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Angyalok szárnyán…
„Karácsony éjjel
Angyalok szárnyán jön a békesség közénk,
Csillagok fényét ma a gyertya szórja szét.
Kint bárhogy fúj a téli szél,
Bent az otthon vára véd,
Ma a szívünk összeér.
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Áldott, kegyelemmel teljes
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
falunk minden lakójának!
Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

Eljött az óra
És a szívem rúgkapál,
Csengettyűszóra
És egy pillanatra vár.
A fa is díszben áll,
Mennyi gyertyaláng,
És egy csendes dallam száll.”
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Idősek napja – 2010. november 21.
Minden évben egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket
és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az óvodások, iskolások műsora mellett a Pávakör szórakoztatta az időseket.
A talpalávalót Szabó István és zenekara szolgáltatta.

Túróczy Zoltán: Tanács

Legidősebb nő: Szmetana Mártonné
Urbanics Rozália, 93 éves
Legidősebb férfi: Piláth Rezső

90. évét betöltött néni:
Papucsek Istvánné Magda néni
Házassági évfordulók:

50. Glück Gusztáv és Spiegelharter Julianna
50. Mikusik Rezső és Glück Márta

Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.

Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!

És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több mint összeomló kártyavár.

Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.

Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...

Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még
nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj megérteni!

legfontosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az, hogy veled
legyek, és figyelj rám.

❦

Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd! Jól tudom, hogy mikor kell ennem és mikor nem. Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújtsd a kezed, ugyanúgy, ahogy azt én tettem,
amikor te tanultál járni.

Ha leeszem a ruhámat., ha nem tudok rendesen felöltözni.
légy türelmes. Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak erre!

❦
Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a dolgot,
ne szakíts félbe, hallgass végig. Amikor kicsi voltál, ezerszer
kellett elolvasnom ugyanazt a mesét, míg el nem aludtál!

❦
Ha nem akarok megmosakodni, sem ne szégyeníts meg, sem
ne feddj meg érte. Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudjalak venni a mosdásra!

❦
Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos
mosollyal. Megtanítottalak sok mindenre, hogy egyél jókat,
öltözködj szépen, hogy hogyan nézz szembe az élettel!

❦
Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát, adj gondolkodási időt, hogy eszembe jusson,
és ha még sem sikerül megtennem, ne légy ideges, és ami a

❦

❦
És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok
tovább élni, hogy meg akarok halni, ne légy dühös, egyszer ezt
is meg fogod érteni. Próbáld meg megérteni, hogy a koromat
nem megéltem, hanem túléltem.

❦
Egy nap majd megérted, hogy minden hibám ellenére, mindig
a legjobbat akartam neked, és hogy az utat szerettem volna
előkészíteni neked. Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt vagy tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok.

❦
Mellettem kell lenned, próbálj meg megérteni, és segíts nekem, ahogy azt én tettem, amikor megszülettél. Segíts járnom,
segíts befejezni az utam szeretettel és türelemmel. Megfizetlek
majd egy mosollyal és azzal a mérhetetlen nagy szeretettel,
amellyel mindig szerettelek
Ismeretlen szerző

Támogatók:
n Bugas Bt.: ifj. Fuhl Attila n Cukrászda: Papucsek Lászlóné n Mi családunk Bt.: Gőgös Ernő
n Gyógyszertár: Tompa Istvánné n CBA élelmiszerbolt n Ackermann Kálmán plébános n Hermina virágbolt: Szova Istvánné
n Emma vendéglő n Diószegi Gábor n Klauszné Pravecz Anita

Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek az idősek napjának szervezésében és lebonyolításában!
 · IV. é vfolyam, 2010. december
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23/2010. október 14.
képviselő-testületi alakuló ülés
Az ülésen jelen voltak az újraválasztott polgármester Lendvai József és az új képviselők
teljes létszámban: Jánszki István, Demjén
Tamásné, Havelka József, Kvintovics László, Orosházi Géza és Papucsek Zoltán.
Mustosné Bolyky Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke megtartotta tájékoztatóját a választás eredményéről.
A képviselők esküt tettek és átvették a
megbízó levelüket a HVB elnökétől.
A Polgármester is letette esküjét a képviselő-testület előtt.
Az ülésen megválasztásra került az ügyrendi bizottság:
Ügyrendi Bizottság elnöke: Orosházi Géza,
tagjai Kvintovics László és Papucsek Zoltán.
Zárt ülésen, titkos szavazással alpolgármesternek Jánszki Istvánt választották meg,
s mivel a polgármester helyettesítésére is
megbízást kapott, így esküt kellett tennie a
képviselő-testület előtt.
A Polgármester illetményét illetve az alpolgármester tiszteletdíját az előző ciklusban
meghatározottak szerint állapították meg.
Orosházi Géza módosító javaslata alapján
a képviselő-testület megbízta az Ügyrendi
Bizottságot az SZMSZ felülvizsgálatával,
melynek határidejét 2010. december 15-ében
állapították meg.
24/2010. október 28.
képviselő-testületi ülés
Az ülésen a teljes képviselő-testület megjelent, azaz Lendvai József, Jánszki István,
Demjén Tamásné, Havelka József, Kvintovics
László, Orosházi Géza, Papucsek Zoltán.
A képviselő-testület elfogadta az SzMSz
módosításait, melyen csak a megváltozott
központi jogszabályok változásait vezették
át. A testület feladatainak eredményesebb
ellátása érdekében az alábbi bizottságokat
hozta létre és a létszámukat a következők
szerint állapították meg:
n Pénzügyi-, településfejlesztési- és idegenforgalmi bizottság 5 fő
n Szociális bizottság 3 fő
n Nemzetiségi-, oktatási-, kulturális- és
sportbizottság 3 fő
n Ügyrendi bizottság 3 fő
Az adóigazgatási érdekeltségi rendszerről
szóló rendeletet és a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. egységes szerkezetű Alapító Okiratát
– mely a szükséges átvezetéseket tartalmazta – elfogadta a képviselő-testület.
Az Önkormányzat nyílt pályázatot hirdetett a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói tisztségének betöltésére.
Mivel a Mester utca felújítására nyert támogatási összeg nem került teljes egészében
felhasználásra, így a jogszabályok és a szer-

Hírek az ülésteremből
ződés alapján erről az összegről a községnek
le kellett mondania. A testület felhatalmazta
a Polgármestert, hogy a támogatási szerződés lemondó nyilatkozatát aláírásával hitelesítse.
25/2010. november 22.
rendkívüli képviselő-testületi ülés
Az ülésen a képviselő-testület tagjai közül
Lendvai József, Jánszki István, Demjén Tamásné, Havelka József, Orosházi Géza és
Papucsek Zoltán jelentek meg.
A képviselő-testület nem szavazta meg a
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásához való csatlakozást.
26/2010. november 25.
képviselő-testületi ülés
Az ülésen a teljes képviselő-testület, Lendvai József, Jánszki István, Demjén Tamásné,
Havelka József, Kvintovics László, Orosházi
Géza, Papucsek Zoltán jelent meg.
A testület elfogadta:
n 2010. évi költségvetés III. negyedéves beszámolóját
n 2010. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását
n az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét
n az élelmezési nyersanyagnorma és a térítési díjakról szóló rendelet módosítását
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Stabag
Property and Facility Services Zrt. kérelmét, melyben földhasználati megállapodást
kívánna kötni Pilisszentkereszt Község Önkormányzatával az általa már több éve bérelt
telefonközpontok helyét biztosító földrészletre, és javasolta a képviselő-testületnek, a
bérleti díjról, illetve a földhasználati megállapodásról később döntsön és bízza meg a
Polgármestert, hogy szakjogászt hallgasson
meg az üggyel kapcsolatban. Tárgyalta továbbá a képviselő-testület a Saubermacher
Bicske Kft. 2011. évre vonatkozó szemétdíj
kalkulációját is. A napirend keretén belül arról határozott a testület, hogy a polgármester szerezzen be más cégtől is árajánlatot a
települési szilárdhulladék gyűjtésére és kezdeményezzen tárgyalásokat a Saubermacher
Bicske Kft.-vel egy kedvezőbb díjkalkuláció
érdekében.
Az önkormányzat a Pilisszentkereszti
Szlovák Önkormányzat kérelme alapján kinyilvánította szándékát, hogy anyagilag kívánja támogatni a Fánkfesztivál megrendezését 2011. évben. A támogatás pontos öszszegéről a költségvetés elfogadásakor dönt.
Ezen a testületi ülésen a képviselő-testület
megbízta a Nemzetiségi-, Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottságot, hogy dolgozza ki egy

közös önkormányzati és kisebbségi önkormányzati lap megjelentetésének lehetőségét.
A képviselő-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy az alábbi területeken igénybe kívánja venni a Gálfi Béla Kht. által
nyújtott járóbeteg szakellátásokat a pilisszentkereszti lakosok számára: pszichiátria,
addiktológia, kardiológia, laboratóriumi diagnosztika, általános röntgen dg., ultrahangdiagnosztika.
A képviselő-testület a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűléséből Becságh András urat, és Galó László
urat képviseleti jogának megszűnése miatt
felmentette, Pilisszentkereszt Község érdekeinek képviseletére Lendvai József Polgármester Urat, a Felügyelő Bizottságba Jánszki
István Alpolgármester Urat delegálta.
Polgármesteri bejelentések:
A Polgármester beszámolt az ülést követően
arról, hogy a Polgármesteri Hivatal előtt tervezett gyalogátkelő kivitelezetését megkezdik. (Ez időközben már elkészült. – a szerk.)
Megköszönte az Idősek Napján szereplőknek, támogatóknak, valamint a „Faluközpont fejlesztése, közösségi tér kialakítása Pilisszentkereszten” c. pályázat záróünnepség
résztvevőinek, és a program szervezőinek a
közreműködést és a segítséget.
Beszámolt még továbbá arról, hogy a
Tavasz utca és a Kossuth L. utca helyszíni
szemléje 2010. l1. 18-án megtörtént. Levelet
küldött a Közlekedési Szervezési Osztálynak, melyben kérte a forgalmi rend megváltoztatását.
Az ülésen a napirendek után 2 interpelláció következett.
Havelka József 2 db interpellációt nyújtott
be, egyikben a Mester utca javítását, helyreállítását hiányolta.
Ezt a Polgármester úr garanciális úton kívánja megoldani, és elmondta, hogy a probléma megoldásán dolgoznak.
A választ a képviselő és a képviselő-testület is elfogadta.
A másik interpelláció az Alsó-Dobogókői
úton lévő Búcsú térről való sitt elszállítását
és a fű helyreállítását szorgalmazta.
A Polgármester úr válaszában elmondta,
hogy költségcsökkentés miatt került a térre
a föld. A kivitelező azért nem használta fel
ezt a földet, mert minőségi romlást eredményezett volna. A közmunkások az elvezető
utat letisztították, az önkormányzat murvát
hozatott az útpadkára, hogy az a gyalogos
forgalomra alkalmas legyen. Maradt még
sitt, melyet még el kell szállíttatni. Megfelelő időjárás esetén ez is meg fog történni.
A választ nem fogadta el a képviselő és a
képviselő-testület sem.
Összeállította: Fliszár Judit
IV. é vfolyam, 2010. december
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Hétköznapi közügyeink IV. – Camino a Pilisben

