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Új évet kezdünk ismét – egymásnak 
erőt, egészséget, sok sikert, boldog új-

évet kívánunk… 

Vannak, akik „boldog” újév helyett „boldo-

gabb” újévet mondanak, finoman célozva 
arra, hogy az előző év nem volt eléggé bol-
dog, vagy uram, bocsá’, esetleg kifejezetten 
boldogtalan volt. Ebben a fanyar humorba 
rejtett panaszban van egyfajta felelősségre 
vonás is: boldogtalanságunkért – kimon-
datlanul – a külső körülményeket hibáz-
tatjuk: a gazdasági helyzetet, a kormány 
politikáját, a multik térnyerését, a bankok 
tevékenységét.

Ugyanezen logika alapján a „boldogabb” 
újesztendőt is hajlamosak vagyunk pusz-
tán a külső körülmények megváltozásától 
várni: attól, hogy beindul a gazdaság, hogy 
emelik a fizetésünket, hogy elengedik az 
adósságunkat, hogy csökkentik az energia-
árakat, hogy több szerencsénk lesz, hogy a 
Jóisten végre megkönyörül rajtunk.

Pedig boldogságunk vagy boldogtalansá-
gunk nemcsak a külső körülményektől 
függ. Függ attól is, hogy mennyire tudunk 
megbékélni önmagunkkal, hogyan hala-
dunk a személyiségfejlődés útján, hogyan 
alakítjuk személyes kapcsolatainkat, meny-
nyire tudunk szeretetet, békét sugározni 
magunk körül, mennyire tudunk megbo-
csátani. És függ persze attól is, hogy meny-
nyi bennünk bizalom az Élet, a Sors, a 
Gondviselés iránt, s ezzel összefüggésben: 
mennyi bennünk a szorongás, mennyire 
félünk a szenvedésektől, az öregedéstől, a 
betegségtől, a haláltól. 

Ha a külső körülményeket nézzük, szinte 
mindig – így mostanában is – van okunk a 
kesergésre, az aggodalomra. Átalakuló vi-
lágban és átalakuló országban élünk. Évek 
óta tart a gazdasági válság, s nagy erőkkel 
folyik Magyarország átalakítása. Évek óta 
várjuk a fizetések és a szociális juttatások 
emelését, a stabilitást, a gazdasági növe-
kedést, a gyarapodást, a békésebb napo-
kat. Ehelyett az elmúlt év is mit hozott? 
– Stagnáló gazdaságot, egymást követő 
megszorító csomagokat; harcot az IMF-fel, 
az Európai Unióval, a nemzetközi köz-
véleménnyel; adóemelést, a beruházások 
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visszafogását, létharcot, bizonytalanságot, 
aggodalmakat.

Aggódunk, mert nem tudjuk, mire vezet 
majd végül is a nagy átalakulás. Nem tud-
juk, hogyan válik be az új önkormányzati, 
közigazgatási és oktatási rendszer. Nem 
tudjuk, hogy az iskolák állami fenntartása, 
a Járási Hivatalok működése ténylegesen 
mennyiben fogja emelni a szolgáltatások 
színvonalát. Nem tudjuk, hogy az új kö-
rülmények között az önkormányzatok ké-
pesek lesznek-e bevételeikből feladataikat 
ellátni: a várost üzemeltetni, az intézmé-
nyeket működtetni, ingatlanaikat karban 
tartani, felújítani, a települést fejleszteni...  
A nehézségek és bizonytalanságok köze-
pette aztán kínosnak, őszintétlennek érez-
hetjük a „Boldog újévet” kívánságát. Úgy 
érezhetjük: őszintén, demagógia nélkül 
legfeljebb boldogabb újévet kívánhatunk 
egymásnak.

