
Cserniné Kuczmog Márta
V I. é vfolyam, 2012. máju s
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Majnics Józsi bácsi 90 éves lett

ajnics József Pilisszentkereszten
született 1922. április 22-én.
Édesapja néhai Majnics József, aki a háromgyerekes család megélhetéséért kétkezi
munkával kereste a mindennapi kenyérre
valót. Erdőben fát vágott, aratásokba járt
kaszálni. 1922-ben alapítója volt a falusi
tűzoltó egyesületnek, és kisdobos volt a helyi Tűzoltó zenekarban. Apai nagyapjának
1890-ben kávézója volt a szülői ház utcafrontján. A kávézó homlokzatának faragott
köveiből készült a Kis lugas vendéglő italpultja.
Édesanyja Licsik Berta otthon nevelte
három gyermekét Ilonát, Józsefet és Istvánt.
Józsi bácsi 1925-ben a községi óvodába járt,
amely még ma is áll. 1928-ban a helyi iskolában kezdte meg akkor hat elemis iskolát,
ahol kötelező volt a magyar nyelv, szlovák
nyelven még a szünetben sem volt szabad
beszélni, büntetés járt érte. Az iskolában
vallási alapon működött a Szív gárda hittan kör, ahol kötelező volt a részvétel. Józsi
bácsi büszke arra, hogy nagyon jó eszű, és
jó tanuló diák volt. Tanárai voltak: Barta
igazgató, Janda tanító, és Ölbey Irén tanítónő. Az elemi iskola elvégzése után nem
mehetett mindjárt tanulni, segítenie kellett
édesapjának. 1939-ben édesapja elküldi
Pilisvörösvárra egy ismerős bognármesterhez inasnak. 1942-ben sikeresen kitanulta
a bognár szakmát, 1943-ban besorozták
katonának, a háborúban fogságba esett, három hónapig hadifogoly, majd egy évig az
orosz Szibériában raboskodott. 1946 februárjában hazajött az orosz fogságból.
1946-ban Diószegi Eleonóra fiatal
tanítónő színi előadást vezetett a
falusi fiataloknak, ennek keretében
Józsi bácsit kérte fel a főszerepre, az
előadás címe „Vén bakancsos fia, a
huszár” volt. A próbák során ismerte meg későbbi feleségét Szidi nénit.
1946 októberében megnősült, felesége szülői házába költöztek. Feleségének édesapja Szeifert Márton
működtette a Hangya szövetkezet
boltját. Apósa jómódú gazda volt,
lovai, tehenei, földjei voltak. Józsi
bácsi állattartással, földműveléssel,
erdei munkával, és fuvarozással foglalkozott. Budakalászra a kőbányába jár bérfuvarozni, ezekben az években, a faluban több
mint 100 ló, több száz tehén és kecske volt
az emberek tulajdonában. 1952-ben az akkori törvények értelmében „beszolgáltatás
volt”, a faluból adóbehajtás címen elvittek
28 lovat és 14 szekeret. Az országosan elkobzott lovakból és szekerekből hozta létre
a kormány SZEFU szekérfuvarozási vállalatot. 1952-ben a kialakult helyzet miatt
az erdészetnél dolgozott, mint karbantartó.
1955-ben az erdészet vezetőjének bíztatásá · V I. é vfolyam, 2012. máju s

megörökíteni a zenekari tagok névsorát:
Draxler József vezető B. Klarinét
Majnics József édesapa Kis dobos
Majnics István nagybácsi Nagy dobos
Majnics Józsi bácsi Bariton kürt
Majnics István fiatalabb testvér Bassán kürt
Minárik Béla Első kürtös
Minárik József Második kürtös
Martinák József Sz. Klarinét
Spiegelhalter Antal Helikon kürt
Fekete Ferenc Sz. Kontrás kürt
Bakai József Sz. Kontrás kürt
Kertész János B. klarinét kürt

ra kiváltja az ipart, idős koráig, mint iparos
dolgozott. Szakmája és munka szeretetét mi
sem bizonyítja jobban, hogy 90. évesen is
készít szerszámnyeleket, fűrészel fát, képes
új dolgokat alkotni.
Közéleti szerepvállalásai:
1947-ben sógora Szellő (Szeifert) József (Pilisszántó és Pilisszentkereszt) közös főjegyzője, akinek köszönhetjük falunk önállósulását, beiskolázta Józsi bácsit hathetes tűzoltó parancsnoki iskolába. Az iskola elvégzése után 1948. július 1-jétől (a járási hivatal
jegyzőjévé kinevezett sógora javaslatára)
kinevezik községi tűzoltó parancsnoknak.
Ezt a posztot apósától vette át, (aki az 1922ben alakult egyesületet tíz éven át irányítja),