P

árás és hűvös volt a reggel. Gyors volt az
elhatározás és hasonló az indulás is. Az
Égból jött üzenetet feladatomként elfogadtam, és szinte magától összeállt az indulásra
kész állapotom. Belül éreztem, hogy elérkezett
az időpont. Egy vastagabb pulóver, az éjszakai
hűvös miatt, néhány póló, zokni, hálózsák a sátor, két maréknyi mécses, egy palack víz, tájoló,
és térkép. Ennyi fért bele a hátizsákba. Még este
elköszöntem a családtól, mert tudtam mire ők
felébrednek, én addigra már a saját utamat járom
majd. Zarándokút volt. Utam egy felajánlásommal és egy kérésemmel körülölelve vette kezdetét. Pilisszentlászlóig a Kis Rigó vendéglőig
hajtottam és ott is hagytam az autót.
Csend ült a tájon, várakozóan állt a levegő, épp
csak felszáradt a harmat. A hajnal érintése még
tapintható volt. A pókok szövedékei csillogtak a
sűrű párában. A madarak élénken énekeltek. A
megfogalmazott felajánlásom és kérésem az első
nagy lélegzéssel összeölelkezett a belső űrben,
amely eluralta az egész lényemet. Engedélyt kértem az erdő szellemétől zarándokutam megkezdéséhez és folyamatos támogatást a végigjárásához. Szent túra volt, őseink emlékezetére, tetteik,
életük tiszteletére, örökségünk nyomán járva.
Magam mögött hagytam a hétköznapok megéléseit, problémáit, önmagam és környezetem
elvárásait. Ott és akkor felépítettem, egy új kapcsolatot, amely a természet üzenetét súgta felém,
és annak legelső feltétele a kiüresedésem megléte
volt. Kapcsolat a fákkal, az erdővel, a hegyekkel,
a Szent Pilissel, és a benne élő hagyatékkal. Eltűnt az idő, megnőtt körülöttem a tér, kinyílt és
lágyan megérintett az addig eltakart élővilág.
Földanyánk termékeny öle beengedett titokzatos belső terébe, kitárt karja biztonságot ígért az
elkövetkező napokra. Szent időpontot kaptam az
indulásra, szeptember 8. volt. Gondolatban átfutottam az útvonalat, amelyet az üzenet szerint,

Útravaló

„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak
is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom így szólt: Rád
bízok minden embert külön, kivétel nélkül
mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne
hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel,
amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad
meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a
kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg,
senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak
tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled
él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit
magadra költesz, minden örömmel amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal,
amit magadnak tartottál meg. Most eredj és
élj, mert a világ a tiéd.”
Hamvas Béla
 · IV. é vfolyam, 2010. december

kétszer jártam végig először oda és aztán ugyanazon az úttalan úton vissza még egyszer.
Mindenki úton van! Megszületünk, meghalunk, miközben úton vagyunk. Úton van a 80
éves parasztbácsi, aki sohasem hagyta el a faluja
határát, és úton van a világutazó, aki reggelente
azon töpreng, hogy éppen melyik városban ébred. Ezekről az utakról nem készíthetők térképek, ezek az utak belőlünk indulnak és hozzánk
érkeznek. És az úton alakulunk, változunk,
sírunk és nevetünk, szeretünk és gyűlölünk,
erősödünk és gyengülünk, sebeket adunk és kapunk, haragszunk és megbocsátunk...
EL CAMINO spanyol kifejezés
– jelentése: AZ ÚT
Spanyolország északi részén található az az évszázadok óta híres zarándokút, amelynek Santiago de Compostela Camino, Szent Jakab útja
a neve. A Camino a Pireneusok lábától Saint
Jean de Port-tól indul és Compostela-ig tart.
Az út mentén pihenő- és szálláshelyek vannak,
információs pontok, ahol pecsétet kapnak a zarándokok a Camino-útlevelükbe. A 800 km-es
utat nagyon sokan végigjárták már, az utóbbi
években reneszánszát éli a zarándoklat.
De ki vállalkozik egy ilyen embert próbáló
gyaloglásra? Ma már nemcsak a vallásosak,
olyan emberek is, akik valamilyen okból önmagukat keresik. Keresik az utat, amely elvezet
saját maguk megértéséhez, analógiába hozva a
Camino-val, szó szerint megteszik az utat az
egyik pontból a másikba, vezeklésként, hálából, számkivetettként… akik valamilyen okból
önmagukat keresik. Hogy valójában mi is történik az úton az emberekkel, arról számtalan útinapló, beszámoló, könyv számol be. Keresik az
utat, amely elvezet saját maguk megértéséhez.
A Pilisben tett zarándoklat annyival más, és
annyival több, hogy itt vagyunk itthon, belül
vagyunk, és az érzés, amely átáramlik testünkön nem áll meg a szívünknél, önmagunkon
keresztül, tovább vezet.
Elvisz Istenhez.
Nincs tömeg, nincs éljenző közönség, nincs
kampány és nincs külső taps, csak belső öröm.
Kegyelem.
Ketten együtt Istennel, csendben és békében.
Ez adja a szabadságot, az életerőt.
Az a nézet járja, hogy az El Camino közvetlenül a Tejút alatt húzódik, így a csillagrendszer óriási energiával tölti fel a zarándokokat. Útközben mind természeti, mind pedig
kulturális, építészeti csodáknak lehetnek
szemtanúi.
A Szent Pilisben járt zarándoklat, a Nimród
csillagkép földre vetített pontjait összekötve
vezeti az utazót, a fénybe, a saját belső fényét
megtalálni, felszabadítani, gyarapítani, kivetíteni, szétosztani.

Nimród a világ első királya volt, és egyben a magyarok ősapja is. Ennél a Nimródnál
volt az Égi fényű csillagvilágú gyűrű. Amikor
Nimród elment ebből a világból ez a gyűrű
nem ment vele. Ennek a gyűrűnek Égi törvény
szerint Nimród népénél kell maradnia egészen
a világ végezetéig. Emlékezetünkben tartva,
hogy látva lássuk, tudva-tudjuk, azt a nagyon
fontos valóságot, hogy az életünk nem egy
gyökértelen, egy-szerű létezés csupán, hanem
örök és végtelen folytatás. A mondák szerint
Nimród, az első király gyermekei voltak Hunor
és Magor – így a magyarok a monda szerint a
Nimród csillagképből származnak, azaz a Tejútról. Így látszik, hogy a monda szerint a magyarság feladata visszajutni a Tejútra – illetve
megmutatni a visszavezető utat a Tejútra. Hunor és Magor, a két jó testvér kapcsán az Ikrek
csillagképet (amely ott található a Nimród mellett), ahol az Ikrek két „ikre” Hunort és Magort
jeleníti meg – azaz a halandó és a halhatatlan
egységét, a két pólus szintézisét az Egy egészben. Alacsony szinten ez az örök küzdelmet
jelenti. Fontos tehát ráébredni, hogy testvérek vagyunk, és együtt kell harcolnunk és nem
egymás ellen – mert magas szinten alkalmazva
ezt az erőt, a mindent legyőző testvérek erejét
kapjuk meg.
A Nimród csillagképben: a Nimród az égen
látható alakja éppen íjával lelövi a Bikát,
útjára engedi a nyílvesszejét. Itt a Bika már
a terméketlen, anyagba visszahúzó erőket
jeleníti meg, ezeket kell tudnunk elengedni,
„lelőni”.
Amikor az évkörben járva bármelyik nap felnézünk az Égre, láthatjuk a Nimród csillagképet.
Nimród letekint a Földre, és mindig, mindent
lát. Nem tudunk elbújni előle, nincs számára
titok, nem tudjuk elrejteni előle sem tetteinket,
sem gondolatainkat, sem önmagunkat. Nimród
vadászként vigyázza az Eget és a Földet.
A magyar néphagyomány szerint Nimród
hatalmas király volt, és amit épített, az is hatalmas és Égig érő volt. Maradandót és nagyot,
kozmikusat épített.
A Nimród csillagképet az Égi egyenlítő a
három övcsillag mentén kettéosztja. Elválasztva és összekötve ezzel az alsó és a felső világot.
Alsó az ösztönerőket és a testiséget képviseli, a
felső a szellemiséget a földön kívülit. Nimród
építményei az Éghez igazodó mágikus és hatalmas építmények, melyeket olyan kapukkal
látott el, amelyek a fény segítségével nyílnak
és záródnak. Ennek a fénynek az eredete – az
ókortól kezdődően, egészen a középkor elejéig
– beavatási titok volt. A két „világot” összekötő
égi egyenlítőn látható a három övcsillag (Alnilam, Alnitak, Mintaka), mely a magyarság
lelkében Nimród részeként élő három szent
király megjelenítője: Szent István, Szent Imre
és Szent László.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Zarándokutam a Pilisben
„Egy probléma sohasem oldható meg
azon a szinten, amelyen gondolkodásunk,
azt teremtette”
Albert Einstein
Zarándok = Megszentelt helyre,
kegyhelyre utazó hívő
Nimród csillagkép földre vetített mása a Pilis
hegység belső terében él. Ennek a hét csillagnak a földre leképezett energetikai pontjainak
összekötésével, zarándokutamat járva önmagamon belül is megtaláltam azt a teljességet, amelyet a fizikai, lelki és szellemi szenthármasság
szintézise megadhat.
Társadalmi és szociális kötelezettségeim vállalásával, korábban olyan világba zártam magamat, amelyből, a magasra épített védőfalaim
nem engedtek kilátni. Észre sem vettem, hogy
létezik egy másfajta élet, amely naponta 24
órán át a szabadságot kínálja. Ennek a világnak
a határai pontosan megegyeztek a fizikai testem
körvonalaival. A zártságot és a korlátokat a test
pontosan érzékelteti. Ez a felismerés csatlakozott hozzám ott az indulás első lépéseinél.
Amikor egy másfajta környezetbe engedtem
magamat, és az észlelésemet is szabaddá tettem, megváltozott a testi érzetem is. Elkezdtem
érezni, – ki vagyok? Szabadon és akadályok
nélkül.
Figyeltem milyen a járásom, hogy lélegzem,
milyen a szívverésem hangja, gyakorisága.
Kapcsolódtam az élő, a természetes környezettel, a földdel, a lábam dobbanása hogy hangzik,
és hogyan válaszol erre a talaj, amin végig
megyek. Párbeszédünk a test és lélek között, a
szellem üzenetének észlelésével, egységbe kerültem önmagammal és az erdővel.
Megnyílt a figyelmem arra, hogy mit jelent a
fizikai test, hogyan illeszkedik e szent hármasság, és honnan kapjuk az életerőt, a kifogyhatatlan életenergiát. Isten jelenléte és az emberi
tudat által felfoghatatlan hatalma, feltétlen
szeretete megállíthatatlan mértékben és módon zúdult rám. Megnyíltak belső csatornáim,
izületeim, véredényeim, vízháztartásom addigi zárványai feloldódtak, testemben elindult a
folyamatos áramlás. Az ilyen felismerés az átváltozás megengedése, a szellem motivációja,
hogy Istent újra megtapasztaljuk önmagunkon
belül, és meglássuk az életet, amelynek határokat szabtunk eddigi életünkben.
Egy válasz a sokszor feltett kérdésre: vajon
szellemi tapasztalatokkal rendelkező fizikai
lény, avagy fizikai tapasztalatokkal rendelkező
szellemi lény vagyok-e?
Isten jelenlétében eltűnik a múlt, nem létezik
a jövő, csak a változás és a szabadság marad
jelen.
Utamon a kőben rejlő üzenetek, a talajból
a felszínre bukkanó áramlás mindvégig arra
figyelmeztetett milyen messzire jártam eddig
a valóságtól. Ébren álmodom, vagy álomból
ébredek?

