Reményik Sándor

KEGYELEM
Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtáig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürke szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincs menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a MAGÁTÓL: ez a KEGYELEM.

Zengve karácsonyéji énekünket
telt tüdővel
Úgy gondolom, egy picit meg kell magyarázni a címet.
1886. karácsony. A 18 éves, teljesen hitetlen Paul
Claudel a párizsi székesegyházban, a Notre Dame-ban
szinte teljesen véletlenül a karácsonyi imádságot hallhatja. Rendkívüli hatással van rá. Vallja, hogy ez az
esemény elindít benne egy Istenhez fordulást. Négy
évig tartó belső csaták után az oltárhoz járul. Meggyőződéses hívő emberré lesz. Ő írta a címnek adott mondatot „Karácsonyi ének” című versében. Arra szólít fel,
hogy mindannyian megtisztulva, „meggyónva”, bátran
hirdessük az Isten végtelen szeretetét.
Egy másik nagy gondolkodó, Romano Guardini idézi
egyik barátját, aki a karácsonyról beszélgetve azt
mondja neki: „csak a szeretet képes ilyen dolgokra”.
Szeretném idézni a nagy magyar költőt, Ady Endrét,
aki arról ír „Egy megíratlan naplóból” című versében,
melyben magát „keselyarcú pogánynak” nevezi, hogy
gyermeksége falujában „jött rám a karácsony”. Bár
nem térítette meg, de végül mégis elgondolkodik.
„Talán-talán jobb volna
mégiscsak visszaesni,
betegen is a Krisztust,
a régi Krisztust keresni.
Talán-talán jobb volna,
mint lelkem keserülni:
Krisztus előtt, templomban,
úgy, miként régen, leülni.
Talán-talán jobb volna
most a faluban, itten
fájó haraggal szólni:
hajh, mégiscsak élsz te, Isten.”
→

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS
Göttl Márta-Horváth Sándor:

Jó lenne, ha az adventi hangulat, amit megpróbáltunk érzékeltetni, itthon is mindenütt érezhető lenne, ha nálunk is teljesülnének Ady Karácsony című versének fohászai:

ADVENT PASSAUBAN
Jó néhány éve advent időszakában Ausztriában vagy Németországban töltünk 3-4 napot. Bár ilyenkor Bécs vagy pl.
München is gyönyörű, kisebb, nyugodtabb helyre vágyunk.
Valószínűleg a napi budapesti bejárás nehézségei, a főváros zaja, piszka, rendezetlensége miatt a nagyvárosokat
egyre kevésbé érezzük kikapcsolódást, élményt nyújtó úticélnak.
Tavaly a csodálatos bajorországi városkában, Passauban
voltunk. Írásunknak már csak a terjedelmi korlátok miatt
sem lehet célja a város bemutatása, ezért csak két földrajzitörténelmi érdekességet említünk meg.
Az egyik a város fekvése és egy természeti ritkaság: Passau a Duna, az Inn és az Ilz összefolyásánál épült. A Duna
kék, az Inn zöld és az Ilz fekete vize csak lassan keveredik
össze, és a három szín még a közös mederben, a Dunában
is jól megfigyelhető.
A másik egy magyar vonatkozású történelmi emlék: első királynénk, Boldog Gizella, Szent István király felesége erről a
vidékről származik, s negyvenkét évi magyarországi tartózkodás után ide vonult vissza, és lépett be a bencés nővérek
kolostorába. Passauban a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra, hamvai ma is itt nyugszanak.
De az advent, a várakozás, a karácsonyi készülődés hangulata az, ami ilyenkor igazán megragadó és emlékezetes. A
város főterén, ugyanúgy mint mindenütt, a hangulatos adventi vásár, a Christkindlmarkt várja a látogatókat. Ami feltűnően más mint nálunk, az az, hogy ez sokkal inkább egy
társadalmi esemény, lehetőség a találkozásra, kikapcsolódásra mint a vásárlás, az obligát ajándékok gyors beszerzésének terepe. Itt a helyi lakosok, az itt tanuló diákok is „turistaként” viselkednek, társasággal jönnek vagy éppen itt verődnek össze, és forralt bor kortyolgatása mellett hallgatják a
helyi zenekarokat, énekeseket vagy beszélgetnek egymással.
Rengeteg a betlehemi jászol! Újak és több száz évesek, kicsik és nagyok, művészi kivitelűek vagy egyszerűek – de
mind megérinti a nézőt. Adventkor Passauban megszervezik a Krippenweg-et, amit talán betlehem-körútnak lehetne
fordítani. A mindenütt osztogatott térkép az önmagában is
csodálatos történelmi óvárosban egy körsétával mintegy 30
helyre vezeti el az érdeklődőt, ahol magán- és egyházi tulajdonban lévő betlehemi jászolok vagy gyűjtemények csodálhatók meg. Sok a kisgyerekes látogató család, a szülők láthatóan fontosnak tartják, hogy ne a plázák világa formálja
gyermekeik világképét.
Plázát vagy nagy bevásárlócentrumot egyébként egyet sem
láttunk. Igaz, hogy nem is kerestük, de ha csak fele annyi
lenne, mint nálunk, bizonyára belebotlottunk volna. Szombaton csak az ajándéküzletek vannak nyitva, vasárnap minden szigorúan zárva van. Annak a fajta konzumszemléletnek, aminek itthon tág tere van (és ráadásul az emberekkel
el is hitetik, hogy ez értük van, és ez nekik milyen jó), nyoma sincs.

„…Bántja lelkem a
nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta
szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna meg-