Pedig a nehézségek és bizonytalanságok 
mellett vannak biztató jelek is. Ilyennek 
tekintem, hogy az elmúlt évben, években a 
kormány sikeresen küzdött az államadós-
ság csökkentéséért, a költségvetési hiány 
lefaragásáért, a munkanélküliség vissza-
szorításáért, politikai és gazdasági mozgás-
terünk növeléséért. Helyi szinten örömmel 
tölt el, hogy a szigorú takarékosságnak, a 
tavalyi év elején bevezetett költségcsökken-
tő és bevételnövelő intézkedéseknek – nem 
utolsó sorban a kommunális adónak – kö-
szönhetően sikerült átvészelnünk a válság 
legnehezebb évét, sőt pozitív mérleggel 
zárni az évet. Örömmel tölt el az is, hogy 
az átalakulás legnehezebb pillanataiban is, 
a viták, félelmek és aggodalmak közepette 
is meg tudtuk őrizni Vörösváron a társadal-
mi békét, az egymás iránti bizalmat és az 
együttműködési hajlandóságot.

Ha nemcsak a külső körülmények válto-
zásától várjuk a boldogságunkat, ha észre-
vesszük a pozitívumokat is, ha megőrizzük 
az összetartást és az egymás iránti bizalmat, 
ha tovább munkálkodunk egyéni fejlődé-
sünkön, akkor – úgy gondolom – igenis 
megalapozottan kívánhatunk egymásnak 
boldog újévet. S még az is megtörténhet, 
hogy a kívánságunk – ha nem is teljesen, 
de legalább részben – teljesül! �

ÚJÉVI  
KÖSZÖNTŐ

HOGY JÓL KEZDŐDJÖN 
AZ ÚJ ESZTENDŐ…

Zsúfolásig megtelt a zeneiskola színházterme az „A tempo” fúvószene-
kar hagyományos újévi koncertjén január 1-jén. Voltak, akik már csak a 
folyósokon összehordott székekre tudtak leülni, de senkinek nem szegte 
kedvét a tömeg. A zenekar pedig – ahogy 8 éve ilyenkor mindig – színes, 
változatos, szórakoztató műsorral készült.

Visszatekintés az óévre

A zenekar minden évben ilyenkor vidám 
műsorral köszönti az újesztendőt. Koncert-
jük elején bepillantást kaphattunk a 2012-
es esztendőbe is, amely igen eseménydús 
volt. Számos városi és országos rendezvé-
nyen léptek fel, az óév tavasza pedig a fel-
készülés jegyében telt. Nemzetközi ered-
ményeik és WASBE minősítésük alapján 
meghívást kaptak a Welt Jugend Music 
fesztiválra, melyet Zürichben rendeztek 
meg július 6. és 11. között.  Itt 67 zenekar 
mérte össze tudását Európa számos pont-
járól. Magyarországot az „A tempo” képvi-
selte. A zenekar igen jól szerepelt, hiszen 
kategóriáján belül második helyezést ért 
el. Két zeneművel indultak: Thomas Rus-
sel Magic child című művével és egy Bee-
thoven-darabbal. A fesztivál alatt bejárták 
Zürichet, és a belvárosban is adtak egy több 
mint egyórás koncertet.

Nyár végén felléptek a Vörösvári Napo-
kon, részt vettek a szeptember 15-ei jóté-
konysági gálaesten, a szüreti felvonuláson, 
a városi virágtalálkozón és a Szlovákiában 
megtartott VII. Szikince Fesztválon is. 
A beszámoló végén köszönetet mondtak 
mindazoknak a szervezeteknek, cégeknek, 
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, 
akik támogatták őket.

A koncert

Ahogy az „A tempo”-tól 
megszokhattuk, most is 
változatos zeneművekkel 
készültek, ismert és kevésbé 
ismert darabok közül válo-
gatva. Edward Elgar Pomp 
and Circumstance című 
művével kezdtek, majd 
Philip Spark Shalom című 
darabja következett. Philip 
Spark ebben a művében iz-
raeli népdalokat dolgozott 
át fúvószenekarra, meg-
őrizve a zsidó népzenei dallamokat. 

Ezután egy zeneszám erejéig magyar 
vizekre eveztünk, és Erkel Ferenc Dózsa 
György című operájából a Fegyvertánc 
című betétdal következett. Az ezt követő 
három mű közül kettő egészen biztos sok 
gyermek (hiszen közülük is sokan eljöttek) 
számára csengett ismerősen. Felcsendül-
tek ugyanis a jól ismert Disney-mese, az 
Aladdin és a Mary Poppins filmmusical 
népszerű dalai, és hallhattunk részletet A. 
L. Webber József és a színes szélesvásznú 
álomkabát című musicaljéből is.