A városi élet, a civilizáció, a nagy igyekezet,
a sürgés-forgás, az eljátszott szerepek, a kísértéseknek való megfelelés miatti elbotlások, arra
tanítanak, hogy kicsinységünket, és a feleslegesség érzésünket stabilizálja. Életformánk, a
maradandó értékekről szándékosan előre kitervelt módon elvonja manapság az ember figyelmét. Életünkön átkísérő, és azon túl is megmaradó értékek ekkor, elkezdtek egyre világosabbá válni számomra. Élesedtek a körvonalak,
élénkebbé váltak a színek, folyamatosan alakult
át a látásom a fizikai testem ritmusa. Közelebb
kerültem az élethez, egy voltam az érzéseimmel, eloldódtam kötelezettségeimtől, elvárásaimtól, céltalanságomtól. Egyre könnyebben
engedelmeskedett a fizikai testem, engedve a
lélek irányítását, segítette az előrehaladásomat.
Megszólított az erdő és teljesen magára vonta a
figyelmemet.
Jelzett úton keveset haladtam, inkább arra
figyeltem, hogy az irányt tartsam. Csak hagytam, hogy vigyen a lábam, amerre irányít az
erő, amerre a legjobb mennem, ahol a legfontosabb információt megkapom. Nem volt ésszerű
előre eltervezett pontosság. A cél volt a meghatározó, az odajutás útvonala kevésbé. Így könynyebb volt magamba fogadni, eggyé lényegülni
az átható természettel. A gyógyító források, a
Szent helyek által kínált szabadságot a magam
tempójában éltem meg. Nem volt miért sietni,
Égi szellemek vezettek, segítettek, mutatták az
utat. Az érintett Szent helyek gyógyító pontok
felajánlkoztak. Az utat járva önmagamban is
összekapcsolódtak a belső erőtereim, megéltem
a saját szintézisemet. Az értelem, az agy, nem
baj, ha nem tudja, mi miért történik, hitem szerint a szívem, a lelkem pontosan értette és azt
kapta, amiért ide jött.
„… Amikor a kettőt eggyé teszitek, és a bensőt, olyanná, mint a külsőt, a külsőt, mint a
bensőt, a fentit mint a lentit, … akkor léptek
majd be Atyám országába”.
A Pilisben járt zarándokutak őseinkhez, gyökereinkhez, dicső üdvtörténetünkhöz vezetnek
el, amely elegendő támasztékot ad kérdéseink
igaz válaszához. A megismerés, valós értékeinkkel a találkozás, csupán egy lépésre van tőlünk, fogadjuk el, és éljünk a lehetőséggel. Az
élet sűrű nektárja hű szövetségesként szüntelen
ajánlkozik, megfelelő tisztelettel és alázattal
közelítő zarándoknak önként feltárulkozik.
Becsüljük és magasztaljuk lelkünk kívánságát,
mikor megnyílik az igénye a transzcendens
energiák megtapasztalására. Mindegy ki miben
hisz, a lényeg az, hogy van egy világ, amelyről akkor veszünk tudomást, amikor megérett
bennünk az engedély a változásra, egy új látásmódra. Azt gondoljuk, a valóság egészét
látjuk, míg egy váratlan élethelyzet kibillent a
megadott ritmusból. Sorsunk megváltoztatja a
kényelmes, épp ezért halálosan veszélyes, bemerevedett élethelyzeteinket. Amikor a sors ily
kegyes hozzánk és engedélyt ad belelátni a másik világba, akkor döbbenünk rá, hogy milyen

kis szelet az életünkből az, amelyet mi eddig
egésznek hittünk.
„Csak az állja ki a próbát, aki rááll,
hogy kiállja a próbát”
régi indián mondás
Karnyújtásnyira él tőlünk a csoda, nyissuk ki
tenyerünket és fogadjuk el a belepottyanó ajándékot. Az élet megismeréséhez megnyíló átjáró, a Pilis belső terébe beengedő kapu bárkinek
nyitva áll.
Aki hagyja magát a vezetésnek átadni, hamarosan válaszul visszakapja lelke belső gazdagságát, az életút keresésére való választ, az
útmutatást, rájön miért, merre érdemes továbbhaladnia.
Nimród-zarándoklat útvonala:
Pilisszentlászló felett Kopanyica az első érintett pont azután, Suszter rét Lepence mellett,
keresztül a Pilis közepén, majd Klastrompuszta, végül a cél Ráró hegy.
Hét kiáradó energiapontot egymásba kapcsoltam kétszer, először odafelé, és utána visszafelé
még egyszer. Ráró hegyen, – amely ott és akkor
a fordulópont volt –, a Szentlélek kiáradása,
átvette a vezetésemet, az irányításomat és megkaptam a tanítást, utam további részére
Döbbenetes erő megnyilvánulása…
Fizikai erőnlétem lehetővé tette, hogy az utat
végigjárjam. Arra azonban kevésbé voltam felkészülve, hogy ilyen energiakiáradást kapok,
ilyen széles energiacsatornák nyílnak meg bennem, és ezt komoly feladat volt kezelni. Minden
energiapont érintése egy-egy beavatási hely,
és ezek láncba kapcsolása adta a nehézséget, a
kint és bent, a lenn és fenn egyensúlyban való
megtartása.
Utolsó éjszaka megjelent a kozmikus aranygyűrű, és a vele való feladatom is.
Zarándokutam, az idő múlásával, semmit nem
veszített hatásából, talán, mert igazi változások
történtek, amelynek eredményeképpen más ember lettem. Azóta más erők vezetnek és irányítanak. Naponta tanít és vezet a Szentlélek.
Kedves Olvasó!
Mire eddig eljutott soraim olvasásában felfedezhette az ismerős eddig ismeretlenség homályába
burkolózott saját érzéseit. Nehéz megtalálni az
írás hosszúságának elegendő mértékét, valójában inkább ízelítőt szerettem volna átadni, nem
hajtott a teljességre való törekvés. Nyelvünk
ismerete és megfelelő alkalmazása lehetőséget
biztosít az életérzések árnyalatainak kifejezésére. Jelen esetben, most ezzel szándékosan
csekély mértékben éltem, inkább javaslom mindenki számára, hogy a személyes megtapasztalás igényével önmaga érezze a csodát. Teremtse
meg Kedves Olvasó e bevezető alapján a saját
életélményében való megmártózás örömét.
Vargyai Györgyi
Lelki és szellemi gyógyító – Dobogókő
IV. é vfolyam, 2010. december
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VÍZMÉRTÉK
A Tudatos Vásárlók Egyesülete csapvíz- és ásványvíztesztje
A Tudatos Vásárlók Egyesülete csapvíz- és ásványvíztesztjében megvizsgálta, vajon mennyire megalapozottak a csapvízzel szembeni félelmek, s hogy valóban indokolt-e ásványvízre cserélni a vezetékes vizet?