De jó volna mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üd-

Falunk tisztelt lakosai!
Köszönöm a lehetőséget, hogy írhatok a Polgárőrség jelenéről és jövőjéről.
Évekkel ezelőtt, amikor felkértek a tisztem betöltésére, azt
gondoltam, hogy a falu minden polgárának érdeke falunk
közbiztonságának és értékeinek védelme. Kis idő múltán
szembesülnöm kellett azzal, hogy ez nem így van, hiszen
az egyre fogyatkozó létszámú csapatból is csak néhányan
elkötelezett hívei a megfogalmazott céloknak, míg mások
(ezt talán nem kellene írnom, de ezek tények) csak az igazolvány tulajdonáért tartják fenn a tagságot.
Azt gondolom, és szeretném tisztelettel megkérni a lakosságot, hogy párt-hovatartozástól függetlenül vegyen részt a
falu és egyben a saját értékeinek védelmében, hiszen a
most ezt a feladatot ellátó kb. 10-15 embertől sem várhatjuk
el, hogy szabadidejüket csak a szolgálatra fordítsák, amiért
természetesen semmiféle juttatást, jövedelmet az egyesület
téríteni nem tud.
Talán egy álomkép részemről az, hogy ezen cikk olvasása
után gondolkodjon el mindenki és döntsön úgy minden családból 1 fő, hogy hozzájárul tisztes személyével az egyesület munkájához, mert ha nagyobb lenne a létszám, tényleg
nagyon hatékonyan lehetne dolgozni, és minél többen lennénk, annál ritkábban jutna 1 főre szolgálat (pl. 3 havonta 1
szolgálat).
Így lenne értelme a polgárőrségnek, ellenben a mostani állapotokkal.
Ne várjuk meg, amíg a közbiztonság megrendül, és persze
nézzünk magunkba, mi mit teszünk és ezért ne mutogassunk a másikra. Vállaljunk egy kis plusz feladatot a falunk, a
benne élő emberek, gyerekek védelme érdekében. (Nők jelentkezését is várjuk!)
Nagyon szépen köszönöm, hogy elolvasták ezt a néhány
sort, és bízzunk benne, hogy gyarapodni fog a létszáma a
polgárőrségnek.
Tisztelettel:
Gőgös Ernő
a Polgárőr Egyesület elnöke
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Zengve karácsonyéji énekünket telt tüdővel
De a költőfejedelemhez, Paul Claudelhez is visszatérek.
Hát ezt a nagy eseményt „tele tüdővel” kell hirdetnünk.
Fenyőillatos karácsony van. A fenyők alatt a szeretet,
vagy talán sajnálatos módon az érdekek ajándékai
vannak. Reményik Sándor gondolatát szeretném idézni:
„és én fenyőtől fenyőhöz megyek
és minden fenyőt megsimogatok.
…és aztán feltűzöm a szívemet
a legmagasabb fenyő tetejére,
– s imába kezdek: Magány, Mi Atyánk…
néked ajánlom égő szívemet.”
Ugye így érzünk valamennyien?
Így érzünk, bár azt is tudjuk, hogy sajnos elmúlnak az
ünnepek. De nem adhatjuk fel. Paul Claudel versével
kezdtem, újra őt idézem:
„De már a sivatag fölött dereng a virradat, amelynek
nem lesz soha vége,
Első keresztény napunk hajnala, és üdvösségünk első
éve!
Itt lent, és ezután az Isten örökre velünk lakik,
Amennyiben az övéi leszünk – de meddig! Hiszen jó
szándékunk vajmi kurta itt!
Mert nyomban megtesszük a rosszat ismét, bár menedékünk is lehet
A tabernákulumi szívben, ki oly elnéző hozzánk, s úgy szeret.
Valóban karácsony napja ez, színarany, melyet semmi
szenny se rág.
Holnap, mert kell, a kegyetlen Heródest szolgáljuk
majd tovább,
Az iparos a szerszámaival, a hivatalnok elfoglalva asztalát.
De én az isteni örömben lakozom, akár József, az ács,
Itt látva mellettem a kisdedet s Urunkat Istenünket egyszemélyben,
S anyánkat, Máriát, aki semmit se szól, s megőrzi
mindezt a szívében.”
Mint a falu plébánosa, én is azt szeretném, ha csodatévő hatalmat kapnék, amit erre a kérdésre, hogy mit
tenne akkor, Korzenszky Richárd bencés szerzetes tihanyi perjel válaszol: „Kibékíteném az embereket. ÖSzszehoznám a szétesett családokat. Leültetném egy
asztalhoz azokat az embereket, akik most meggyilkolnák egymást. Békességet teremtenék.” De nincs ilyen
csodatevő hatalmam.
Így csak annyit tehetek, hogy egy karácsonyi sms egyszerű sorait írom le:
„Itt volt egy angyalka, s azt súgta nekem:
gondolj ma azokra, kik szívedbe férnek!
Eszembe jutottál Te és a családod,
ezúton kívánok boldog karácsonyt.”

2007 karácsonya van. A bevezetőben említett nagy
gondolkodókkal mi is itt a templomban, falunkban a keresztény világ közösségében halljuk meg Nagy Szent
Leó pápa üzenetét: „Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk. Nem szabad szomorkodnunk
akkor, amikor az élet születését ünnepeljük… Vigadjon
a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják.”
„A Szűz megszülte Gyermekét,
kit Gábor angyal hirdetett
s bezárva még a méh ölén
János repesve érezett.
Nem bánja: szalmán fektetik,
nem borzad: jászolba teszik
ki táplál minden madarat,
kevéske tejjel jóllakik.
Az égi kórus ünnepel,
dicséri Istent víg dala,
a pásztorok közt megjelent
a nagy mindenség pásztora.”
Így zengi himnuszát karácsonyi időben a reggeli dicséretben az Egyház.
A nép éneke a legkisebb templomot és a székesegyházat éppenúgy betölti, mint az otthonokat a CD-k-ről,
hangszalagról, vagy közös éneklésről fölhangzó örömhír: „Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,
aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitád Szent Atyád mennyországát.”
Kedves Olvasó! A betlehemi éjszaka nem a világ zajában, hanem egy mélységes csendben történik. Beteljesül a próféták jóslata, s „Te Júda Betlehemje örök fényt
jelentesz”. Megszületett. A mélységes csendet, Mária
és József őrködő szeretetét angyali kórus kíséri, melyben Istennek dicsőséget, embernek békességet zengenek. S Mária „pólyába takarja a Gyermeket, s Józseffel
együtt megmutatja a pásztoroknak, királyoknak”.
Ettől kezdve már erről az eseményről nem lehet csak
halkan, suttogva beszélni. „Fel nagy örömre, ma született, aki után az ég epedett.”
Visszatérnék Ady Endréhez, aki így ír egy másik versében: „Harang csendül,
ének zendül,
messze zsong a hálaének,
az én kedves kis falumban
Karácsonykor
magába száll minden lélek.”

Ackermann Kálmán
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„Történések” a Közösségi Házban