Végezetül a bécsi újévi koncert hagyo-
mányait követve Strauss polkája, a  Csitt-
csatt-polka, más néven a Tere-fere polka 

szólalt meg a ze-
nekar tolmácsolá-
sában. Az utolsó 
zeneszám után a 
tagok megköszön-
ték Hoós Sándor 
karmesternek azt 
az áldozatos mun-
kát, amit próbá-
ról próbára végez 
az együttes sikere 
érdekében. Hoós 
Sándor válaszul 
a köszönetre az 
„igazi hősöknek” 
azokat a fiatalokat 
nevezte, akik nem 
szűnő lelkesedés-
sel, szabadidejüket 
feláldozva vesznek 
részt a próbákon, 

koncerteken és megmérettetéseken. A rö-
vid beszédek és a szűnni nem akaró vastaps 
után természetesen ráadás következett. A 
koncert vége után a kitóduló tömeg nem 

rohant el azonnal, sokan megálltak még 
beszélgetni. Egy ilyen este jó kezdete lehet 
egy új esztendőnek.

Palkovics Mária

Gromon István polgármester

ESEMÉNYEK
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Új évet kezdünk ismét – egymásnak 
erőt, egészséget, sok sikert, boldog új-

évet kívánunk… 

Vannak, akik „boldog” újév helyett „boldo-

gabb” újévet mondanak, finoman célozva 
arra, hogy az előző év nem volt eléggé bol-
dog, vagy uram, bocsá’, esetleg kifejezetten 
boldogtalan volt. Ebben a fanyar humorba 
rejtett panaszban van egyfajta felelősségre 
vonás is: boldogtalanságunkért – kimon-
datlanul – a külső körülményeket hibáz-
tatjuk: a gazdasági helyzetet, a kormány 
politikáját, a multik térnyerését, a bankok 
tevékenységét.

Ugyanezen logika alapján a „boldogabb” 
újesztendőt is hajlamosak vagyunk pusz-
tán a külső körülmények megváltozásától 
várni: attól, hogy beindul a gazdaság, hogy 
emelik a fizetésünket, hogy elengedik az 
adósságunkat, hogy csökkentik az energia-
árakat, hogy több szerencsénk lesz, hogy a 
Jóisten végre megkönyörül rajtunk.

Pedig boldogságunk vagy boldogtalansá-
gunk nemcsak a külső körülményektől 
függ. Függ attól is, hogy mennyire tudunk 
megbékélni önmagunkkal, hogyan hala-
dunk a személyiségfejlődés útján, hogyan 
alakítjuk személyes kapcsolatainkat, meny-
nyire tudunk szeretetet, békét sugározni 
magunk körül, mennyire tudunk megbo-
csátani. És függ persze attól is, hogy meny-
nyi bennünk bizalom az Élet, a Sors, a 
Gondviselés iránt, s ezzel összefüggésben: 
mennyi bennünk a szorongás, mennyire 
félünk a szenvedésektől, az öregedéstől, a 
betegségtől, a haláltól. 

Ha a külső körülményeket nézzük, szinte 
mindig – így mostanában is – van okunk a 
kesergésre, az aggodalomra. Átalakuló vi-
lágban és átalakuló országban élünk. Évek 
óta tart a gazdasági válság, s nagy erőkkel 
folyik Magyarország átalakítása. Évek óta 
várjuk a fizetések és a szociális juttatások 
emelését, a stabilitást, a gazdasági növe-
kedést, a gyarapodást, a békésebb napo-
kat. Ehelyett az elmúlt év is mit hozott? 
– Stagnáló gazdaságot, egymást követő 
megszorító csomagokat; harcot az IMF-fel, 
az Európai Unióval, a nemzetközi köz-
véleménnyel; adóemelést, a beruházások 
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visszafogását, létharcot, bizonytalanságot, 
aggodalmakat.