A

tesztelésbe vont 11 ásványvíznél
valamint 5 településről vett csapvíznél mikrobiológiai, vízkémiai jellemzőket vizsgáltak. Ezen kívül a csapvíznél
a gyógyszermaradványok jelenlétére, az ásványvíznél pedig arra is kíváncsiak voltak
a tesztelők, hogy a fluoridtartalom meghaladja-e az egészségügyi határértéket, és
ha igen, ez fel van-e tüntetve a címkén.
Továbbá a gyártó a címkén buzdítja-e a vásárlót szelektív hulladékgyűjtésre.
A vizsgálat során az ásványvizeknél nagyobb arányban találtak magas
bakteriológiai szennyezettséget, mint a
csapvizeknél. Környezetvédelmi szempontból igen lehangoló eredmény született,
ugyanis az esetek többségében a gyártó
nem bíztatja szelektív hulladékgyűjtésre a fogyasztót. Fluorid tekintetében egy
kritikus eset volt, ahol a laborban mért fluoridtartalom meghaladta a címkén feltüntetett és egészségügyi szempontból ajánlott
határértéket.
A csapvíz esetében öt magyarországi
vízszolgáltató vize került górcső alá, a vízmintákat Budapest, Dunaújváros, Makó,
Szolnok, Tatabánya zöld óvodáiból vették. A vizsgált esetek nem támasztják alá
a hazai lakosság körében kialakult előítéleteket.
A hazai vízminőségi problémák hátterében leggyakrabban a nitrit-, nitrát-, ammónium-, bór- és arzénszennyezés áll. Ebben
a tekintetben egy kivétellel jóval a határérték alatt volt a vízminták szennyezettsége. Egyedül a makói csapvízben lévő arzén mennyisége volt kiemelkedő – a hazai
és uniós határérték háromszorosa.
A baktérium-szennyezettséget vizsgáló
mikrobiológiai mérés eredményei jók
voltak. A jogszabályban előírt két paraméter tekintetében mind az öt vízminta átment
a teszten, vagyis nem jelentenek egészségügyi kockázatot.
A manapság sokat emlegetett, és számos vitát kiváltó gyógyszermaradványok
tekintetében sem találtak terhelő adatot.
A tesztben – elsősorban fájdalomcsillapítókban és fogamzásgátlókban előforduló
– 16 gyógyszermaradványt vizsgálták,
de mindegyik a kimutathatósági érték
alatt volt.
A teszt eredményei és az összefoglaló
elemzés a http://tudatosvasarlo.hu/
cikkek/1542 és a http://tudatosvasarlo.hu/
cikkek/1557 oldalon található.
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Háttérinformáció
A fogyasztóként érdemes utánajárni, hogy
a településünkön illetve a lakásunkban milyen a víz minősége. A csapvíz minősége
ugyanis számos tényezőtől függ: a vízbázistól, vagyis a kitermelés helyének földtani felépítésétől, a környéken zajló ipari és
mezőgazdasági tevékenységtől valamint a
vízhálózat állapotától. Az elöregedett vezetékekből kioldódó anyagok, illetve a kialakuló állóvíz esetenként kellemetlen íz- és
szaghatást eredményezhetnek.
Mivel sok esetben, a vezetékrendszer felújításával hosszútávon megoldható a probléma, így összességében olcsóbban és nem
kevésbé egészségesen jövünk ki, mintha

bedőlnénk az ásvány-vízvásárlási láznak.
Tekintettel arra, hogy az egy főre jutó hazai
ásványvízfogyasztás több mint 100 liter/év,
évente mintegy 4000-13000 Ft-ot spórolhatunk, ha csapvízre állunk át. A szállításból
adódó és a termelődő jelentős mennyiségű
PET-hulladék környezeti hatásáról nem is
beszélve. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy az egyoldalú ásványvízfogyasztással kapcsolatban is egyre több
szakmai aggály fogalmazódik meg.
További információk
Andacs Noémi
+36 30/490-2024 • noemi@tve.hu
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Tel./fax: 225-81-36

A Tudatos Vásárlók Egyesületéről – www.tve.hu
A Tudatos Vásárlók Egyesülete non-profit, közhasznú szervezet. Célja a fogyasztók hosszú
távú érdekeinek képviselete, a fogyasztók tájékoztatása. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon
a fogyasztói értékek és a vállalati működési gyakorlatok pozitív, a társadalmi és természeti
környezet fejlődését támogató változásaihoz.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete adja ki az egyetlen, kifejezetten a fenntartható fogyasztás
témáival foglalkozó fogyasztói magazint, a Tudatos Vásárlót (www.tudatosvasarlo.hu/magazin). 2004 óta működteti www.tudatosvasarlo.hu portált, az ország első és mindmáig egyetlen,
az etikus vásárlással foglalkozó napi frissítésű híroldalát. További projektje a Cégmérce (www.
cegmerce.hu), a magyarországi vállalatok és márkáik környezetvédelmi, társadalmi és fogyasztóvédelmi szempontú rangsorolása. Honlapján működteti a (www.tudatosvasarlo.hu/eszam)
részletes magyarázatokkal kiegészített, kereshető élelmiszer adalék adatbázist. Internetes adatbázisában megtalálhatók továbbá egészség- és környezetvédelmi szempontú terméktesztek és
tanácsadó szolgálat a fenntartható fogyasztással kapcsolatos kérdésekben. 2009 októberében
jelent meg Budapest zöld térképe, (http:/zoldbudapest.hu) amely a tudatos vásárlás, a fenntartható fogyasztás helyeit gyűjti össze a fővárosban (javítóműhelyek, bioboltok, kölcsönzők stb.)
A www.tudatosutazo.hu weboldal nyílt tanácsadó fórummal várja az érdeklődőket, valamint
turisztikával és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismertterjesztő írások és a turizmussal kapcsolatos legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályok gyűjteménye található meg.

A Pilisszentkereszti Önkormányzati
választások 2010. eredménye
A polgármester: Lendvai József János független jelölt lett
A települési képviselőtestület tagjainak száma: 6 fő
A megválasztott képviselők száma: 6 fő
1
2
3
4
5
6

Jelölt neve
Demjén Tamásné
Havelka József
Jánszki István Miklós
Kvintovics László
Orosházi Géza József
Papucsek Zoltán

Jelölő szervezet(ek)
Független
Független
Független
Független
Független
Független

Szavazatok
319
353
403
432
390
421

Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
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Hasznos tanácsok téli időjárás esetén:

Építőkövek a „Jövőre”
Kamaszkorom legértékesebb tanácsát
egy általam kevéssé kedvelt közgazdaságtan-tanártól kaptam:

n Tároljon otthonában egy hétre elegendő és tartós
élelmiszert (konzerv, kenyér, tej, liszt, instant
élesztő, só) az egész család számára.
n Halmozzon fel tartalékokat vízből.
n Legyen otthon a rendszeresen szedett
gyógyszerekből szükséges mennyiség,
kötszerek, ha csecsemő van a családban több
napra elegendő tápszer és pelenka!
n Tartson otthonában üzemképes állapotban
egy elemről működtethető rádiót
és biztosítson hozzá tartalék elemeket
n Folyamatosan ellenőriztesse
tüzelőberendezéseit és kéményét
az égéstermék visszaáramlásának elkerülése
érdekében (szén-monoxid mérő).

„A sikerhez 3 dolog szükséges:
tudástőke, pénztőke, kapcsolati tőke.”

Tájékozódjon
a várható időjárásról,
az útviszonyokról!
(rádió,TV, internet)
Autóval történő
közlekedés esetén
csak jó műszaki állapotú
és téli gumikkal felszerelt gépjárművel induljon útnak!
n Havas időszakban az autóban legyen: hólapát, vontatókötél, érdesítő anyag
(homok, só), elemlámpa, tartalék üzemanyag.
n Hosszú téli utazáshoz: hólánc, meleg ruha, takaró, meleg ital, egy napi élelmiszer
n Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról!
n Lehetőség szerint nappali utazást tervezzen.
n Nagy havazás előtt ne induljon el hosszú útra kisgyermekkel!
n Intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott településen helyezze
el biztonságban gépjárművét
n Legyen mindig segélyhívásra alkalmas eszköz, mely üzemképes,
feltöltött állapotban van és a segélyhívószámokról se feledkezzen meg!

104, 105, 107, 112

Hittem is meg nem is, életemnek egy
olyan időszakában, amikor az elsőt megszerezni próbáltam, a másik kettő pedig
még fényévekre volt tőlem.
Azóta eltelt 10 év, és mára megtapasztaltam, mennyire igaz is ez az egyszerű
elv. A tudástőke hozta magával a kapcsolatokat, és ebből felépülhetett valami,
ami az anyagi hátteret is megadta.
Egyetlen dolog hiányzik csupán, sosem tanultam meg igazán egyetlen nyelvet sem. Ma a pénztőkém egy komoly
részét tolmácsra kell fordítanom.
Az elmúlt évek során újra és újra elhatároztam, hogy megtanulok végre rendesen angolul, de egyedül nekivágni, munka, háztartás és gyerek mellett, sose volt
elég erőm hozzá.
De most elindul valami.
Lesz egy csoport.
Itt, Pilisszentkereszten, végre.
Végre lesznek mások is, nem kell
egyedül nekivágni, egyedül rakosgatni
a „köveket”, ami a nyelvtudáshoz kell.
Lesz kivel összekapaszkodni, újra folyosón együtt tanulni, nevetve próbálkozni,
sikert megélni.
És a gyerekemnek is adhatok valamit,
építőköveket a „Jövőre”, hogy neki ne
harmincon túl keljen elkezdenie angolul
tanulni. Így valós, használható tudástőkét adhatok a fiamnak.
Végre!
B.V.

ANGOL
NYELVOKTATÁS

és
német korrepetáló nyelvi csoport
Pilisszentkereszt

2011. január 19-től

Helyszín:
Közösségi Ház, könyvtár-olvasóterem
Csoportos nyelvi oktatás
minden héten szerdán!