Tájékoztató helyi népszavazási
kezdeményezésről

A 2007. év utolsó negyedévében elkezdődtek és a jövőben
folytatódnak a felújítások a Közösségi Házban. A földszinti kistermek falai a festés eredményeként ismételten tiszták, a termek padlózatai laminált burkolatot kaptak. Felújított helyiségeket birtokba vehetik különféle bemutatók, klubok, foglalkozások
résztvevői. Az aula berendezése átalakult, januártól többcélú
kihasználását tervezzük. A könyvtár és az olvasóterem erkélyeinek befedésével megszüntettük az évek óta tartó beázásokat. A házban működő vendéglátóipari egység, kocsma átalakítása, kulturált találkozóhellyé tétele folyamatban van. A
könyvtárba várjuk a régi és az új olvasókat, az elmúlt hónapban közel 300 000 Ft értékben vásárolt könyveket a Szentendrei Megyei Könyvtár, melyeket átadott a Pilisszentkereszti fiókkönyvtár számára. A segítő lakosságnak köszönhetően nagyon sok és szép virággal színesedett a közösség háza. A régi, nem dekoratív fém nyílászárókat újonnan vásárolt függönyökkel igyekeztünk elrejteni.
A november hónapban is számos programmal igyekeztünk becsábítani a lakosságot a Közösségi Házban, terveztünk, szerveztünk minden korosztály számára szórakozási lehetőséget.
Beindult a filmklub, ahol a mozgóképek megtekintése után meghívott szakértő segítségével - az alkotás megbeszélésére,
elemezésére nyílt, nyílik lehetőség.
Újra indult a baba-mama klub is heti egy alkalommal, ahol előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal igyekszünk kizökkenteni az anyukákat a szürke hétköznapok monotonitásából.
Nagy sikert aratott a Bolhapiac, amit a jövőben havonta kívánunk megrendezni. Itt mindenkinek lehetősége lesz „megszabadulni” a felesleges apróságaitól.
Nyilvános vetítés keretében bemutatásra került az István a király című rockopera pilisszentkereszti bemutatójáról készített
felvétel.
A Zepter nyílt napon, az érdeklődők az edények megismerése,
az ételkóstolás, vérnyomásmérés mellett orvosi előadást hallhattak a helyes táplálkozásról. Hosszú szünet után november
17-én discot tartottunk az ifjúság számára. A program tapasztalatairól és a rendezvény alatti és utáni történésekről külön
előadást lehetne szervezni a Közösségi Házba, melynek végén a discoban „szórakozó” közönség fennhangon, kórusban
kántálná a kulturált viselkedés szabályait. Köszönjük azon fiatalok jelenlétét, akik egymás iránt toleranciát gyakorolva és a
falu közösségének az értékeit megóvva tudtak szórakozni.
Januártól tervezzük, hogy havonta egy alkalommal lesz disco,
de nemcsak a fiataloknak, hanem az „idősebbeknek” is, retro
formában.
Az ifjúsági klub beindítását is januártól tervezzük. Szívesen
vesszük azon fiatalok jelentkezését, akik szeretnének a szervezésben segíteni, részt venni. Az idősebb korosztály számára
a nyugdíjas klub feltételeit készítjük elő.
Bizakodunk, hogy a jövő évben még több lakótársunk fedezi fel
a Közösségi Házban rejlő lehetőségeket és a kulturált szabadidő, közösségi rendezvények színhelyéül fog szolgálni a következő évben is.

Helyi népszavazási kezdeményezést indított két pilisszentkereszti lakos, melyben az alábbi kérdésben várják a lakosok véleményét: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Pilisszentkereszt
Község Önkormányzata a reá bízott vagyont – közte az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat és a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, melyek kizárólag az önkormányzat és szervei
feladatainak ellátásához szükséges személyek elhelyezését szolgálják – a legmagasabb ár elérése és az egyenlő esélyek biztosítása érdekében csak nyilvánosan meghirdetett pályázat útján értékesítse?” A helyi népszavazást ki kell írni, ha a választói

névjegyzékben szereplő pilisszentkereszti választópolgárok
10%-a, azaz 175 fő aláírásával kezdeményezi azt. Jelen
kezdeményezés tehát az önkormányzati ingatlanok eladásával kapcsolatosan javasolja az eladásra szánt ingatlanok
nyilvános meghirdetését.
A demokratikus rendszer többféle lehetőséget ad az érdekérvényesítésre. Ennek egyik módja, hogy a megválasztott
képviselők a rendszeres önkormányzati képviselő-testületi
ülések egyikén előterjesztik az általuk fontosnak ítélt témakörben javaslatukat, melyről a testület dönt. Ez a demokratikus érdekérvényesítés legegyszerűbb módja. Másik módja
például az, hogy a képviselők negyede, Pilisszentkereszt
esetében 3 képviselő kezdeményezheti népszavazás kiírását.
A népszavazás lebonyolítása a pilisszentkereszti polgármesteri hivatalra pénzügyi és szervezési terheket ró (szavazólapok nyomtatása, választási, szavazatszámláló bizottság
létrehozása, szavazókörök felállítása stb). Ez történhet esetünkben.
A lebonyolított (eredményes) helyi népszavazás eredménye
pedig az önkormányzati törvény szerint az lehet, hogy az
önkormányzati képviselő-testület köteles lesz meghozni a
szükséges határozatot az ingatlanok nyilvános értékesítéséről.
Ezt a határozatot hamarabb, egyszerűbben és olcsóbban
is meg lehet hozni. Például a következő képviselő-testületi
ülésen, melyre előterjesztésként a vagyonrendelet módosítása bekerült. (Napirenden volt már november 29-én is, de
az ülés határozatképtelenség miatt félbeszakadt.)
A mostani helyi kezdeményezést elindítók 1994 és 1996, illetve 1994 és 1998 között maguk is önkormányzati képviselők voltak, ezért a fent leírtakkal bizonyára tisztában vannak.
Érdemes megemlíteni, hogy az 1994-98 közötti választási
ciklusban 23 db pilisszentkereszti önkormányzati ingatlant
értékesítettek. Ezek közül egy sem volt nyilvánosan meghirdetve, valamennyit egyszerű testületi határozat nyomán értékesítették.
A jelenlegi választási ciklus első évében egy db szolgálati
bérlakást értékesítettek, a Lakástörvény figyelembe vételével. Meghirdettek 1 db beépítetlen területet, melyre nem
akadt jelentkező. Egy másik szolgálati lakóingatlan eladásáról döntöttek, melynek értékesítése természetesen szintén a
Lakástörvény alapján fog megtörténni.
Az eladásokból befolyó összeget az iskola melletti telek
megvásárlására kívánják fordítani, az önkormányzat gazdasági
programjában szereplő tornaterem megépítése érdekében.
Galó László, képviselő

Berényi Ildikó
Közösségi Ház és Könyvtár igazgató
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KIÁLLÍTÁSOK A KÁNTORHÁZBAN
November 18-án, Erzsébet nap előtt 1 nappal hivatalosan
lezárult a Magyar Katolikus Püspöki Kar által tavaly meghirdetett Szent Erzsébet jubileumi év. Falunkból is sokan igyekeztek ezt a nagy eseményt méltóképpen megünnepelni.
Többen ellátogattak a központi eseményekre, és itthon, a
faluban is kisebb-nagyobb programokkal emlékeztünk Szent
Erzsébetre. A pedagógusok közül többen is ráirányították a
gyermekek figyelmét a nagyszerű szentre.
Legutolsó programunk a kántorházban megrendezett, Barta
Zoltán rajztanár által tanított felső tagozatos tanulók munkáiból látható kiállítás volt. Szintén a kántorház adott helyet
Orosháziné Dobos Teodóra énektanárnő kiváló, zenehallgatással egybekötött előadásának Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumáról.
Bízunk azonban benne, hogy ezzel nem fejeződött be a világszerte népszerű és elismert szent iránti tiszteletadásunk.
Szinte kötelességünk is tovább foglalkozni vele, hiszen tudjuk, hogy családi kötelékei által miként kapcsolódik Pilisszentkereszthez. Így aztán reméljük, hogy terveink közül a
nagyon vágyott rózsakert és valamelyik utca, esetleg intézmény (?) elnevezése róla nem fog a feledés homályába merülni.
Emellett reméljük, hogy szellemiségét is magunkévá tudjuk
tenni, méltók leszünk emlékéhez, és istápoljuk az elesetteket, a rászorultakat.