Aggódunk, mert nem tudjuk, mire vezet 
majd végül is a nagy átalakulás. Nem tud-
juk, hogyan válik be az új önkormányzati, 
közigazgatási és oktatási rendszer. Nem 
tudjuk, hogy az iskolák állami fenntartása, 
a Járási Hivatalok működése ténylegesen 
mennyiben fogja emelni a szolgáltatások 
színvonalát. Nem tudjuk, hogy az új kö-
rülmények között az önkormányzatok ké-
pesek lesznek-e bevételeikből feladataikat 
ellátni: a várost üzemeltetni, az intézmé-
nyeket működtetni, ingatlanaikat karban 
tartani, felújítani, a települést fejleszteni...  
A nehézségek és bizonytalanságok köze-
pette aztán kínosnak, őszintétlennek érez-
hetjük a „Boldog újévet” kívánságát. Úgy 
érezhetjük: őszintén, demagógia nélkül 
legfeljebb boldogabb újévet kívánhatunk 
egymásnak.

Pedig a nehézségek és bizonytalanságok 
mellett vannak biztató jelek is. Ilyennek 
tekintem, hogy az elmúlt évben, években a 
kormány sikeresen küzdött az államadós-
ság csökkentéséért, a költségvetési hiány 
lefaragásáért, a munkanélküliség vissza-
szorításáért, politikai és gazdasági mozgás-
terünk növeléséért. Helyi szinten örömmel 
tölt el, hogy a szigorú takarékosságnak, a 
tavalyi év elején bevezetett költségcsökken-
tő és bevételnövelő intézkedéseknek – nem 
utolsó sorban a kommunális adónak – kö-
szönhetően sikerült átvészelnünk a válság 
legnehezebb évét, sőt pozitív mérleggel 
zárni az évet. Örömmel tölt el az is, hogy 
az átalakulás legnehezebb pillanataiban is, 
a viták, félelmek és aggodalmak közepette 
is meg tudtuk őrizni Vörösváron a társadal-
mi békét, az egymás iránti bizalmat és az 
együttműködési hajlandóságot.

Ha nemcsak a külső körülmények válto-
zásától várjuk a boldogságunkat, ha észre-
vesszük a pozitívumokat is, ha megőrizzük 
az összetartást és az egymás iránti bizalmat, 
ha tovább munkálkodunk egyéni fejlődé-
sünkön, akkor – úgy gondolom – igenis 
megalapozottan kívánhatunk egymásnak 
boldog újévet. S még az is megtörténhet, 
hogy a kívánságunk – ha nem is teljesen, 
de legalább részben – teljesül! �

ÚJÉVI  
KÖSZÖNTŐ

HOGY JÓL KEZDŐDJÖN 
AZ ÚJ ESZTENDŐ…

Zsúfolásig megtelt a zeneiskola színházterme az „A tempo” fúvószene-
kar hagyományos újévi koncertjén január 1-jén. Voltak, akik már csak a 
folyósokon összehordott székekre tudtak leülni, de senkinek nem szegte 
kedvét a tömeg. A zenekar pedig – ahogy 8 éve ilyenkor mindig – színes, 
változatos, szórakoztató műsorral készült.

Visszatekintés az óévre

A zenekar minden évben ilyenkor vidám 
műsorral köszönti az újesztendőt. Koncert-
jük elején bepillantást kaphattunk a 2012-
es esztendőbe is, amely igen eseménydús 
volt. Számos városi és országos rendezvé-
nyen léptek fel, az óév tavasza pedig a fel-
készülés jegyében telt. Nemzetközi ered-
ményeik és WASBE minősítésük alapján 
meghívást kaptak a Welt Jugend Music 
fesztiválra, melyet Zürichben rendeztek 
meg július 6. és 11. között.  Itt 67 zenekar 
mérte össze tudását Európa számos pont-
járól. Magyarországot az „A tempo” képvi-
selte. A zenekar igen jól szerepelt, hiszen 
kategóriáján belül második helyezést ért 
el. Két zeneművel indultak: Thomas Rus-
sel Magic child című művével és egy Bee-
thoven-darabbal. A fesztivál alatt bejárták 
Zürichet, és a belvárosban is adtak egy több 
mint egyórás koncertet.