Német korrepetáló gyerekcsoport:
16.00 – 17.00

Angol kezdő nyelvi gyerekcsoport:
17.00 – 18.00
Angol kezdő nyelvi felnőttcsoport:
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom.
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A csoportok minimum 5 fő
jelentkezésével indulnak!
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Az Önkormányzat Gazdasági Programjának
(2006–2010) teljesülése
Lendvai József polgármester beszámolója
Az infrastruktúra
fejlesztése
a) Közlekedésbiztonság növelése a főutakon
– A Pomázi út – Fő út – Dobogókői út
csomópontba gyalogátkelőhely kialakítása, melyből 2 db középszigettel kiépített
(+közvilágítás bővítése).
A belépési pontokon, a Pomázi út elején és
a Dobogókői út végén településkapu kiépítése és közvilágítás bővítés.
A tervezés megtörtént, a kiépítésre megállapodást írtunk alá 2010-es teljesítéssel, ami
a közbeszerzés elhibázása miatt 2011 tavaszára tolódott. Az elnyert támogatás mértéke a beruházások 85%-a, 27 115 000 Ft,
önerő 4 785 000 Ft, melyből 2 393 000 Ft
már rendezve lett.
Gyalogátkelőhely lett kiépítve a Polgármesteri Hivatal előtt, közvilágítás bővítéssel.
Megépült a Felső-kocsma alatti részen a
buszmegállót a Cserfa utcával összekötő,
járdaszakasz, valamint a csomópont melletti parkon átvezető kerékpárút- és gyalogút szakasz.
b) Dobogókői út végi buszöböl pár kiépítésének engedélyes terve elkészült.
c) Gyalogos közlekedés biztonságának
növelése az iskola-óvodához vezető utakon.
n A Mester utcában egyoldali járda épült ki
az iskolától a Béke utcáig (3 000 000 Ft).
n A Mester utca burkolatának felújítása
pályázat révén megtörtént (teljes költség:
14 462 631 Ft, támogatás: 7 000 000 Ft, ön
erőből fejlesztési hitel: 7 000 000 Ft).
n Béke utca és a Rákóczi utca felújításának engedélyes terve elkészült.
n Fel lett újítva a postával szemközti Pálos-köz (1 500 000 Ft).
n Felújítottuk kishídjainkat.
d) a Fő út páros oldalán a járda térkő
burkolattal lett felújítva.
e) Engedélyes terv készült a falun átmenő kerékpárútra (a Pilisszántói út végétől
a Kakas-hegyig, a teljes bel- és külterületi
szakaszra).
f) Belterületi mellékutak aszfaltozása,
felújítása
n Engedélyes terv készült a Tavasz utcára,
a Kossuth L. utcára, az Erdősor utcára ás a
Hársfa utcára.
Mart aszfaltos út épült ki a Klastromig a
Pataksor folytatásaként (1 200 000 Ft).
Pályázat révén megépült a Tavasz utca
 · IV. é vfolyam, 2010. december

komplexen a teljes hosszában, a Kossuth L.
utca 380 m-es hosszban (a két utca építésének bruttó összköltsége 124 192 000 Ft,
ebből támogatás: 86 934 400 Ft, önerő fejlesztési hitelből: 37 257 600 Ft).
g) Murvás parkoló lett kiépítve a temető
mellett az ott lévő sitt elszállítása után pályázati pénzből (80%-os támogatás).
Önkormányzati
intézmények felújítása
Óvoda: a világítás korszerűsítése, teljes
belső festés- mázolás, folyamatos karbantartás; nagy terem padlózat cseréje, bútor
és eszközbeszerzések, bejövő vízvezeték
teljes cseréje, ablakcsere. Konyha áramellátásának leválasztása, korszerűsítése, főzőüstök cseréje.
Iskola: a világítás korszerűsítése, a fűtés
korszerűsítése, tetőcsere a szlovák terem
fölött, teljes belső festés, számítógépek beszerzése, bútor- és eszközbeszerzések.
Közösségi Ház:
világításkorszerűsítés,
fűtéskorszerűsítés, teljes belső tatarozás,
festés és mázolás, könyvtárterem és olvasóterem teljes felújítása, padlózat cseréje,
bútorcsere, teraszok lefedése, könyvállomány évi 300-400 000 Ft-os bővítése,
színpad felújítása.
Tájház: külső-belső tatarozás, festés-mázolás, állomány leltározása, hátsó kapu készítése, rendszeres nyitva tartással működésének újraindítása és hivatalossá tétele.
Szlovák Ház: tanácsterem felújítása, padlózat cseréje, függönyök cseréje, festés-mázolás, iroda leválasztása a Pilisi Klastrom
Nonprofit kft. részére, kazáncsere.
Polgármesteri Hivatal: energia korszerűsítés napelemes rendszer kiépítésével. Informatikai rendszer bővítése számítógépek
vásárlásával.
Szolgálati lakás: az iskola melletti szolgálati lakás teljes felújítása (2 000 000 Ft)
és használatba adása a kisebbségi önkormányzatoknak.
Közszolgáltatások
színvonalának javítása
a) Vízhálózat rekonstrukciója: ki lett cserélve a Mester utca, a Pomázi út (Tavasz

utca szolgalmi út része is) és a Kossuth L.
utca gerincvezetéke és házi bekötései.
b) Elektromos hálózat korszerűsítése: a
Mester utcában és Petőfi utcában történt
meg. Az Erdősor utca villamos hálózatának terve elkészült.
c) Szelektív hulladékgyűjtés bővítése házhoz menő hulladékgyűjtéssel.
d) A Kábeltévé-hálózat és a fejállomás
korszerűsítése megtörtént. Szolgáltatás
bővítés csatornák számának növelésével és
a hálózaton elérhető internet és telefonos
szolgáltatás bevezetésével.
e) E-közigazgatási rendszer bevezetése a
Polgármesteri Hivatalban. Kistérségi szintű hálózathasználat, a honlap fejlesztése és
iktatóprogram használata.
Vízelvezető rendszerek
korszerűsítése
a) Zárt csapadékvíz csatorna épült a Tavasz utcában, az utca építésekor. Vasbetonelemekből, járható, 10 t tengelyterhelésű
fedlapokkal, „zárt” csapadékvíz elvezetés
épült ki a Kossuth L. utca új építési szakaszán a Dera-patakig. Zárt csatornává alakítottuk át az Egészségház előtti mély, köves
nyitott árkot. Valamennyi pályázat révén
valósult meg.
b) Engedélyes terv készült a Fő utca, mindkét oldalán zárt csapadékvíz csatornára.
c) Földes árok készült a Klastromhoz vezető mart aszfaltos út, valamint a temető
melletti parkoló védelmére és csapadékvíz
elvezetésére.
d) Külterületi záportározó engedélyes terve készült a Dera-patak belépő szakaszára.
e) Árvízi védekező és helyreállító tevékenységet végeztünk a Dera- és a Kovácsipatakon.
Dobogókő fejlesztése
a) Minden évben elvégeztük Dobogókő
közterületeinek és közparkjainak folyamatos karbantartását. Pályázati úton felújítottuk a Gerinc-sétányt, és meghoszszabbítottuk a sípálya fogadó helyéig.
Kőburkolatot kapott a központi kilátó. Fel
lett újítva a Pihenő-sétány első szakasza.
Gallyazási, parkosítási munkálatokat végeztünk a Pihenő sétányon is. Erdei bútorok, információs táblák és útbaigazító
táblák kerültek ki a fejlesztett területekre.
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A fejlesztések összértéke: 17 624 658 Ft,
önerő összege: 2 786 458 Ft, támogatás
összege: 14 838 200 Ft. Megtisztítottuk az
építési hulladéktól a Napsugár utca végén
lévő sétány elejét, valamint elbontattuk a
volt posta épületének beton alapját. Új fa
szemeteseket tettünk ki a központi parkoló
környékére. A buszvárókat felújítottuk.
b) A murvás parkolót (Alsó-parkoló) kibővítettük és felújítottuk. A murvás és az aszfaltos utak kátyúzása évente megtörtént.
c) Elkészült Dobogókő fejlesztési tanulmányterve.
Településfejlesztés
a) Elkészült az új rendezési terv, de még
nem került elfogadásra.
b) Pályázati pénzből valósult meg a Dobogókői út – Fő út csomópontban lévő
önkormányzati terület rendezése. Közösségi tér és a Szent Erzsébet Park lett kialakítva a területen. Közösségi játszótér
épült a Polgármesteri Hivatal mögötti területen. Térfigyelő rendszer épült ki négy
kamerával. A fejlesztések bruttó költsége:
73 000 000 Ft, a támogatás: 59 100 000,
önerő: 13 900 000 Ft.
Közterületeinket az év minden szakában
folyamatosan karbantartottuk.
c) A Fő utcai faluképet a járda felújításával
és a hársfa fasor revitalizációjával javítottuk.
d) Turisztikai fejlesztés a Tájház újbóli
megnyitása és üzemeltetése. Évente megrendeztük a Pilisi Klastrom Fesztivált több
ezer érdeklődőt idevonzva. A fesztivált kiterjesztettük Dobogókőre is.
e) Turisztikai információs pontot hoztunk
létre WEB-kioszk telepítésével a Szent Erzsébet Parkban. Új információs táblákat
helyeztünk ki.
f) Közös kiadványt jelentettünk meg az
Egyházzal és a Szentkereszti Polgári Körrel
a „Ciszterci apátság Pilisszentkereszten”
címmel. Elkészítettük a Klastrom területének a geodéziai kimérését. Tanulmányterv
készült a Klastrom projekt megalapozására. Pilisszentkeresztre került Gertrúdis királyné síremlékének rekonstrukciója.
g) Folyamatosan karbantartottuk a focipályát. Viseltük az öltözőépület üzemeltetésének költségeit. Felújítottuk a nézőtéri
padokat.
Támogatások
a) A temető folyamatos karbantartása és
együttműködés az Egyházzal a közös üzemeltetésben. Közös ünnepeket és rendezvényeket szerveztünk az egyházzal. A helyi
kegyhelyek (Szentkút, Kálvária) fenntartását és felújítását támogattuk.

b) Civil szervezetek támogatása – két
éven keresztül évi 2 000 000 Ft-os alapból,
költségvetésünkből támogattuk pályázati
rendszerben civil szervezeteinket. Egyedi
támogatások rendezvényekre, évfordulókra – Pilis Néptánccsoport, PILE SC Labdarúgó Szakosztály. Közösségi tereinket
kedvezményesen vehetik igénybe programjaikhoz.

formáját, ezzel évi 1 200 000 Ft plusztámogatáshoz jutottunk hozzá.

c) Támogattuk a helyi kisebbségi önkormányzatokat működésükben és programjaik szervezésében.