Geluh Roxána munkája

Roob Judit rajza

Kóczián Csaba és Rimár Ilona a kiállításon
A kántorházban láthattuk ezt a remek kiállítást is a Somvirág
Egyesület szervezésében. A megnyitón Cserni Melinda énekelt magyar és szlovák népballadákat. A kiállított tárgyakról és
a két alkotó eddigi tevékenységéről dr. Klausz Ildikó beszélt.
Örüljünk, hogy Pilisszentkereszt lakóinak tudhatja ezeket az
értékes embereket.
Galóné Oláh Katalin
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HÍREK
DOBOGÓKŐRŐL

A számlatömbökről
A 2007. január 1-től életbe lépett változás értelmében a nyomtatványok gyártóinak az APEH-tól kell
kérniük a sorszámintervallumot a szigorú számadású nyomtatványok gyártásához. 2008. január 1-től
kizárólag a 2007. január 1. után legyártott, már az
új sorszámintervallummal ellátott számla- és nyugtatömbök használhatók.
Még a régi szabályok szerint 2006. december 31-ig
legyártott számla- és nyugtatömböket 2007. első
félévében, június 30-ig forgalomba lehetett hozni,
de július 1-től már csak a 2007-ben gyártott tömbök
forgalmazhatók.
A megvett régi bizonylatokat a vevők 2007. december 31-ig még használhatják, azt követően azonban
akkor is le kell zárni őket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat. A lezárt számla- és nyugtatömböket kidobni azonban nem szabad, mert a bizonylatmegőrzési kötelezettség ezekre is vonatkozik.
2008-tól a régi formátumú számozással ellátott
számla- és nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevőként sem lehet elfogadni őket, mert ÁFA levonási
jogra sem jogosítják a vevőt.
A 2008-ban használható, kiadott sorszámintervallumok megtalálhatók az APEH honlapján az Adatbázisok lekérdezése menüpont alatt.

Október 6-án lezajlott a Dobogókő-nap a Pilis szálló
színház-épületében.
Az Aradi vértanúkról is megemlékeztünk Petrás Mária
szép énekeivel, Galda Levente versmondásával és
Lendvai József polgármester is szép szavakkal méltatta a hősöket.
Szántai Lajos Pilisről szóló lendületes, gondolatébresztő előadását sokan hallgatták.
Utána a nap vidámabb programjai következtek: Shaolin Kung-fu bemutató, majd hastáncosok és élőzene
mellett tánc.
A rendezvényt színesebbé tették a kézművesek bemutatói: csuhéfonó, fazekas, csipkekészítő, méhész,
könyvárus. Kiállítottuk a 2006-ban rendezett fotóverseny képeit is.
A Dobogókő-napot a Pilisszentkereszti Önkormányzat,
a Pilis Szálló, a Manréza Szálló és a Pilis Média Bt. támogatta. Köszönjük segítségüket.

A csoportos ÁFA alanyiság

November elején leesett a hó Dobogókőn és a környéken. A korai tél mindenkit váratlanul ért. A szánkózók
és a síelők örültek a havas sportok korai kezdetének. A
munkába és iskolába járók nem annyira. Az utakat a
Közútkezelő és az önkormányzat is meglehetősen későn kezdte tisztítani. Jó hír azonban Dobogókőn, hogy
a Pilisi Klastrom Kht. alkalmazta Horváth Zoltán dobogókői lakost, aki a traktort kezeli és a későbbiekben
időben tud intézkedni, ha ismét beköszönt a havazás.

2008. január 1-től a kapcsolt vállalkozásként bejelentett vállalkozások kizárólag az általános forgalmi
adó tekintetében csoportos adóalanyiságot választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a csoporton belüli ügyletekre nem kell ÁFÁ-t felszámítani, csak kívülálló
fél részére.
Az ÁFA csoport tagja megtartja a régi adószámát a
többi adónemre, ÁFÁ-ra pedig a csoport fog egy
adószámot kapni. Ezt az egy ÁFA-adószámot kell
minden csoporttagnak az általa kiállított számlán
feltüntetnie.
A kapcsolt vállalkozások mindegyike belép a csoportos ÁFA alanyi körbe. Ha van olyan kapcsolt vállalkozás, amely nem kíván a csoport tagja lenni, akkor is hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia, különben
az ÁFA-csoport nem jöhet létre. Később azonban a
csoporton kívül maradt kapcsolt vállalkozás még
csatlakozhat a többiek által létrehozott csoportos
ÁFA adóalanyisághoz.
Minden csoportos ÁFA alanyiságot választó adózónak soron kívüli, 30 napon belül esedékes bevallást
kell adnia minden adónemről.
A csoportos ÁFA alanyiság ugyan 2008-tól kezdődik, de bejelentkezni már 2007-ben is lehet a
07T113-as jelű nyomtatványon.

A novemberi egyetlen havas hétvégén újból kialakult
az ilyenkor aktuális parkolási és közlekedési káosz.
Talán a helyzet enyhíthető lenne, ha az autók parkolására ilyenkor többen felügyelnének, és a parkolóhelyek
szisztematikus feltöltéséhez segítséget nyújtanának.
Megalakult, ill. újjáalakult a Magyar Turista Egyesület
Esztergomi Osztálya. Ezzel a pilisi térségben erősödik
a MTE tevékenysége és talán a Vaskapu turistaház is
visszakerülhet az Egyesület kezelésébe. A szakosztály
december 9-én 9 órakor tartja első összejövetelét a dobogókői turistaházban. Szívesen látnak tagokat és érdeklődőket is.
Dobogókőről is csatlakoztak néhányan ehhez a szakosztályhoz.
Graf Etelka

APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága
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A 2007. év anyakönyvi hírei
Kereszteltek

Elhunytak

Potyók Domos László
Édesapja: Potyók József
Édesanyja: Heinrich Rita

Prohászka Józsefné Mészáros Erzsébet, élt 84 évet
Trkala János, élt 88 évet

Guba Attila István és Guba Ákos
Édesapja: Guba Imre
Édesanyja: Mák Flóra

Kincses Mihályné Meszes Mária, élt 76 évet
Bakai József, élt 80 évet
Gyöngyösi Ferencné Vogyeraczki Anna, élt 66 évet

Szendi Benjámin
Édesapja: Szendi Béla
Édesanyja: Vizeli Zsuzsanna

Glück Miklós, élt 46 évet
Papucsek Simon, élt 75 évet

Magyar Zsombor Marcell
Édesapja: Magyar Zsolt
Édesanyja: Berecz Dorottya

Spiegelhalter Ferenc, élt 59 évet
Heinrich János, élt 78 évet

Vándor Botond György
Édesapja: Vándor László
Édesanyja: Vándor Gyöngyi

Navratil Béla Elek, élt 67 évet
Kovács Istvánné Guba Hermina, élt 56 évet

Sajtos Emese
Édesapja: Sajtos Tamás
Édesanyja: Papucsek Ildikó

Márkus Elek, élt 62 évet
Cserni Gergelyné Szeifert Berta, élt 77 évet
Papucsek Mihály, élt 73 évet

Fekete Luca Dalma
Édesapja: Fekete Zsolt
Édesanyja: Rahoviczki Márta

Soóth Józsefné Vlcsek Julianna, élt 85 évet
Papucsek Márton élt 69 évet

Karkus Dominik
Édesapja: Karkus Péter
Édesanyja: Kolozsvári Tímea

Spiegelhalter Gergely, élt 85 évet
Papucsek Pál, élt 87 évet

Paulenyák Barbara
Édesapja: Paulenyák Tamás
Édesanyja: Imreh Mónika

Szmetana Józsefné Schleich Margit, élt 49 évet
Fekete Ferenc, élt 72 évet

Brandhuber Kristóf
Édesapja: Brandhuber Károly
Édesanyja : Spiegelhalter Bernadett

Lizák Józsefné Motika Róza Mária, élt 60 évet

Nyugodjanak békében!