Józsi bácsi 45 éven át, 1993-ig az önkéntes
tűzoltókkal történő összevonásáig vezeti az
egyesületet. A tanácsi támogatással működő egyesületnek, sikerült a tagokból újra
összeállítani a fúvós zenekart. Józsi bácsi
kérésére a tanács hozzájárult ahhoz, hogy
három napig a volt Klausz kocsmában italt
áruljanak, ebből vásárolják meg a hangszereket (istramentumokat). A zenekarban
játszó tagokat Draxler Józsi bácsi zenész
tanár, kőműves mester tanította, ő állította
össze, hogy ki milyen hangszeren játsszon.
Az utókor számára fontos név szerint is

A fenti felsorolás is bizonyítja, hogy falunkban régen az emberek sokkal nagyobb
összefogást tanúsítottak, és sokkal intenzívebb közösségi életet éltek.
Józsi bácsi hitéletben végzett
munkássága:
Józsi bácsi megkeresztelkedése óta jár templomba, természetesen először édesanyja
hordta, de óvodás korától már egyedül járt.
A vallás iránti buzgalmának köszönhetően,
még a mai napig is aktív irányítója a templom közösségi életének. Élete során segítője
volt négy papnak, akik a falunkban szolgáltak. Ministrált Bosányi plébánosnál, felnőtt
fejjel Mátyás plébánosnál, szolgálta és segítségére volt Lugosi plébánosnak, és a mai napig is segíti Ackermann plébános munkáját.
Szolgálatai: 1940 húsvétjától, a mai napig
énekli szlovák és magyar nyelven a passióban
Jézus Krisztus szerepét! Már 71. éve
hűen végzi a vállalt feladatot. Családi utódlás jogán 1965-től az egyházi képviselőtestület tagja, egyházi
közösség pénztárosa 1965-1982-ig,
egyházi világi elnök 1982-től. Kántor helyettesítést végzett 1957-1962ig, 1974-1976-ig, az egyházi énekkar
alapító tagja 1995-ben.
Józsi bácsi nemzetiségi, kulturális közéleti szerepvállalásai:
Pávakör alapító tagja, és mai napig
meghatározó szereplője, bariton, és
magas terc hangja egyedülálló a népi énekek világában. Az elmúlt 42 év alatt
számtalan elismerésben és kitüntetésben
volt része a Pávakör tagjaival együtt.
Községi, és egyéb társadalmi
elismerései:
1993-ban 45 éves szolgálatáért magas kitüntetésben részesítette az országos tűzoltó
parancsnok. 1997-ben községünk újratelepítésének 250. éves évfordulójának ünnepén
községünk DÍSZPOLGÁRA címet kapta.
Havelka József PSZÖ tag
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Twiggy’s Kiss Fashion-show
Divatbemutatón jártunk

Ú

jságíróként és fotósként is sok
rendezvényre kapok meghívást. Március 2-án a Forrai
Magániskola jelenlegi és volt
tanulóinak munkáiból rendezett divatbemutatón jártam, ami azért volt különleges, mert településünk
lakója Czikora Kármen
divat- és stílustervező tanuló munkái is megjelentek a kifutón. A Twiggy’s
Kiss Fashion-shownak a
VAM Design center adott
helyet. Kármen munkáiból a Budaörsi Városi Ifjúsági Klubban május 6.-án
tartott divatbemutatón ismét
láthattunk néhányat, a kollekció itt is sikeresen szerepelt. A
bemutatót követően Kármennel
beszélgettem:
Jelenleg még tanuló vagy
az iskolában. Elsőként azt
gondoltam, hogy ez a végzős tanulók részére egy
vizsga, hogyan kerültek
a te ruháid is ebbe a
show-ba ?
A Twiggy’s Kiss Fashion-show
keretében
az a megtiszteltetés ért,
hogy bemutathattam három alkotásomat. Nem
volt kikötése annak,
hogy kik vehetnek részt
a bemutatón, mivel ez egy
iskolai divatbemutató volt.
Mindenkinek saját döntése volt az, hogy részt vesz-e