Elnyert pályázatok

d) A Pomázi Önkéntes tűzoltóság támogatása évi közel 500 000 Ft-al. Támogattuk a
helyi tűzoltórajnak, a tűzoltóautó téli tárolását segítő állomás kialakítását az iskola
területén.
e) A közmunka program keretében munkanélküliek foglalkoztatását támogattuk.
f) Felsőfokú iskolába járó gyermekek ösztöndíj programját támogattuk.
g) Támogattuk a babakötvények megkötését 40 000 Ft-al, valamint az iskolánkba történő beiratkozást gyerekenként
25 000 Ft-al.
h) Ingyenes egészségügyi szűrő vizsgálatokat hoztunk a faluba. Támogattuk egészségnapok megszervezését. Szükséges időkben anyagilag is támogattuk a családsegítő
szolgálat működését, a Bárczy Iskola működését, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek iskoláztatását.
Kommunikáció,
kapcsolatok, működés
a) Hivatalossá tettük a helyi kábeltévé önkormányzati csatornájának működését és
a Kevély TV adásaival élővé és aktuálissá
téve üzemben tartottuk.
b) Közel havi rendszerességgel önkormányzati hírújságot jelentettünk meg.
c) Átalakítottuk és élővé tettük településünk honlapját.
d) Testvérközségi szerződést kötöttünk a
szlovákiai Blatnéval és az erdélyi Kézdiszentkereszttel. Testvérközségi találkozókat szerveztünk és rendszeres kapcsolatot
tartottunk fenn velük és harmadik testvérközségünkkel, Nagyölveddel is.
e) Tagjai voltunk a Dunakanyar–Pilis Kistérségi Társulásnak, kistérségünk településeivel szoros kapcsolatot tartottunk.
f) Tagként vettünk részt az Ister Granum
EGTC-ben, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében és a Pilisi Régió
Egyesületében.
g) Igazgatót neveztünk ki a Közösségi Ház
élére. Átalakítottuk könyvtárunk működési

h) Önkormányzati feladatokkal bővítettük
a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. működését.
A vagyongazdálkodás mellett közterületfenntartási és gondozási, valamint ingatlan
üzemeltetési feladatokat kapott. Vállalkozás céljából aprítógépet vásároltunk.

n Illegális hulladéklerakók felszámolása Pilisszentkereszten és Dobogókőn
K-36-08-00194H.
Közreműködő partnerek: Pilsszentkereszti
Somvirág Egyesület, Dobogókő Egyesület.
A projekt során három frekventált, turista
utak melletti terület (temető mellett, Dera-patak partja, Dobogókői sétány) került
megtisztításra, a főleg építési törmelékből
álló hulladéktól. Elszállításra és hulladéklerakókban történő elhelyezésre került öszszesen 515 m3 hulladék, melyből 467 m3
vegyes építési törmelék, 12 m3 aszfalt
törmelék, 24 m3 betontörmelék valamint
12 m3 lomhulladék volt. A megtisztított területeken kialakításra került egy 733 m2-es
murvás parkoló, egy 200 m2-es patakparti
ligetes terület és egy új közpark kialakítása
kezdődött el.
Összköltség:
6 468 210 Ft,
önerő:
1 630 290 Ft, ebből saját munkaként elszámolva – 778 300 Ft, támogatás összege:
4 837 920 Ft.
n Turisztikai rendezvény támogatása,
Koronás Napok.
2007-TU-BPK-2-07-06-19
Együttműködő partnerek: Római Katolikus Egyház, Szentkereszti Polgári Kör
Egyesület
A Szent Erzsébet nap és az „István a király” előadás támogatása 2007. 08. 18–20.
Összköltség:
3 657 322 Ft,
önerő:
2 560 125 Ft, ebből saját munkaként elszámolva – 600 000 Ft, támogatás összege:
1 097 197 Ft.
n Testvérközségek találkozója – 07/1712
Kézdiszentkereszti tánccsoport, nagyölvedi táncosok vendégül látása, közös tábor
szervezése, a Pilisi Klastrom Fesztivál
programjainak támogatása.
Elnyert
támogatás:
15 266 Euró
(~4 100 000 Ft), önerőt nem igényelt.
n TEUT-2009 – Mester utca felújítása
A Mester utca burkolatának felújítása szegélyezéssel (teljes költség: 14 462 631 Ft,
támogatás: 6 975 075 Ft, önerőből fejlesztési hitel: 6 991 190 Ft).
Lendvai József polgármester
Az újság további oldalain ismertetjük
a három nagy pályázat részleteit.
IV. é vfolyam, 2010. december
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telező könyvvizsgálathoz ajánlatkérés útján választotta ki a legjobb
ajánlatot tevő vállalkozót a képviselő-testület döntése értelmében a
polgármester.

A pályázat megvalósítása:
Tavasz utca építése:

Kivitelező (közbeszerzés útján 9 pályázóból):
Swietelsky Magyarország Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 83 497 389 Ft

Belterületi utak fejlesztése
Pilisszentkereszten
A projekt az Európai Unió támogatásával,
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Társfinanszírozásával valósult meg.

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0025
Kedvezményezett neve:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Elnyert támogatás összege: 112 179 207 Ft
Teljes elszámolható költség: 160 256 010 Ft
Támogatás intenzitása: 70%
Projekt időtartama:
2010. 06. 23. – 2010. 12. 31.
Kivitelezés időtartama:
2010. 06. 23. – 2010. 09. 15. (módosítás után)
Tervező: Plan-Etalon Kft. (Tavasz u.)
Tandem Mérnökiroda Kft. (Kossuth L. u.)

Előzmények:

Az Önkormányzat a pályázatot először 2008-ban, a Tavasz utca
450 m-es egyenes szakaszára nyújtotta be, a „Belterületi utak fejlesztése” kiírásra, mely önkormányzati tulajdonú földes illetve
murvás utak szilárd burkolattal történő ellátását célozta. Akkor
azonban még nem nyert a pályázatunk támogatást. A következő,
bizonyos feltételeiben megváltozott 2009-es kiírásra az Econosereve Kft. által megírt pályázat az előző évi kibővítésével (Tavasz u.
teljes hosszban, valamint a Kossuth L. utca új építési szakasza)
ismét benyújtásra került és támogatásban részesült. Mivel a kiírásban megfogalmazott feltételeknek csak ez a két murvás utcánk
felelt meg, ezért nem kerülhetett a pályázatba más utca megépítése. Az elbírálás pontozásos rendszere az utcák komplex kiépítését
(csapadékvíz elvezetése, járda kiépítése; zöldterületfejlesztés) támogatta, e nélkül a szükséges minimális pontszám sem volt elérhető számunkra. A projekt építési részeinek megvalósításához a
kivitelezők közbeszerzési eljárás során lettek kiválasztva. A közbeszerzés lebonyolítását a Perfectus Kft. végezte. A tájékoztatással
kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a műszaki ellenőrzéshez, a tervellenőrzéshez, a közbeszerzés lebonyolításához és a kö10 · IV. é vfolyam, 2010. december

Elvégzett munkák
A Tavasz utca teljes hosszában (610 m) komplex út kiépítése. Zárt
csapadékvíz csatorna kiépítése, 6 m széles aszfaltos út építése kétoldali szegéllyel, 3 db térkövezett fekvőrendőr kiépítésével. Az út
észak-keleti (domb felöli) oldalán folyóka építése a térkővel burkolt
járda és az úttest között. Az út másik oldalán a telekhatárra járda
kiépítése térkőből. Az úttest alapszintjében dréncsöves vízelvezetés kiépítése. A járda és az úttest közötti zöldterület rendezése faültetéssel és füvesítéssel. Gépkocsibehajtók kiépítése térkővel. Utcabútorok (pad, szemetes) kihelyezése. Forgalmi rend kitáblázása.

Kossuth Lajos utca építése:

Kivitelező (közbeszerzés útján 9 pályázóból):
Swietelsky Magyarország Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 32 087 924 Ft
200 m-es lejtős, murvás szakaszon kétoldali szegéllyel új aszfaltos
út megépítése, csapadékvíz elvezetés kiépítésével, padka rendezéssel és zöldterület fejlesztéssel, padok és szemetesek kihelyezésével,
gyepesítéssel és kétoldali fásítással. A csapadékvíz elvezető rendszer 10 t tengelyterheléssel terhelhető fedlapokkal fedett vasbeton
elemekből lett kiépítve, az új útszakaszon túl egészen a befogadóig.
A Dera-patakig az út tengelyében kiépített vízelvezetés majdnem
újabb 200 m-es szakaszán megtörtént az út helyreállítása szegélyezéssel és aszfaltozással.
A pályázattal támogatott, annak elkészítéséhez
és megvalósításához tartozó egyéb költségek:
Projektelőkészítés és szakértői munkák költségei (tervezések, engedélyeztetések): 2 183 000 Ft.
Tervellenőrzés (Reformút Kft.): 577 926 Ft
Műszaki ellenőrzés (3 ajánlatból kiválasztva): Sarokkő Bt.
Szerződéskötés bruttó összege: 2 700 000 Ft.
Közbeszerzés (3 ajánlatból kiválasztva):
Perfectus Kft.
Szerződéskötés bruttó összege: 750 000 Ft.
Közbeszerzés további költségei: 520 000 Ft.
Végső könyvvizsgálat: 625 000 Ft

Pilisszentkereszti Hírforrás

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (projektindító és -záró rendezvény, honlapfejlesztés, sajtómegjelenés, helyi TV, emlékeztető
táblák készítése) költségei: 1 250 000 Ft.
A projekt nyitórendezvényére 2010. július 1-jén került sor a Közösségi Házban. Az ünnepi kulturális blokk után a polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit és a megjelent nagyszámú érdeklődőt
a pályázat előkészítéséről és tartalmáról, majd a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. regionális vezetője mutatta be a céget.
Ezután a kivitelező műszaki képviselőjének tehettek fel kérdéseket
a jelenlévők. Az ünnepélyes nyitórendezvényt állófogadás zárta.
A záró rendezvényre 2010. szeptember 18-án került sor egy a Tavasz utcában felépített 240 m2-es sátor alatt. A záró rendezvényt a
Szabó Anna–Kovács Ákos táncospár néptáncai nyitották meg, majd
Lóska Anikó a Pro Régió képviselője köszöntötte a megjelenteket.