Kosznovszki Tamás
Édesapja: Kosznovszki Tamás
Édesanyja: Szilágyi Melinda
Csibra Márton
Édesapja: Csibra István
Édesanyja: Faragó Ilona

Házasságot kötöttek

Pintér Aletta
Édesapja: Pintér Csaba
Édesanyja: Paulenyák Ilona

Gál László és Puha Mária július 14-én
Kováts András és Szivek Szilvia július 14-én

Spiegelhalter Máté
Édesapja: Spiegelhalter Zoltán
Édesanyja: Rokoya Edina

Grezner László és Lampert Eszter augusztus 4-én
Török Imre és Cseh Nikolett augusztus 25-én

Cserni Réka
Édesapja: Cserni István
Édesanyja: Széplaki Franciska

Kincses István és Bakai Zsuzsanna szeptember 22-én

Sok boldogságot kívánunk nekik!

Isten áldása kísérje őket életútjukon!
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Rendkívüli képviselőtestületi ülés,
2007. december 4.
A Lendvai József polgármester által
felolvasott napirendi javaslatot a képviselő-testület elfogadta. (6 igen, 3 nem)

•1. napirendi pont: Szerződés jóvá-

hagyása
Lendvai József polgármester előterjesztésében leírta, hogy Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzata
91/2007. sz. önkormányzati határozattal 2007. szeptember 11-én 2007. október 1-i határidővel felhatalmazta a
polgármestert a 809/1. hrsz.-ú ingatlan
adásvételi előszerződés megkötésére
a határozatban foglalt feltételekkel. A
határozatban megjelölt időpontig vételi
szándékukat egyedül a bérlők jelentették be. A képviselő-testület felhatalmazása alapján 2007. október 1-én az
adásvételi előszerződés aláírásra került. A megkötött előszerződésből az
önkormányzatnak kötelezettsége keletkezett a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. tv. 208.§ (1) bekezdése alapján az adásvételi szerződés
megkötésére. Ezen kötelezettség
alapján az adásvételi szerződés 2007.
október 29. napján aláírásra került a
testület által elfogadott kritériumok
alapján.
A határozat: A képviselő-testület jóváhagyja az adásvételi szerződést és a
hozzá kapcsolódó szerződéseket. (6
igen, 4 nem)

•2. napirendi pont: Üzemeltetési

szerződés
A szerződés szerint az önkormányzat
átadja a Pilisi Klastrom Szolgáltató és
Közhasznú Társaságnak üzemeltetésre a tulajdonát képező munkagépeket
és eszközöket a Kht. Közhasznú szerződésében felsorolt közcélú tevékenységeinek, illetve vállalkozási tevékenységeinek ellátásához. A Kht. köteles
az ingóságokat rendeltetésszerűen
használni, a fenntartásukkal kapcsolatos költségeket viselni, illetve a szerződés megszűnése esetén hiánytalanul
visszaszolgáltatni.
Az üzemeltetési szerződés megkötését a képviselő-testület elfogadta. (8
igen, 2 nem)
Galó László

Ingatlanok és
közterületek
tisztántartása
[Részlet Pilisszentkereszt
Község Önkormányzatának
2/2001. (III. 22.) sz. rendeletéből,
mely a
KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL

szól]
1. § /1/ A háztartási hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az
önkormányzat kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.
/2/ A helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételét külön rendelet szabályozza.
2. § /1/ A belterületen lévő ingatlan
tulajdonosa (használója) köteles
gondoskodni
- az ingatlan előtti járdaszakasz
- járda hiányában 1 méter széles területsáv
- illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is
van az úttestig terjedő teljes terület
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai
tisztántartásáról, hótól, jégtől mentesítéséről és csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
/2/ A szórakozó-, vendéglátó-, és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt
a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő
megállapodás kivételével – a használó
köteles tisztán tartani és a hulladékot
eltávolítani.
/3/ Tilos a közterületre építési törmeléket, salakot vagy szemetet kihordani
vagy szennyvizet kiönteni. A keletkezett salak, törmelék elszállításáról saját költségén az köteles gondoskodni,
akinél keletkezett.
/4/ A közút tisztántartása, sártalanítása
a jegyző határozata alapján áthárítható arra, aki a járműveivel a közutat
építkezés megközelítésére, anyagellátásra, földszállításra stb. használja és
ennek következtében fokozott mértékben szennyezi.

3. § /1/ Az ónos esőtől, jégtől vagy
hótól síkossá vált utak, járdák,
lépcsők tisztítására a település
közigazgatási területén csak
közegészségügyi szempontból
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veszélytelen szóróanyagot /fűrészpor, homok, hamu, zúzott
kő, stb/ lehet használni. A szóróanyag beszerzéséről a kötelezettnek kell gondoskodni.
/2/ Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen
környékén tilos.
4. § /1/ A közterület felszerelési és
berendezési tárgyainak beszennyezése illetőleg megrongálása tilos.
/2/ Közterületen lévő növények )fák,
díszcserjék rongálása, csonkítása, leszakítása tilos.
/3/ Fakivágás közterületen a jegyző
engedélyével végezhető.