ezen. Akiknek volt kedvük, illetve megszerették volna bemutatni azt, hogy mit tudnak
alkotni az adott témában.
A
divatbemutató
elején sok divatstílus
szerepelt, melyben a
tanulók alkotásai bemutatásra kerülnek.
Hogyan lettek összeállítva ezek a stílusok
a bemutatóhoz?
Sok stílus megjelent
ezen a bemutatón. A téma volt meghatározva,
ami a 60-as évek volt és
miután ezekre az évekre
a sokszínűség jellemző,
ezért a ruhák között is sok
eltérő csoport /blokk/ alakult
ki. Én azt a vonalat képviseltem, ami a személyiségemhez
a legközelebb áll, ez pedig a
rockabilly stílus.
Kik voltak a modelljeid,
akik bemutatták három
alkotásod?
Czink Dóra, Szilágyi
Erika és Fenyő Orsolya.
Köszönöm
szépen
és kívánom, hogy a továbbiakban minél több
divatbemutatón lássuk
az általad tervezett ruhákat.
Lippai Gyula
Krisztián
Fotó: Christian Foto

Strand-hírek
Kedves Olvasók!
Az idei év fontos mérföldkő a leányfalui fürdő
életében. Ebben az évben ünnepeljük a strand
megnyitásának 40. évfordulóját. 1972. április
30-án a helyi és a szentendrei településvezetők
(funkcionáriusok) jelenlétében avatták fel a térség legismertebb fürdőhelyét.
Az eseményhez kapcsolódóan május utolsó hétvégéjén (a falunapi rendezvényekhez is időzítve)
színes programokkal és egy kisebb ünnepség keretében látjuk vendégül az elmúlt negyven évben
a fürdő működéséért sokat tett személyeket. A jubileum keretében a strand építésének mozzanatait
bemutató és leányfalui fürdőkultúrát népszerűsítő
fotókiállítást szervezünk a strand aulájába.
Kedveskedni szeretnénk a hozzánk hasonlóan, az idén 40. évüket betöltő vendégeinknek
is. Akik Leányfaluból, vagy a szentendrei kistérség egyéb településeiről érkeznek, bejelentett
lakosok (lakcímkártya) és igazolni tudják, hogy
ebben az évben töltik be a 40. életévüket, egy
alkalommal ingyenesen jöhetnek a fürdőnkbe.
Reméljük Ők is hírét viszik jubileumunknak.
Az ünnephez is kapcsolódóan igyekszünk a
fürdő arculatát megújítani. Szeretnénk a megjelenésükkel – a fejlesztéseinket folytatva – egyfajta rendezettséget elérni, amely a vendégeink
kulturált kiszolgálását erősíti. Javítjuk a főépület
homlokzatának állapotát, felújítjuk a fürdőbejárathoz tartozó járda és pihenőterek burkolatait.
Megújul az aulánk belső világa is. Elvégezzük
a parkoló kátyúzásának és felületjavításának
munkáit. Több és új tájékoztató/figyelemfelhívó
táblát helyezünk el a strand területén és tovább
folytatjuk a fürdő belső részeinek virágosítását.
A felújítási munkák alatt a nyitva tartásunk folyamatos. Sajnos a munkák egy részét csak vendégidőben tudjuk végezni, ezért megértésüket és
türelmüket kérjük.
Aki ellátogat hozzánk láthatja, hogy megkezdődött a szaunaház bővítése, amely új és megújuló szolgáltatásokat hoz az életünkbe. Ősztől
rönkszaunával, só- és infraszaunával, nagy télikertes pihenővel, benti csobbanó medencével és
csontkovács rendszeres rendelése mellett várják
vendégei(n)ket. Reményeink szerint a „Dunakanyar Legjobb” szaunája a minőségi fejlődéssel
további kikapcsolódási lehetőséget teremt a pihenést, feltöltődést kereső látogatóinknak
Mindezek mellett ebben az évben nem változtatjuk árainkat és megszokott kedvezményeinkkel várjuk a vendégeinket. A parkolásért, hasonlóan a tavalyi évhez, az idén sem kell fizetni.
Március hónaptól már SZÉP kártyával is
tudnak fizetni a vendégeink. Egyenlőre az OTP
Bank által kibocsátott kártyát tudjuk elfogadni. Aki MKB vagy a K&H bankok termékével
rendelkezik, azoktól türelmet kérünk, jelenleg is
központi egyeztetés alatt van a különböző kibocsátók egységes elfogadási szabálya.
Aktuális információkat találnak a www.leanyfurdo.hu honlapon. Kérjük, kísérjék figyelemmel
az ott megjelelő híreinket.
Leányfalu Termálfürdő Kft. vezetése
V I. é vfolyam, 2012. máju s
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Vissza a természethez! – „Tisíce krás, nebo na zemi!”
Egyre többet halljuk, hogy felgyorsult világunkban az ember eltávolodott a természettől, s egyre gyakrabban olvasok
olyan fiatalokról, családokról, akik vidékre, falura költöznek, tanyát vesznek, s megpróbálnak
nagyanyáik és/vagy a helybéli emberek bölcsességét, tapasztalatait eltanulva önfenntartó módon élni.