A polgármester köszöntője és beszámolója után – melyben ismertette azt a nehéz és hosszú utat, mely a pályázat előkészítésétől az utak
megépítéséig tartott – emléklapokat osztott ki e nagyszerű esemény
alkalmából a két újonnan megépített utca egy-egy képviselőjének.
Külön köszönte meg azoknak a segítségét, akik a területrendezések
révén járultak hozzá a pályázat megvalósításához.
Az utak átadását jelentő aktusokat – a nemzeti színű szalag átvágását, majd a hordó sör jelképes 20 m-es gurítását – a polgármester a
Tavasz utca legrégebbi lakójával, a több, mint 30 éve erre az alkalomra váró Szikszai Pállal közösen végezte el.
Az ünnepélyes részt egy reggelig tartó, fergeteges utcabál követte,
ahol a talpalávalót a Mosoly Együttes húzta, és amelyen részt vett
nemcsak a két új utca, hanem az egész falu apraja és nagyja.
A projekt várható teljes bruttó költsége: 124 192 000 Ft
A felhasznált támogatás várható összege: 86 934 400 Ft
A szükséges önerő várható összege: 37 257 600 Ft
A pontos összegeket a projekt 2010. december 31-ei zárása után,
a végső elszámolás és jelentés alapján tudjuk majd megadni.
A két projekt megvalósításához várhatóan szükséges 51 157 600
Ft-os önerőt Önkormányzatunk a CIB Bankon keresztül felvett fejlesztési hitellel biztosítja. A hitel lejárata: 2035, a tőketörlesztés
kezdete: 2015.
Ügyleti kamat: 3,164%. Éves kamatteher: max. 1 650 000 Ft – öszszesen kb. 25 000 000 Ft; az éves adósságszolgálat (kamat+tőke
törlesztés): max. 4 100 000 Ft – összesen kb. 76 100 000 Ft.
A településközpont pályázat és az útépítési pályázat révén tehát
mintegy 200 millió forintos fejlesztés valósult meg közel 148 milliós támogatással. A fejlesztések a következő 25 év alatt összesen
kb. 76 millió forinttal terhelik költségvetésünket.

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0040
Kedvezményezett neve:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Elnyert támogatás összege: 62 972 497 Ft
Teljes elszámolható költség: 78 969 836 Ft
Projekt időtartama:
2010. 08. 17. – 2010. 12. 31.
Generál tervező: Tandem Mérnökiroda Kft.

Faluközpont fejlesztése,
közösségi tér kialakítása
Pilisszentkereszten
A projekt az Európai Unió támogatásával,
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Társfinanszírozásával valósult meg.

Előzmények:
Az Önkormányzat a pályázatot először 2008-ban nyújtotta be a
„Kisléptékű településközpont fejlesztés” kiírásra, akkor azonban
még nem nyert támogatást. A következő, 2009-es kiírásra az ADDEX Kft. által megírt pályázat az előző évi kibővítésével ismét
benyújtásra került és támogatásban részesült. A projekt fő részei
nek megvalósításához a kivitelezők közbeszerzési eljárás során
lettek kiválasztva. A közbeszerzés lebonyolítását a Perfectus Kft.
végezte. Az energetikai korszerűsítéshez, a tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a műszaki ellenőrzéshez,
a közbeszerzés lebonyolításához és a kötelező könyvvizsgálathoz
ajánlatkérés útján választotta ki a legjobb ajánlatot tevő vállalkozót
a képviselő-testület döntése értelmében a polgármester. A szobor
témájáról és az azt készítő művészről a képviselő-testület döntött.

A pályázat megvalósítása:
Közösségi tér kialakítása, parképítés,
járdafelújítás és -bővítés:
Kivitelező (közbeszerzés útján 1 pályázóból):
Pannon Park Forest Kft.
Bruttó építési költség: 47 296 113 Ft
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Térfigyelő rendszer kiépítése

Kivitelező (közbeszerzés útján 3 pályázóból):
Multi-Alarm Zrt.
Szerződéskötés bruttó összege: 7 298 694 Ft

Elvégzett munkák:
A Fő út – Dobogókői út
csomópontban, az Egészségház és az Emma vendéglő előtti területen
– nyitott köves árok bontása után zárt csapadékvíz elvezetés kialakítása,
közösségi tér kialakítása
térburkolással; faszerkezetű, fedett pódium építése; park kiépítése padok,
szemetesek, kerékpártámasz, ivókút, WEB-kioszk, hirdetőtábla és szobor telepítésével;
a parkon átmenő kerékpárút szakasz és térkővel burkolt gyalogút,
valamint védőkorlát kiépítése. A park és a közösségi tér díszvilágításának a kiépítése. Növények ültetése, parkosítás. A főutak
túloldalán a folytatódó (később zebrákkal csatlakozó) kerékpárútszakaszok kiépítése, és a járda folytatása a buszmegállótól a Cserfa
utcáig, támfal építéssel. A Polgármesteri Hivatal előtti, a Fő út páros oldalán lévő járda térkővel történő felújítása 980 m2 területen, a
járda mellett padok és szemetesek elhelyezésével.

Négy kamera került telepítésre a faluban, és a hozzájuk tartozó
videoközpont lett kialakítva a Polgármesteri Hivatalban. Teljesen
körbelátó, ún. IP dóm kamera került a Hivatal épületére, valamint
az Egészségházra. Kültéri éjjellátó fix kamera figyeli a bejövő forgalmat a Pomázi út végén és a Pilisszántói út elején. Rádiós jelátvitellel a videoközpontba juttatott képek rögzítésre kerülnek és
visszanézhetők.

Szent Erzsébet szobor készítése

Készítette (3 pályaműből kiválasztva):
M. Gémes Katalin szobrászművész és Markolt György szobrász
(MŰ-VEL Bt.)
Szerződéskötés bruttó összege: 2 000 000 Ft

Közösségi játszótér építése

Kivitelező (közbeszerzés útján 1 pályázóból):
Pannon Park Forest Kft.
Szerződéskötés bruttó összege: 6 799 088 Ft

A képviselő-testület határozta meg a szobor témáját és választotta
ki a pályaművek közül a számára leginkább tetszőt. A Csobánkán
élő szobrász házaspár műve süttői kemény mészkőből lett kifaragva, mérete 70x70x240 cm, szakmai zsűrizését a Magyar Művészeti
Intézet Képzőművészeti Lektorátusa is elvégezte, dicsérve a művet.

Energiakorszerűsítés
A Polgármesteri Hivatal mögötti területen került kialakításra, egy
az Eu-s szabványoknak megfelelő rönkfa játékokat és játszótéri
bútorokat tartalmazó játszótér. Az előírásoknak megfelelően esésvédő – homok vagy gumitéglás – burkolattal együtt lett telepítve a
játszóvár és a hinták. A játszótér a hivatal mögötti aszfaltos bejáróról, egy kiskapun át, közelíthető meg. Nyitvatartása reggel 8-tól
délután négy óráig, illetve a nyári időszakban este 8 óráig tart.
12 · IV. é vfolyam, 2010. december

Kivitelező (3 ajánlatból kiválasztva):
Spring Solar Kft.
Szerződéskötés bruttó összege: 1 980 000 Ft
520 wattos hálózatra termelő napelemes rendszer került felszerelésre a Polgármesteri Hivatal épületére. A kiépítéshez szükséges
egyéb szerkezetek telepítése és a rendszer beüzemelése mellett
közintézményeink energiaauditját is elvégezte a vállalkozó.

Pilisszentkereszti Hírforrás

A pályázattal támogatott, annak elkészítéséhez
és megvalósításához tartozó egyéb költségek:
Projektelőkészítés és szakértői munkák költségei (cselekvési terv és
szükséglet felmérés, tervezések, engedélyeztetések): 2 845 000 Ft.
Közbeszerzés (3 ajánlatból kiválasztva):
Perfectus Kft.
Szerződéskötés bruttó összege: 875 000 Ft.
Közbeszerzés további költségei: 460 000 Ft.
Településmarketing (honlapfejlesztés, helyi TV, sajtó, prospektuskészítés, falunapszervezés) költségei: 750 000 Ft.
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (projektindító és -záró rendezvény, prospektuskészítés, honlapfejlesztés, sajtómegjelenés, em
lékeztető táblák készítése) költségei: 750 000 Ft.
A projekt nyitórendezvényére 2010. szeptember 8-án került sor a
Közösségi Házban. A Pro Régió képviselőjének köszöntője után
a projektmenedzser tájékoztatta a sajtó képviselőit és a megjelent
érdeklődőket a pályázat előkészítéséről és tartalmáról, majd a generál kivitelező Pannon Park Kft. képviselőjének tehettek fel kérdéseket a jelenlévők. A tájékoztatást állófogadás zárta.

mindent átölelő szeretetet, amely sugárzik Szent Erzsébetből. A
szobor felülete nem mindenütt sima a fej és a kezek vannak finomabban kidolgozva, a drapéria a beteg ember testét öleli körbe,
egyfajta azonosságot fejez ki. Hálásak a teremtőnek és Szent Erzsébetnek, hogy létrehozhatták ezt a szobrot. A művészek azt szeretnék, hogy közösségteremtő legyen ez a szobor, szeressék őt, jól
érezzék magukat a közelében.
Meggyőződésem, hogy Pilisszentkereszt egy remekművel gazdagodott, ami méltó mintát állít elénk, hogy tekintetünket az anyagi
világ fárasztó nézésétől a lélek felé irányítsa, melyben hit, szeretet,
megbocsátás, tisztelet, összefogás példáját látjuk!”

A záró rendezvényre 2010. november 19-én került sor a kiépített
parkban, mely a képviselő-testület határozata értelmében a jövőben
a Szent Erzsébet Park nevet viseli. A záró rendezvény első részében
a polgármester köszöntője és beszámolója után a Szent Erzsébet
szobor felavatása és felszentelése történt meg. A rendezvény főszervezője, a Közösségi Ház igazgatója a következő szavakkal méltatta a szobrot és annak készítőit:
„A hamarosan látható Szent Erzsébet-szobor – amit a nagyközönség most láthat először – nem most született, már hónapok óta
cseperedik, nő, alakul, napról-napra finomulnak ki a kezek, lábak,
nemesedik a fej, nyeri el végső formáját a műalkotás, amin az utolsó percekig dolgoztak készítői a csobánkai művész házaspár M.
Gémes Katalin és Markolt György szobrászok.
A művésznő évek óta foglalkozott gondolatban Szent Erzsébettel,
közel áll hozzá egyénisége, akinek átitatta életét a szeretet, régi
álma teljesedett be Erzsébet megfaragásával.
Mivel nyolc gyermekük van kevés idő, marad az alkotásra, tehetsége kiélésére, de tudta, hogy ezt a szobrot neki kell elkészítenie
a szobor megálmodására pont kórházba került, ahol időt tudott
szakítani az elmélyülésre.
A művészek hihetetlen alapossággal és elkötelezettséggel vágtak
bele a közös munkába, szinte eggyé váltak alkotásukkal, Szent Erzsébet szellemiségével. Munkájukat nehezítette az idő rövidsége.
Nem könnyű együtt dolgozni egy művészházaspárnak, de a végeredmény csodálatos, kettőjük közös munkája, ahogy kialakult
a belátás, lemondás, az összhang, az alkalmazkodás, harmónia,
ami az Ő életüket is előbbre viszi.
Úgy érzik a szoborban sikerült azt a lelkületet megjeleníteni, a