Tájékoztató a Pénzügyi
Bizottság 2007. december
10-ei üléséről
A 11 napirendi pont tárgyalása előtt
Becságh András alpolgármester beszámolt az ingatlan- és részvényeladás ok vizsgálatának eddigi adatairól.
Mint elmondta, 95%-os feldolgozottságnál tart (a határidő december 31.).
Összességében a vizsgált időszak
(1990. szeptemberétől 2007. októberéig) alatt mintegy 45 db ingatlaneladás
történt. Ebben az időszakban mindössze 3 ingatlan lett meghirdetve (de
kettőnél az eladás végül nem a licitáláskor történt). Az értékesített ingatla2
nok területe kb. 60 000 m , azaz 60
hektár volt.
A bizottság a november 29-ei ülésen
napirendről levett 4 témát is tárgyalta:
a belterületi utak tervezését, a Fő út
csapadékelvezetési tervét, a csapadékvíz-hálózat tanulmánytervét, a
KMOP-pályázaton való indulást.
Napirenden volt a rendezési terv módosítása, a gazdasági program felülvizsgálata, az SzMSz, illetve az adórendelet módosítása is.
A bizottság napirendjén szerepelt a
2008. évi költségvetési koncepció is,
amit a novemberi ülésen nem fogadott
el a képviselő-testület. Most az alpolgármester nyújtott be módosító javaslatokat, melyeket a bizottság elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.
Véleményezte a bizottság a vagyonrendelet módosítását – melyet a polgármester terjesztett a képviselő-testület
elé –, és elfogadásra javasolta azt.
G. L.
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ADVENTI IDŐ
Különleges időszakban vagyunk, a karácsonyvárás
idején. Várjuk, hogy mindenki szívében megszülessen
a Kisjézus. Mire az adventi koszorún csonkig ég mind
a négy gyertya, ünnepet ül a világ. Isten belép a világba, a mi világunkba. Csak az a nagy kérdés, hitetlen
életünkben, a lelkünk sötétjében keres-e minket, vagy
ki lesz világítva a lelkünk? Akarunk-e a fázós lelkünkkel a tűzhöz bújni és akarjuk-e a körülöttünk lévő fagyos világba Isten szeretetének jegetolvasztó melegét
belehelni?
Mert az idők látszólag nem kedveznek az adventi elmélyülésnek. Az emberek legtöbbje elcsigázott és kimerült. Szegényedik és a reményét veszti Isten nyája,
sőt a ma mellett a holnapot is látja elveszni. Önjelölt
pásztorai, akik új földi haza építését ígérik, csak fejni
és nyírni akarják. Jézus pedig táplálni és éltetni küld
minket, hogy lelkünk világosságával odamenjünk minden emberhez, hogy megvilágítsuk arcát és megmelengessük szívét. A hívő ember tudja, csalatkozik, aki
pusztán külső változásoktól és politikai történésektől
várja, hogy rendbe jöjjenek a dolgai. A belső változások pénztől és hatalomtól függetlenek, fáradni Jézusért
is lehet. Ő nem vásárlókat, fogyasztókat, szavazókat
hív, hanem embereket. Embereket, akik elfáradtak,
akik az élet terhét hordozzák.
Évek óta várjuk mi is a fagyos lelkek olvadását, sokak
megtérését, hogy szívük végre felmelegedjen, lelkük
mozgásba jöjjön, és akaratuk dolgozni kezdjen, embertársaikért, ne önmagukért. Ma, amikor egyetemes életszabállyá lett az önzés, nekünk keresztényeknek kötelességünk megmutatni, hogy létezik még önzetlenség
és szolgáló készség.
Az advent nemcsak Isten szeretetének az emléke, hanem a türelmének az ideje is. Nem csak a szeretetnek,
a türelemnek is növekednie kell az emberekben. Aki
mindig ítélkezik, aki folyton a sérelmeket emlegeti, aki
folyton méltatlankodik, az nagyon távol áll még Jézustól.
Falunk valamennyi lakójának adja az Úr, hogy legyen
jóban önmagával is, és karácsonyra készülve megtalálja a nyugodt lelkiismeret békéjét. Ne azt nézzük,
hogy mit tartanak rólunk az emberek, hanem, hogy
mit tart rólunk az Isten. Bűnbánattal tegyük méltóvá
önmagunkat, hogy a karácsonyi Jövevény otthont leljen lelkünk templomában.
Legyen általa karácsonyunk igazán boldog, örömet
adó és örömet szerző.

József Attila

Betlehemi királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál,
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Lendvai József
polgármester
9
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AZ ŐSZ HAJÚ EMBER ELŐTT
ÁLLJ FEL
(Coram cano capite consurge)

IDŐSEK NAPJA – 2007
December 2-án délután tartottuk a Közösségi Házban falunk 70 éven felüli lakóinak köszöntését.
Az Idősek napja alkalmából köszöntöttük Pilisszentkereszt
legidősebb lakóit, a férfiak közül Piláth Rezsőt, aki 86 éves,
és az asszonyok közül Szmetana Mártonné Urbanics Rozi
nénit, aki 91 éves. Isten éltesse őket!
50 éves házassági évfordulójuk alkalmából Kosznovszki
Józsefet és Kocsis Ilonát, Stoflitz Ferencet és Szamosvári Emíliát, Pesák Pétert és Glück Borbálát, Szamosvári Sándort és Hoffner Annát. Jó egészséget kívánunk nekik!
Weöres Sándor

Öreganyó
Ha tücsök leszek, fekete tücsök,
majd megállj, még visszahívnál –
Nem lesz, aki ágyba küldjön
és az orrod megtörölje,
mászkálhatsz a kerítésen,
pottyanhatsz a csunya földre.
Jó lesz, jó,
neked is, nekem is jó…
Lesz akkora házam, mint a makk-héj,
meg se mutatom neked,
holdfényt fonok békarokkán,
mák-olvasót pergetek.
Jó lesz, jó,
neked is, nekem is jó…
Majd kérnél tőlem süteményt, de
nem ülök a pamlagon:
nedves fű
közt lakom,
harmatgyöngy ablakom,
Majd megállj, még visszahívnál –

10

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Kép és szöveg: Galóné Oláh Katalin
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Képviselő-testületi ülés, 2007. november 29.
A Lendvai József polgármester által
felolvasott napirendi javaslathoz (11 napirendi pont) Galó László, a Pénzügyi Bizottság elnöke módosító javaslatot nyújtott be: javasolta a 4., 5., 6., 7. napirendi
pontok levételét a napirendről. Javaslatát
azzal indokolta, hogy a négy napirendi
pont összesen mintegy 8 MFt kiadást
érint, illetve befolyásolja a jövő évi költségvetési koncepciót, ennek ellenére a
bizottság nem kapta meg időben véleményezésre előzetesen az előterjesztéseket; továbbá a tervezett 4. napirendi
pont az óvodának egy olyan átalakítási
tervére vonatkozik, melyet a képviselők
nem ismernek teljes mértékben, így viszont nehéz értelmes és felelős döntést hozni. A módosító javaslatot a
képviselő-testület elfogadta. (9 igen, 1
nem)
Új napirendi pont felvételét javasolta
Becságh András alpolgármester, mely
„Egyebek” címszó alatt az ingatlan-értékesítésről szóló rendelet módosítását
tartalmazta. (7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)
Végül a teljes, immár módosított napirendi javaslatot a képviselő-testület elfogadta. (7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

•1. napirendi pont: 2008. évi költségvetési koncepció

Lendvai József bevezetőjében ismertette az általa előterjesztett koncepciót,
mely tartalmazza az önkormányzat jövő évi bevételi lehetőségeit (saját bevételek, normatív támogatások, átvett
pénzeszközök) és tervezett kiadásait
(személyi juttatások, dologi kiadások,
véglegesen átadott pénzeszközök, társadalmi- és szociálpolitikai juttatások,
hiteltörlesztés, céltartalék). A koncepció melléklete 263 260 000 Ft bevétellel és kiadással számolt, a mérleg tehát egyensúlyban van. A bevételi oldalon ingatlaneladás és fejlesztési hitel
felvétele, a kiadási oldalon pedig ingatlanvásárlás és céltartalékként mintegy
18 MFt szerepelt.
A költségvetési koncepció tervezetét
minden bizottság véleményezte.
Kecskésné Hoffner Klára, az Üdülőhelyi és egyben a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a tervezetet
mindkét bizottság elfogadásra javasolta.