Nyár végén felléptek a Vörösvári Napo-
kon, részt vettek a szeptember 15-ei jóté-
konysági gálaesten, a szüreti felvonuláson, 
a városi virágtalálkozón és a Szlovákiában 
megtartott VII. Szikince Fesztválon is. 
A beszámoló végén köszönetet mondtak 
mindazoknak a szervezeteknek, cégeknek, 
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, 
akik támogatták őket.

A koncert

Ahogy az „A tempo”-tól 
megszokhattuk, most is 
változatos zeneművekkel 
készültek, ismert és kevésbé 
ismert darabok közül válo-
gatva. Edward Elgar Pomp 
and Circumstance című 
művével kezdtek, majd 
Philip Spark Shalom című 
darabja következett. Philip 
Spark ebben a művében iz-
raeli népdalokat dolgozott 
át fúvószenekarra, meg-
őrizve a zsidó népzenei dallamokat. 

Ezután egy zeneszám erejéig magyar 
vizekre eveztünk, és Erkel Ferenc Dózsa 
György című operájából a Fegyvertánc 
című betétdal következett. Az ezt követő 
három mű közül kettő egészen biztos sok 
gyermek (hiszen közülük is sokan eljöttek) 
számára csengett ismerősen. Felcsendül-
tek ugyanis a jól ismert Disney-mese, az 
Aladdin és a Mary Poppins filmmusical 
népszerű dalai, és hallhattunk részletet A. 
L. Webber József és a színes szélesvásznú 
álomkabát című musicaljéből is.

Végezetül a bécsi újévi koncert hagyo-
mányait követve Strauss polkája, a  Csitt-
csatt-polka, más néven a Tere-fere polka 

szólalt meg a ze-
nekar tolmácsolá-
sában. Az utolsó 
zeneszám után a 
tagok megköszön-
ték Hoós Sándor 
karmesternek azt 
az áldozatos mun-
kát, amit próbá-
ról próbára végez 
az együttes sikere 
érdekében. Hoós 
Sándor válaszul 
a köszönetre az 
„igazi hősöknek” 
azokat a fiatalokat 
nevezte, akik nem 
szűnő lelkesedés-
sel, szabadidejüket 
feláldozva vesznek 
részt a próbákon, 

koncerteken és megmérettetéseken. A rö-
vid beszédek és a szűnni nem akaró vastaps 
után természetesen ráadás következett. A 
koncert vége után a kitóduló tömeg nem 

rohant el azonnal, sokan megálltak még 
beszélgetni. Egy ilyen este jó kezdete lehet 
egy új esztendőnek.

Palkovics Mária

Gromon István polgármester

ESEMÉNYEK
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Járási Hivatal

Év elejétől életbe lépett a járási rendszer az országban. 
Pilisvörösvár járásközpont lett, a Pilisvörösvári Járás-
hoz Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm 
települések tartoznak. A Járási Hivatal az új városi ügy-
félszolgálat épületében, a Fő u. 66. alatt kapott helyet. A 

hivatal vezetője Szondyné 
Sárfy Zsuzsa, akit a me-
gyei kormánymegbízott, 
dr. Tarnay Richárd ja-
vaslatára a közigazgatási 
és igazságügyi miniszter 
nevezett ki, határozatlan 
időre. 

A járási hivatal munka-
társai túlnyomórészt a Pi-
lisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal dolgozói közül ke-
rültek ki. A Fő u. 66. alatt a 
jövőben a járáshoz tartozó 

ügyeket lehet intézni (gyámhivatali ügyek, szociális ellá-
tások, okmányügyintézés stb.), a Polgármesteri Hivatal ja-
nuártól kizárólag a Városháza épületében működik (Fő tér 
1.). Kivétel ez alól az építéshatóság, amely az új szabályo-
zás szerint a járásszékhelyi település jegyzője alá tartozik, 
és a „Járásszékhely jegyzői általános építéshatóság” nevet 
viseli. Az egész járás építéshatósági ügyei hozzájuk tartoz-
nak. Az ügy-
intézés a Pus-
kin u. 8. szám 
alatti irodában 
folyik. 