Az ünnepélyes percek után a nagyszámú érdeklődő a felújított járdán végigmenve a rendezvény következő helyszínén egy a „Koronaékszerekről” készült fotókiállítás – melyet az Óbudai Egyetem
vezetőinek köszönhettünk – megnyitóján vehetett részt. A megnyitó után a rendezvény részvevői megemlékeztek III. Béla királyról,
majd az ünnepi szentmise után a Szlovák Házban megtartott záró
konferencián és az azt követő állófogadáson vehettek részt. A rendezvényt záró előadást Takács Imre művészettörténész tartotta a
Pilisszentkereszti ciszter apátság kerengőjéről, a XII. századi kolostor „közösségi teréről”.
Projektmenedzsment (projektmenedzser – Lendvai József, műszaki ellenőr – Sármási Péter, pénzügyi menedzsment – Econoserve
Kft.) bér- és járulékköltségei: 1 500 000 Ft
Záró könyvvizsgálat költsége: 576 000 Ft
A projekt várható teljes bruttó költsége: 73 000 000 Ft
A felhasznált támogatás várható összege: 59 100 000 Ft
A szükséges önerő várható összege: 13 900 000 Ft
A pontos összegeket a projekt 2010. december 31-ei zárása után, a
végső elszámolás és jelentés alapján tudjuk majd megadni.
IV. é vfolyam, 2010. december
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A pályázat megvalósítása:
Dobogókőn a gerinc-sétány felújítása
és bővítése, kilátó kövezése

Kivitelező (ajánlatkérés útján 5 ajánlatból):
Krupp és Társa Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 6 463 069 Ft
Kivitelezés időtartama: 2009. 07. 15. – 2009. 09. 30.

Pilisi Zöldút
természetjáró
és tematikus túrautak
újszerű megközelítésben
A projekt az Európai Unió támogatásával,
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Társfinanszírozásával valósult meg.

KMOP-3.1.1/A-09-2008-0006
Kedvezményezett neve:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Együttműködő konzorciumi partnerek:
Kistérségi Társulás (DPÖTKT), Pilisi Parkerdő Zrt., Magyar Turista Egyesület, Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület, Együtt Szentlászlóért Egyesület
Elnyert támogatás összege: 45 078 719 Ft
Pilisszentkereszti projektrészre
jutó támogatás összege: 15 312 244 Ft
Teljes elszámolható költség: 53 546 800 Ft
Pilisszentkereszti projektrész
elszámolható költsége: 18 188 664 Ft
Támogatás intenzitása: 84,19%
Projekt időtartama: 2008. 04. 17. – 2010. 12. 31.
Előzmények:
Az Önkormányzat még 2008-ban pályázott konzorciumi partnereivel együtt a projekt megvalósítására. A konzorciumi működés
szabályozatlansága miatt azonban csak 2009 májusára sikerült
olyan Támogatási Szerződést kötni, amely alapján a munkák megkezdődhettek. A projektben a pilisi Dunakanyar három fő turisztikai vonzerőközpontja: Szentendre, Dobogókő és Visegrád között
hozunk létre kapcsolatot oly módon, hogy a különböző helyeken a
természetjárás különböző változatait tesszük vonzóvá és élményszerűvé a térségbe érkezők és az itt élők számára. Egynapos kiránduló utak, erdei sétautak, városi természetjáró ösvények, tematikus
útvonalak, tanösvények és kincskereső ösvények alkotják a hálózatot, melyet egységesen, Föld Szíve Pilisi Zöldútként kommunikálunk, utalva Dobogókőre.
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Elvégzett munkák:
A meglévő murvás-földes gerinc-sétány felújítása 1500 m2 felülettel, 500 m hosszban, hengerléssel tömörített dunabogdányi andezit
zúzottkővel, szegélyjavítással. A sétány továbbépítése a sípálya fogadóépületéig 1000 m2 felülettel, átlag 2 m szélességgel. A központi kilátó burkolása dunabogdányi terméskővel 300 m2 felülettel.

Pihenő-sétány felújítása

Kivitelező (ajánlatkérés útján 5 ajánlatból):
Krupp és Társa Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 1 004 889 Ft
Kivitelezés időtartama: 2009. 07. 15. – 2009. 09. 30.
A meglévő murvás-földes sétány felújítása 480 m2 felülettel, 160 m
hosszban, hengerléssel tömörített dunabogdányi andezit zúzottkővel.

Pihenő-sétányon gallyazási-parkosítási
munkálatok elvégzése

Kivitelező (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilisi Fényforrás Szolgáltató Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 2 800 000 Ft
Kivitelezés időtartama: 2009. 08. 15. – 2009. 09. 30.

Pilisszentkereszti Hírforrás

Információs táblák készítése

Kivitelező (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilis Média Bt.
Szerződéskötés bruttó értéke: 655 000 Ft
Kivitelezés időtartama: 2010. 10. 11. – 2010. 11. 18.

Elvégzett munkák:
Beteg fák kitermelése, tuskók kiszedése, gödrök visszatöltése; bozót és cserjeirtás (2000 m2); gallyazás, koronaalakítás (1000 m3);
fűkaszálás (3000 m2).

Erdei pihenők, padok, esőbeállók és tűzrakóhelyek
gyártása és kihelyezése
Kivitelező (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Gyapjas Norbert egyéni vállalkozó
Szerződéskötés bruttó értéke: 4 117 500 Ft
Kivitelezés időtartama: 2010. 05. 05. – 2010. 07. 15.

Elvégzett munkák:
A következő helyekre a felsorolt bútorok (db) legyártása és kihelyezése.
Pilisszentkereszt – Klastrom-kút: esőbeálló (1), erdei asztal (2), erdei pad (4), tűzrakóhely (1).
Pilisszentkereszt – Szent-kút: erdei pad (10), támlás pad (2).
Dobogókő – Gerinc-sétány, kilátó: támlás pad (20).
Dobogókő –Sípálya fogadó hely: erdei pad (16), erdei asztal (8),
tűzrakóhely (1).
Dobogókő – Pihenő-sétány: támlás pad (12); pihenőhely-kialakítás
3 helyen, helyenként: esőbeálló (1), erdei asztal (3), erdei pad (6).

Információs táblák és irányjelző oszlopok
gyártása és kihelyezése

Kivitelező (ajánlatkérés útján 3 ajánlatból):
Pilisi Fényforrás Szolgáltató Kft.
Szerződéskötés bruttó értéke: 1 064 625 Ft
Kivitelezés időtartama: 2010. 05. 11. – 2010. 07. 15.
Elvégzett munkák:
4 db információs tábla, 28 db irányjelző oszlop, 93 db irányjelző
tábla gyártása és helyszínen való felállítása, valamint az irányjelző
táblák pályázati kiírás szerinti feliratozása és festett turistajelzéssel
történő ellátása.

Elvégzett munkák:
4 db egyedi tábla térkép grafikai tervezése, készítése 1450x970 mmes méretben, időtálló kivitelben tartós fehér vinilfóliára nyomtatva
és fémtáblára kasírozva; A tábla tartalma: túra térkép – szöveges
ismertető Dobogókőről, ajánlott túraútvonallal.
A pályázathoz tartozó, egyéb költségek:
Projekt menedzsment (projekt menedzser – Sepsei Gergely, pénzügyi menedzsment – Aditus Zrt.): 1 043 575 Ft.
Parkosítás (2010): 476 000 Ft
A Pilisszentkereszt-Dobogókőre jutó projektrész várható teljes
bruttó költsége: 17 624 658 Ft
A felhasznált támogatás várható összege: 14 838 200 Ft
A szükséges önerő várható összege: 2 786 458 Ft
A pontos összegeket a projekt 2010. december 31-ei zárása után, a
végső elszámolás és jelentés alapján tudjuk majd megadni.
IV. é vfolyam, 2010. december
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Kedvezményes
fürdőbérlet, és -jegy:
A Leányfalu
Termálfürdőben
Tisztelt Pilisszentkeresztiek!
Fürdőnkben lehetőség van a környékbeli települések lakóinak kedvezményes jegy igénybevételére.
Ezen hirdetésért cserébe a település összes lakójának 2010. szeptember 1-jétől 2011. április 30-ig
biztosítjuk a kedvezményes jegyet, illetve bérletet.
A kedvezmény igénybevételéhez természetesen
lakcímkártyával igazolni kell a jogosultságot,
hogy az illető az adott település lakója.
A kedvezményt csak a felnőttjegy árából tudjuk
biztosítani.
Az alábbi táblázat tartalmazza a kedvezmény
mértékét a felnőttjegy árához viszonyítva.
A 2011. április 30-ig tartó kedvezmények mértéke

napijegy
felnőtt

1 500 Ft

környékbeli 1 100 Ft

7 alkalmas 20 alkalbérlet
mas bérlet
9 000 Ft

25 500 Ft

6 600 Ft

18 700 Ft

Leányfalu Termálfürdő Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142.
Tel./fax: 06-26/383-370; 06-26/580-047
E-mail: info@lanyfurdo.hu,
honlap: www.lanyfurdo.hu
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dr. Gyetvai Balázs
mobil 06.30.539.6973
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Pilisszentkereszti

HÍRFORRÁS

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

16 · IV. é vfolyam, 2010. december

Alapító:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-500
E-mail: mlynky@t-online.hu
Kiadó:

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
e-mail: klastromkht@gmail.com

Szerkeszti:
A szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Miklós-Kovács János
Nyomda:	Europrinting Kft.
Az újság színesben is olvasható a www.pilisszentkereszt.hu
és a www.pilisi-klastrom.hu honlapokon.
ISSN 2060-5110 (Nyomtatott) HU ISSN 2060-5129 (Online)

A hirdetési tarifák: 1/16 4000 Ft+áfa, 1/8 8000 Ft+áfa, 1/4 10 000 Ft+áfa, 1/2 15 000 Ft+áfa, 1/1 30 000 Ft+áfa
Hirdetésfelvétel: Miklós-Kovács János ügyvezető igazgató, klastromkht@gmail.com