N

ekünk, akik itt élünk a Pilis e gyönyörű vidékén, csak egy pár lépés a
természet, mégsem találkozom erdőt járó útjaim során gyakran helybéliekkel,
pedig, ahogy a dal is mondja:
„Ó, pilisi szép hegyek, földre hajló
lombos koronák, csodás világ, földi
mennyország!”
Igen, amikor a faluba költöztünk,
ez volt az első ének refrén, amit
megtanultunk szlovákul.
(„V tých pilíšskych dúbravách,
láskajú nás bujné koruny, Tisíce krás,
nebo na zemi!”)
Mindig is imádtam a természetet,
fényképezőgép nélkül csak akkor indulok
el, ha kifejezetten sportolni megyek ki.
De mit ad nekem az erdő?
Színeket, különleges fényeket, illatokat, érdekes faformákat, virágokat, simítani való
mohapárnákat, patakcsörgedezést, madárfüttyöt, állatok látványát…
Sokan képtelenek csendben, befogadóan járni az erdőt, pedig milyen jó játék az
a gyerekekkel, hogy akár öt percig is, de
teljesen csöndben kell ülni, (vagy ha a kullancsoktól biztonságban van min) feküdni,
s csak arra figyelni, hogy hány féle hangot
hallunk!
Elsőként bizonyára az olyan, nagyon
„nyilvánvaló” akusztikus ingerek jutnak el
tudatunkhoz, mint például egy repülő, egy
motor zaja, madarak -úgy általában-, szélzúgás, ágak reccsenése…, ám később már
differenciálódnak az erdő-mező hangjai és
el tudunk különíteni többféle madárdalt,
a rovarok, vagy a mókusok hangját, a nagyobb madarak szárnysuhogását…
Ugyanígy lehetünk az illatokkal is. Hogy
jobb a levegő, azt már a Forrás utca utolsó
házainál érezhetjük; de még kijjebb haladva megcsaphatja orrunkat a gyógynövé-
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nyek, a virágok, fák, a korhadó levelek, a
vizes föld, a korábban még arra járt őzekszarvasok szaga.
Gyakran hallom azt is, hogy „áááá, nincs
már ott semmi állat!”
Dehogynem! Ha megállva, leguggolva vagy leülve csendben figyelünk, akár
5 perc után is megelevenedik körülöttünk
a természet: felbátorodnak a madarak, s
folytatják ugrándozásukat, közelebb merészkednek, bátrabban fütyülnek, de azt
is észrevehetjük, h egy kinyitott könyvnyi
területen, a fűben mennyi bogár, pókocska
folytatja útját!
A gyerekekkel, kisebb állat-, növényhatározó segítségével azonosíthatjuk és le is
rajzol(tat)hatjuk ezeket.
Egy-egy stresszes nap után megéri kigyalogolni, akár fél órára is egy kis csöndes
sétára a focipálya vagy a szurdok „fölé”, a
Kakashegyre, valamelyik forráshoz!
Lehet, hogy eleinte dúlva-fúlva, felzaklatva csörtetünk majd, ám 10-15 perc
elteltével automatikusan lelassulunk, relaxáltabb állapotba kerülünk, gondolataink