Galó László ismertette a Pénzügyi Bizottság tíz határozatát, melyet a koncepció tárgyalásakor hoztak.
Lendvai József rövid szünet után reagált ezekre a javaslatokra.
Szivek Józsefné iskolaigazgató elmondta, hogy nem érti, miért nem tájékoztatták őt az ülés előtt a tervezett
4,3 MFt-os (járulékokkal) személyi bér
jellegű lefaragásokról.
Lendvai József elmondta, hogy az ország nehéz helyzete alól mi sem tudjuk kivonni magunkat, iskolabezárások, átszervezések vannak mindenütt,
mi sem tudunk annyit költeni az iskolára, mint kellene.
Rusznyák János az országos leépítésekről beszélt, a kormányzat felelősségét hangsúlyozva.
Szünet után a polgármester javasolta
az 1. sz. melléklet kivételét a koncepcióból, meghagyva a szöveges részt.
(8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
Lendvai József arról igyekezett meggyőzni a képviselőket, hogy ne csak
vegetáljunk, hanem fejlesszünk is.
Szóba került a Pilisszentkereszti Kulturális és Szolgáltató Kft. végelszámolása is. Kecskésné Hoffner Klára és Záluszki Ildikó elmondták, hogy annak
idején őket, régi képviselőket úgy tájékoztatták, hogy ez az ügy már le van
zárva. Most úgy látszik, hogy mégsincs.
Becságh András közölte, hogy 1998.
január 29-én a Kft.-t elvileg megszüntették, de az APEH továbbra is küldi a
felszólításokat.
Peller Mónika azt kérdezte, hogy a
Kht. ügyvezetője felmondhatja-e a Közösségi Házban lévő vendéglátó-helyének bérletét a közgyűléstől függetlenül.
Miklós-Kovács János közölte, ő előzetes felszólítás után mondott fel.
Záluszki Ildikó elmondta, hogy a büfé
üzemeltetőjével a Kht. áll szerződésben, tehát azt meg is szüntetheti.
Becságh András közölte, hogy a bérbeadás jogát átadta az önkormányzat
a Kht.-nek, még 2004-ben.
Lendvai József telefonon kérte az önkormányzat jogi képviselőjét, jöjjön be
az ülésre ezt a szerződést tisztázni.
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Megérkezése után Dr. Tóth-Szöllős
Éva közölte, hogy a témából nem tudott hirtelen felkészülni, nem tud korrekt választ adni.
A Pénzügyi Bizottság elfogadott javaslatai:
 A bizottság javasolja, hogy a 2008.
évi költségvetési tervvel összhangban
a testület készítsen egy 2008. évi intézkedési tervet is, mely tükrözi az önkormányzat 2006-2010 évi gazdasági
programjának adott időszakra vonatkozó terveit.
 A bizottság javasolja, hogy a testület valamennyi intézményben végeztesse el a fűtési rendszerek, villamos
rendszerek, távközlési rendszerek felülvizsgálatát, azok zónák, emeletek,
területek szerinti szétbonthatóságának
kidolgozását, almérők, termosztátok
elhelyezését, költségelemzést.
 A bizottság javasolja, hogy a testület rövid határidővel kösse meg a Pilisi
Klastrom Szolgáltató Kht. üzemeltetési
szerződését.
 A bizottság javasolja, hogy a testület rövid határidővel zárassa le a Pilisszentkereszti Kulturális és Szolgáltató Kft.
végelszámolását, és annak folyamatban
lévő jogi és adóügyi elmaradásait.
 A pénzügyi bizottság javasolja,
hogy a „Szemünk fénye” program keretén
belül felújított világítási hálózatokon a testület végeztessen villamos fogyasztásméréseket, és indokolt esetben csökkentse
le az áramszolgáltatóval leszerződött lekötött teljesítményeket.
Kvintovics László módosító javaslatot
nyújtott be, mely arról szólt, hogy a
testület találjon a hitelfelvétel és ingatlaneladás helyett más módot a kiadások fedezésére, és ha szükséges, növelje bevételeit, vagy csökkentse kiadásait addig a mértékig, hogy ne kelljen hitelt felvenni, vagy ingatlant eladni. (5 igen, 4 tartózkodás)
A költségvetési koncepciót végül a
képviselő-testület nem fogadta el. (4
igen, 5 tartózkodás) Újratárgyalása a
december 17-ei rendkívüli ülésen lesz.

•2. napirendi pont: a) A Közösségi

Ház irodájának átadása az intézményvezetőnek; b) A Közösségi Ház és
Könyvtár termeinek bérleti díj megállapítása
→
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→ Záluszki Ildikó közművelődési tanácsnok előterjesztésében leírta, hogy
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 94/2004. számú határozatában „A
képviselő-testület egyetért azzal, hogy a
rendőrség és polgárőrség a Közösségi
Házba költözzön…”, melynek következtében az épület földszintjén lévő iroda
került átadásra.
2007. július 16-tól igazgató került az intézmény élére. Az ő munkájához biztosítani kell irodahelyiséget.
A határozat: A képviselőtestület a Közösségi Ház földszintjén lévő irodát kijelöli igazgatói irodának. A Pilisszentkereszti Polgárőrség megbeszéléseit – terembérleti díj fizetése nélkül – a
Közösségi Házban továbbra is megtarthatja. (7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)
A napirendi pont másik része a terembérleti díjak megállapításáról szólt, itt
már vita alakult ki.
Demjén Tamásné nem helyeselte bérleti
díjak bevezetését a PILE SC számára.
Berényi Ildikó, a Közösségi Ház igazgatója közölte, hogy sajnos mindenhol mindenért fizetni kell.
Peller Mónika azt kérdezte, hogy az
ASAMI művészetoktatási intézmény miért nem fizet az általános iskola használatáért.
Galó László közölte, hogy a helyben történő zeneoktatás megvalósítása régi
igény volt a szülők részéről, ezért támogatjuk ezt ilyen módon.
Demjén Tamásné módosító javaslatot
nyújtott be, mely szerint a PILE SC-nek
ne kelljen fizetnie a termek használatáért. (3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)
Záluszki Ildikó kérdésére Demjén Tamásné elmondta, hogy a moderntáncszakosztály tagjai fizetnek az edzőnek
az oktatásért, nem fizetnek viszont a terem használatáért, az edző sem. Ez így
már vállalkozói tevékenységnek minősül, ezért Záluszki Ildikó javasolta, hogy
„vállalkozói tevékenység” esetén kelljen
bérleti díjat fizetni a nagyterem használatáért. (8 igen, 1 tartózkodás)
A Közösségi Ház és Könyvtár termeinek
bérleti díjai 2008. január 1-től a következők:
Nagyterem (kulturális és sport célra):
1 000 Ft+áfa/óra; vállalkozói tevékenység esetén: 1 500 Ft+áfa/óra. Olvasóterem, nagy klubszoba: 800 Ft+áfa/óra.
Kis klubszoba: 600 Ft+áfa/óra.
Előtér+ruhatár: 800 Ft+áfa/óra, ill. 1 000
Ft+áfa/óra (ha árusítás is van). Vetítő:
4 000 Ft/hó. Kondiszoba: 2 000 Ft/fő/hó.