A szerve-
zeti változá-
sokról ebben 
a lapszámban 
több helyütt 
is olvashat-
nak részletesebben: a polgármesteri interjúban (6. oldal), 
valamint a hivatal közleményeiben (7. és 11. oldal).

Vörösvár a Facebookon

Aki friss, naprakész információkhoz sze-
retne jutni a városról, az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal híreiről, az most 
már ezt a Facebookon keresztül is megte-
heti. Január 14. óta ugyanis Pilisvörösvár 
Városnak saját oldala van a közösségi ol-
dalon. Itt megtalálhatók az aktuális hírek, 
információk és események, de lehet né-
zegetni például régi képeslapokat vagy új 
fényképeket a város utcáiról, és persze van 
lehetőség hozzászólásra is. Az oldal címe: 
http://www.facebook.com/pilisvorosvar.

Elbúcsúztatták az intézményvezetőket

December 17-én délután 2 órára Gromon István pol-
gármester egy kötetlen évzáró beszélgetésre, kávéra és 
süteményre hívta meg az önkormányzati intézmények, 
azaz a két óvoda, a két általános iskola, a Zeneiskola, a 
Művészetek Háza, a Szakorvosi Rendelő, a Napos Ol-
dal Szociális Központ és a GESZ vezetőit. Ugyanekkor 

ünnepé lyes 
formában el-
búcsúztatta a 
2013. január 
1-jétől állami 
fenntartásba 
kerülő intéz-
mények – a 
két általános 
iskola és a ze-

neiskola – vezetőit, és köszönetet mondott 
nekik az elmúlt évek közös munkájáért. 

Rövid beszédében azt kérte a távozó 
igazgatóktól, hogy a továbbra is maradjon 
szoros a munkakapcsolat az önkormányzat 
és az intézmények között, hiszen az önkor-
mányzat mint működtető továbbra is fele-
lősséget visel az iskolákért, s az ott tanuló 
gyermekekért.

Elhunyt K. Tóth László

Hosszú betegség után elhunyt K. Tóth 
László újságíró, 2012. december 24-én, 57 
éves korában érte a halál. K. Tóth László a 
Magyar Nemzet újságírója volt, 12 éve pilis-
vörösvári lakos, a tavalyi évben a Vörösvári 
Újság számára is írt cikkeket. Január 9-én, 
a pilisvörösvári temetőben helyezték örök 
nyugalomra, utolsó útjára szűk családján 
kívül volt munkatársai közül is sokan elkí-
sérték. Nyugodjék békében!

Emléktábla Mida néninek

Emléktáblát avattak 2012. december 20-án 
Andrusch-Fóti Mária, Mida néni emléké-
re a Napos Oldal Szociális Központban. 
Mida néni volt az egyik kezdeményezője 
a Napos Oldalnak, és egészen haláláig szí-
vén viselte a központ, az ott lakók és dol-
gozók sorsát. 

Az emléktábla-avatáson nagyon sokan 
vettek részt. Ott voltak Mida néni fiai kö-

A kormány vizsgálja a közép-ma-
gyarországi régió kettéválasztását

A kormány határozatot fogadott el a Bu-
dapestből és Pest megyéből álló közép-ma-
gyarországi régió esetleges kettéválasztásá-
nak lehetőségéről.

A január 16-i Magyar Közlönyben meg-
jelent jogszabály arra kéri fel a minisztere-
ket, hogy 2015. december 15-ig vizsgálják 
meg a régió kettéválasztásának lehetőségét. 
A közép-magyarországi régió kettéválasz-
tásának lehetőségét Pest megye önkor-
mányzata és számos települési vezető is 
szorgalmazta az elmúlt években, elsősor-
ban az európai uniós támogatások miatt, 
amelyekből Budapest fejlettsége miatt Pest 
megye kisebb arányban részesül. (MTI)

Adventi koncertek

Advent második hétvégéjén, december 
8-án ünnepváró koncertet adott a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
és Fúvószenekar, valamint a zeneiskola 
gyerekkórusa. A közös koncertre a Művé-
szetek Házában került sor szombaton dél-
után, csaknem teltház előtt.