letisztulnak, lecsendesednek, feltöltődünk…
Aktívan sportolhatunk is persze, s
még pénzbe sem kerül: lehet itt gyalogolni, futni, kerékpározni, szakértő
vezetők segítségével sziklát mászni,
barlangászni…
Tanítsuk meg a gyermekeket is
arra, hogy szeressék értékeljék, ismerjék és óvják közvetlen környezetüket, a természetet!
(Falunk speciális helyzetéből
adódóan szuper természetjáró-erdei
óvodát-iskolát hozhatnánk létre, mely
példaértékű és vonzó lehetne a környék
más településin élők számára!)
Rengeteget lehetne és rengeteget tudnék írni a természetről, ám a lényeget talán már
elmondtam.
Zárásként álljon itt Áprily Lajosnak, a nagy
természetimádó, a „fegyvertelen örömek”
költőjének egy verse:
Szeret az erdő
Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.
Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sorára,
a hegy felől gyönyörűen
zúg bükkös erdőnk orgonája.
S majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még
Én is az erdő fája voltam.
Linkes Lilla,
logopédus és rendszerterapeuta

Pilisszentkereszti Hírforrás

Dobogókőn az ég is közelebb
Egy éve lesz, hogy a tavasz első illatával együtt mind többször nézelődtem a világhálón,
hová is menjünk nyaralni. Mindig nekem jut a kiváltság, hogy eldöntsem a helyszínt.
Az csak ráadás, hogy nyaralások idején ünnepeljük a születésnapom is.
Korábban több apró jel hívott Dobogókőre
cikkek, híradások formájában. Eredetileg a
barátnőmmel készültünk menni. Mikor bevittem egy műtétre, azzal váltunk el, ha fölépül, együtt megyünk el. De bizony még nyáron is gyengélkedett. Addigra én már annyi
mindent olvastam a helyről, és döntöttem.
Alföldi lány lévén mindig lenyűgöztek a hegyek, és a Pilisben családommal együtt még
nem jártunk. Egyébként is nevezetes dátum
közeledett, az 50. születésnapom.
A Rám szakadékban egyszer voltam, 10
éve, november elején. Édesapánk sírjánál
állva hívott a nővérem:
– Gyere el velem Pestre, reggel elmegyünk a Rám-szakadékba! És csak mentünk-mentünk, akkor még helyenként a rozsdás függő láncokba kapaszkodva. Szitált az
eső, ettől fényesen ragyogtak lábunk alatt a
rozsdaszínű levelek. Álló nap beszélgettünk
életről, halálról, gyermekeinkről, világról.
Azóta is eszembe jutnak kirándulásaink, mikor állok a sírjánál.
És ezt a csodás helyet családommal együtt még nem
láttuk. Ibolyával pedig
ősszel visszatérek! –
született meg bennem
a zseniális gondolat.
Gondosan kiválasztottam a szállást is,
sajátos módon, mint oly
sokszor már: nézem az
adott szálláshely galériáját,
és figyelem, a képek milyen
érzéseket váltanak ki bennem. Hívogat, vagy közömbös? Esetleg taszító? No
jó, azért az ágy típusát is próbálom kinézni:
vajon kényelmes-e?
Az Alföldön épp 40 fokkal tombolt a nyár,
mikor megérkeztünk a kellemes hegyvidéki
klímába. Még egy rövid túra is belefért délután. Majd ahogy múltak a napok, egyre
hosszabbak. Kicsit féltem hisz a lelkesedésem a régi, de lábaim már nem. A Prédikálószéknél pihentünk a születésnapomon,
mikor elővettem Az életművészet könyve c.
csodálatos gondolatgyűjteményt:
– Ugye, ma megengeditek, hogy itt prédikáljak egyet nektek?
András fiam sem mondta, hogy na neee,
Anna lányunk is bátorítóan mosolygott, mint
édesapja:
– Neked ma mindent!
Az örök élet most van c. rész választottam Anselm Grün csodálatos könyvéből.
A szerzőt korábban nem ismertem, a hotel aulájában vettem a könyvet érkezéskor.
Mondhatom, a hely szellemiségéhez méltó
olvasmány, melyet azóta is gyakran veszek