Nem kell fizetniük a termek használatáért:
- azon bejegyzett helyi civil szervezeteknek, melyek az ott folytatott tevékenységért belépődíjat nem szednek;
- az önkormányzat intézményeinek.
A raktár és a kábeltévé stúdiójának bérleti díját a következő ülésen fogjuk megállapítani. (5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

•3. napirendi pont: Az óvoda zárva tar-

tása az iskolai téli szünet alatt
Az óvodavezető javaslatára, gazdasági
okok figyelembevételével célszerű az
óvoda zárva tartása az iskola téli szünete alatt.
A határozat: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata gazdasági okokat figyelembe véve elrendeli, hogy az óvoda
2007. december 22-től 2007. december
31-ig zárva tartson.
Annak a gyermeknek a részére, akinek
a szülője a gyermek felügyeletét más
módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze
meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek
részére teljes ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell biztosítania. (8 igen)

•4. napirendi pont: Élelmezési nyers-

anyagnorma, térítési díjak megállapítása
Az óvodavezető által előkészített anyag
alapján fenntartó feladatunkkal és hatáskörünkkel élve állapítjuk meg az élelmezési nyersanyagnormákat és az intézményi térítési díjakat.
A határozat:
a) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az élelmezési nyersanyagnormákat 2008. január 1-jétől
az alábbiak szerint állapítja meg:
- Óvodás gyermekek: 212 Ft
- Iskolás gyermekek: 292 Ft
- Felnőtt ebéd: 233 Ft
- Felnőtt kétszeri étkezés: 298 Ft
b) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az intézményi térítési díjakat 2008. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:
- Óvodás gyermekek: 254 Ft
- Iskolás gyermekek: 350 Ft
- Felnőtt ebéd (pedagógus): 431 Ft
- Felnőtt kétszeri étkezés: 516 Ft
- Menza: 189 Ft
- Vendég: 614 Ft
(7 igen, 1 nem)
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•5. napirendi pont: Pártoló tagság kezdeményezése a Polgárőr Egyesületben
Becságh András alpolgármester előterjesztésében leírta, hogy községünk lakosságának és önkormányzatának érdeke, hogy a község nyugalmának megóvása ügyében fokozottan támogassuk
a helyi Polgárőr Egyesületet. Az egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. lehetővé teszi jogi személyek tagságát társadalmi
szervezetekben. A pilisszentkereszti
Polgárőr Egyesület ezt a jogot alapszabályában a pártoló tagságra korlátozza.
„Pártoló tag az lehet, aki évente legalább egy alkalommal pénzügyileg támogatja az egyesület munkáját”, ugyanakkor tanácskozási jogot biztosít. Ezzel
lehetővé válna, hogy az Egyesület közvetlenül élvezhesse az önkormányzat támogatását közhasznú tevékenysége
végzéséhez.
A határozat:
a) Az önkormányzat képviselő-testülete
kezdeményezi a pártoló tagsági jogviszonyt az Egyesület elnökségénél,
amely azt az alapszabály rendelkezései
alapján jóváhagyásra a közgyűlés elé
terjeszti. (6 igen, 1 nem)
b) A pártoló tagság elnyerése után javasolja az elnökségnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI.
tv alapján „közrend és közbiztonság
védelme, ….,katasztrófaelhárítás”
tevékenységi kör alapján a Cégbíróságnál közhasznú minősítés megszerzését. (7 igen)
c) Az Egyesületet községünk minden
állandó lakosa után évi 100 Ft/fő
összeggel támogatja. (4 igen, 2
nem, 1 tartózkodás)

•6. napirendi pont: Egyebek
A) A Pénzügyminisztérium Pályázati Irodája által írt levél megválaszolása volt
az első téma. A kérdés az volt, hogy az
önkormányzat egyetért-e azzal, hogy a
pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú
koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén játékkaszinó működhet. A határozat
nemleges lett. (5 nem, 2 tartózkodás)
Itt ért véget az ülés, ugyanis Kvintovics
László, Jánszki István és Peller Mónika
távozásával a képviselő-testület 4 főre
fogyatkozott, tehát határozatképtelenné
vált (Záluszki Ildikó, Rusznyák János,
Galda Levente már korábban elmentek.)
Galó László

Pilisszentkereszti HÍRFORRÁS

Füle Lajos

MEGHÍVÓ

LÁTNI

2007. december 21-én este
fél 7-kor karácsonyi
gyertyagyújtásra és
közös éneklésre várunk
mindenkit
a falu karácsonyfájához!

Látni… Van ennél nagyszerűbb?
Látni: hogy zsendül kinn a fű,
látni: hogy árad fönn a fény
bimbók, faágak erdején!
Csodálni nyíló, kék eget,
Rügyet, virágot, életet.
Látni a mindig új csodát:
anyát gyerekkar hogy fon át,
fénylő szemet, mely elbűvöl
s tükröz… Van ennél szebb tükör?
Látni iramló, gyors utat,
hol testet ölt a mozdulat,
az élet örök ritmusát:
rigót hogy himbál gyönge nád,
vetést hogy fésül könnyű szél,
árnyat hogy nyújt az erdőszél.
Látni, ha nő az esthomály,
Lámpát hogy gyújt a fénybogár.
S mikor a csend már érni kezd,
látni „az égi gálaest”
tündöklő csillagszépeit,
amíg szemünk úgy megtelik,
hogy több nem is fér már bele,
lezárul fáradt fedele.

A rossz dolgokat hátrahagyva,
Szívünkben új reményt fakasztva,
Egy szebb és jobb jövőt remélve
Lépjünk be az új esztendőbe
S kísérje utunk áldás, béke!
MEGHÍVÓ
A Pilisi Íjászkör december 21-én 19 órai kezdettel (a karácsonyi gyertyagyújtás után) a téli napforduló éjszakáján hagyományteremtő szándékkal egy nagy tábortüzet rak edzéseinek színhelyén, a klastrom melletti réten. Ide várunk mindenkit, hogy a fénytől átmelegedjék mindannyiunk szíve.

A Pilisszentkereszti Hírforrás
szerkesztősége békés, boldog
karácsonyt és kegyelmekben gazdag
új esztendőt kíván
minden kedves olvasójának!

S húnyt szemmel látni meg olyat,
amit nyitott szem nem mutat,
amit öt érzék elszalaszt,
mit nem mutathat meg csak AZ,
AKI teremtett és teremt
közelvalót és végtelent,
harmóniát és színeket,
látó szemet és szíveket:
meglátn ŐT, megsejteni,
s NEVÉT csodálva ejteni!

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzatának
hírlevele
Alapító: Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata
Villámposta: mlynky@t-online.hu
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
: 26/547-500
Kiadó: Pilisi Klastrom Szolgáltató Kht.
Villámposta: psztkhirforras@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Felelős szerkesztő:
Miklós-Kovács János

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik osztoztak gyászunkban, és velünk együtt
utolsó útjára kísérték édesapánkat, Fekete Ferencet.

Szerkesztő: Galóné Oláh Katalin
Nyomda: Budapesti Műszaki Főiskola,
Bélteky István

A gyászoló család
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