a kezembe.
Folytatva utunkat előkerültek régi kirándulások emlékei, történetek a családi legendáriumból, múlt és jövő, terveink. Egyszóval
csodás hét volt. Egyre jobban bírtam a gyaloglást is, ahogy teltek a napok. Azóta sem
hagytam abba, hisz gyalogolni bárhol lehet.
Többen mondták már nekem: Még veletek
mennek nyaralni? Nem ciki ez nekik ebben
a korban? (22 és 25 évesek)
Mért lenne? – nézek én ilyenkor értetlenül. Ugyanúgy elmennek a barátaikkal is.
Hazatérni jó volt, különösen azzal a tudattal, hogy szeptemberben újra megyek.
És valóban. Akkor már, mintha haza mentem volna. Vittünk árvácska palántákat is
magunkkal. A Mária kegyhelyhez vitt első
utunk a virágokkal, vízzel. Szívünk - lelkünk
csordultig volt örömmel: végre itt vagyunk!
Hosszú fekete hajú középkorú hölgy érkezett hihetetlenül kék szemekkel, egy szép kutyával: „ Szervusztok kedveseim! Titeket láttalak az előbb kiszállni
a Zsindelyesnél?” – kérdezte
őszinte üdvözléssel. Kezében virággal érkezett,
majd mások csokrainak
is friss vizet öntött.
Látszott, hogy naponta
jár ide. Pár szót váltottunk. Megtudtam, ő itt
lakik. Mondtam is neki,
milyen felemelő lehet itt
élni! Távozóban így búcsúzott: „A Jóisten áldja meg minden lépéseteket!”
Mi csak egymásra néztünk, bevallom szemünkbe könny szökött. Pár másodperc múltán Ibolya szólalt meg:
– Edit! Itt ilyen emberek laknak?!
Két nap múlva ismét láttuk őt kutyája és
egy férfi között haladt ruganyos léptekkel.
Ragyogó arccal magyarázott valamit, haja
lófarokban himbálódzott. Akkor vettem észre, hogy talán inkább 30 éves lehet. Mindegy is, hisz a tündérek kortalanok. Így csak
messziről üdvözöltük egymást. Biztos, hogy
nyáron is figyelni fogom, olyan emlékezetes
számomra az alig kétperces találkozásunk.
Mondanom sem kell, ez évben nem kell
keresnem hová megyünk nyaralni. Már tudom. Hisz’ több turistaúton nem jártunk
még!
Ibolyával is útra kelünk. Merthogy egész
napos túránkon eltévedtünk, nem találtunk
rá a Ferenczy-sziklára. Biztos azért, hogy
visszatérjünk! – jöttünk rá távozóban.
Ígérem, így lesz!
Gugolyáné Légrádi Edit

Nyílt nap
barlanglátogatás
Június 2-án, szombaton – amennyiben a
Nemzeti Park hozzájárulása időközben
megérkezik – nyílt napot tartunk az általunk
2003-ban feltárt Szent Özséb-barlangban,
melynek keretében lehetőség nyílik a barlang (ingyenes) megtekintésére.
Mivel senkinek nem szeretnénk csalódást
okozni, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy ez a
barlang természet-alkotta képződmény, jellemzően függőleges kiterjedésű, és az írott történelem során (2003-ig) nem volt nyitott, ennek
megfelelően benne emberi tevékenység nyomai
nem találhatók. A barlang a nevét Esztergomi
Boldog Özséb iránti tiszteletből kapta, de őhozzá illetve a pálosokhoz egyéb köze nincs.
A barlang szóban forgó szakasza 60 méter
mély, lift nincs, főleg létrákon kell le- és felmászni, a leghosszabb egybefüggő létra 18
méteres, tehát egy bizonyos fokú elszántság és
fizikum szükséges, de „játszóruhán” kívül más
felszerelés nem kell, sisakot és lámpát mi biztosítunk.
Aki bezártság érzettől tart, annak leírjuk,
hogy a barlang bejáratát úgy kell elképzelni,
mint egy vízóraaknát, amelynek azonban nincs
alja, és 10 méter mélységben kezd el kitágulni,
onnan kezdve már tágas terek találhatók.
A barlang megtekintése kényelmesen egy
bő órát vesz igénybe, odalent 7,5 °C fok van,
és az időjárás függvényében csöpögésre is kell
készülni. A barlang viszonylag tiszta, és kúszni
sehol nem szükséges, tehát egy kevésbé elegáns
ruha megfelel a célra.
A barlangba nem egyedül, hanem kisebb
csoportokban, a túravezető utasításait követve
lehet majd lemenni. A túravezető jogosult kizárni a túrából azt, akit arra alkalmatlannak
ítél. (Például az alkoholos befolyásoltság kizáró ok.)
A barlanghoz önállóan kell felmenni a következő útmutatás alapján: Két-bükkfa-nyeregtől (Buszmegálló, parkoló) gyalogosan a Pilis
csúcsra vezető erdészeti aszfaltúton, majd arról kb. 700m megtétele után jobbra letérve, a
narancssárga láthatósági szalagból lévő jeleket
követve felfelé nagyjából a Nagy-Szoplák nevű csúcsra. A védett területen lévő bejárathoz
autóval, motorral felmenni külön engedély hiányában tilos.
Mivel a barlangba egyidejűleg nem tud korlátlan számú ember bemenni, illetve még várjuk a Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását,
ezért erősen ajánlott előzőleg e-mailben jelentkezni a szentozseb@gmail.com címen.
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VI. PILISI KLASTROM
FESZTIVÁL

Településünk az idei évben hatodik alkalommal rendezi meg
Pilisszentkereszten a Pilisi Klastrom Fesztivált 2012. augusztus
18-án. A fesztivál keretén belül nem először kerül sor olyan ünnepi előadásra, – gondoljunk a nagysikerű „István, a király” című rockoperára, melyet saját erőből, helyi lakosok szereplésével
állítottunk színre. Az idei évre tervezett bemutatóban nemcsak
pilisszentkereszti, hanem környékbeli gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint profi színészek is közreműködnek a „Valahol
Európában” című előadásban. Simon Pétert, a darab egyik főszerepét, Várkonyi András a „Barátok közt” című tv-sorozatból jól
ismert színművész alakítja. Célunk a pilisi települések összefogásának erősítése és a profi és amatőr színészi munka összehangolása. A próbák áprilistól megkezdődtek a Közösségi Házban
minden hétvégén, és egész nyáron folynak, programot biztosítva
a fiataloknak. Technikai, szcenikai újításokkal is próbáljuk közelebb hozni a „poros” színházat a „modern” közönséghez. Mivel
musical-ről beszélünk a zene egyetemes nyelve képes erre, de
nemcsak ez az, ami a gyerekek figyelmét felkeltheti. Projektorral
és vetítővászonnal, illetve – az anyagi lehetőségek figyelembe vételével, akár Led fallal szinte interaktív magasságba emeljük az
előadást. A háttérbe vetítve eredeti híradó és hangfelvételek által
drámai hatás érhető el, a néző szinte a saját bőrén érzi milyen volt
a háború szörnyűsége. Talán elgondolkozik miért érdemesebb a
békére összpontosítani és az összefogás erejével egymásért élni.
A modern vetítés, a klasszikus színjáték és a zene elementáris
ereje egy háromdimenziós mozi élmény hatásával ér fel.

GYERMEKNAP
2012. június 3-án,
vasárnap
Helyszín:
Sportpálya
14 órától – 18 óráig
Mesés szerepjáték
Aradi Katalin gyönyörű
nemezelt jelmezeit felhasználva
Elmesélünk egy magyar népmesét
és buzdítjuk a gyerekeket,
hogy ők is álljanak be
apró szerepjáték részletekbe.

Bailavidrum-csapat
Sport bemutató
Kézműves foglalkozások
Játékos sportvetélkedők
UGRÁLÓVÁR
Tűzoltó autó
Kutyás bemutató

Tisztelt Pilisszentkereszti Polgárok!
Magánszemélyek és Vállalkozók!
TÁ MOGATÓK AT K ER ESÜ NK

a Pilisi Klastrom Fesztiválon megrendezésre kerülő
Valahol Európában c. musical bemutatásához.
Kérjük nyissák meg szívüket, és nem utolsó sorban pénztárcáikat, hogy minél színvonalasabb előadás születhessen, melyben rokonaik, gyermekeik, unokáik csillogtatják meg színészi
képességeiket. A legkisebb összeg is sokat számít, de természetbeni segítséget is örömmel fogadunk, akár a díszlet vagy
a jelmez elkészítésénél. Ha az előadásra jegyet vásárol majd,
azzal is támogatja a bemutatót.
Ha adakozni kíván e nemes cél elérésének érdekében, megteheti akár személyesen, jelentkezzen a Közösségi Házban,
vagy a 26/547 501 vagy a 347 516-os telefonszámon
e-mailben: kozossegihaz.pszk@gmail.com
Közösségi Ház számlaszáma: 65700110-10823314
Közlemény rovatban „Valahol Európában” támogatása
Segítségüket előre is köszönjük!
Berényi Ildikó Közösségi Ház igazgató – Pap Katalin rendező

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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Mindenkit szeretettel várunk!

Szervező: Közösségi Ház
Eső esetén a rendezvény június 10-én lesz megtartva!
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A hirdetési tarifák 2012-ben:
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