Szintén karácsony előtt, 15-én tartotta 
meg hagyományos karácsonyi koncertjét 
a Mű-hely Galéria. Az idei műsorban Ma-
yer Angyalkát (zongora), Szerémi Márkót 
(klarinét) és Tácsik Zoltánt (hegedű) hall-
hatta a közönség.

14-én a Városi Könyvtárban került sor 
egy csendesebb, meghittebb hangulatú ad-
venti zenés estre. Az irodalmi műsorban 
Durzák Anna mondott verseket, a zenei 
aláfestést Pálmai Árpád éneke és zongora-
játéka biztosította.

December 23-án a Nagytemplomban 
Börcsök Zita opera-, oratórium- és daléne-
kes, magánénektanár és tanítványai, a Fe-
rencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulói 

Asszonybál

Nagy sikerrel, sok vidámsággal zajlott a 
Vörösvári Asszonybál, a tavalyi után immár 
második alkalommal városunkban. A janu-
ár 13-i eseményről következő számunkban 
képes beszámolót is olvashatnak. Addig 
azonban ajánljuk figyelmükbe a solymári 
asszonybált, amelyre a szervezők szeretet-
tel várják a vörösvári táncolni, vigadni sze-
rető asszonyokat, leányokat és menyasszo-
nyokat is. Január 27-én, vasárnap, délután 
4 órától este 9-ig a jó hangulatról a Zwickl 
Polkaparty gondoskodik a solymári műve-
lődési házban (Templom tér 25.). A belépés 
ingyenes.

Elhunyt Janka András

Elhunyt Janka András nyugalmazott ta-
nító, Pilisvörösvár díszpolgára. December 
31-én, rövid betegség után, életének 93. 
évében érte a halál. Bandi bácsi emberi 
helytállásáért élete során több elismerésben 
is részesült: 1989-ben Nagy Imre és társai 
újratemetésén őrként állhatott Maléter Pál 
koporsójánál, 2001-ben Mádl Ferenc köz-
társasági elnöktől vehette át a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. 
Pilisvörösvár Önkormányzata 2007-ben 
díszpolgári címet adományozott neki. Föl-
di maradványait január 12-én helyezték 
nyugalomra a városi temetőben, a reformá-
tus egyház szertartása szerint. Temetésén 
Gromon István polgármester mondott be-
szédet, amit a 33. oldalon olvashatnak.

zül hárman, Andrusch József,  János és 
István, Gromon István polgármester, az in-
tézmény dolgozói és gondozottjai. Rádler 
Judit színművésznő egy novellát olvasott 
fel a szeretetről, majd a polgármester mon-
dott beszédet. A rövid ünnepség a tábla 
felavatásával és a koszorú elhelyezésével 
végződött. 

adtak karácsonyi hangversenyt. A műsoron 
többek között Bach-korálok és oratórium-
részletek hangzottak el, valamint néhány 
darab Esterházy Pál Harmonia Caelestis 
című művéből. 

Adománygyűjtések

Több adománygyűjtő akció is zajlott ka-
rácsony előtt a városban. December 16-
án, vasárnap délelőtt a Plébániatemplom 
előtt fogadták a tartós élelmiszereket és 
gyümölcsöket, az összeállított csomago-
kat az ünnepek előtt vitték el a rászoru-
lóknak. A Pilisvörösvári Római Katolikus 
Egyházközségben határon belül és kívül 
élő, nehéz sorban élő, árva gyerekeknek 
gyűjtöttek, ahogyan az előző években is. 
A cipősdobozokba csomagolt ajándékokat 
Szűcs Balázs atya segítségével juttatták el 
a gyerekeknek.  

Persze segíteni nemcsak karácsony előtt 
lehet, a Városi Napos Oldal Szociális Köz-
pont egész évben várja az adományokat. 
Listájukat arról, hogy aktuálisan mire van 
szükség, hónapról hónapra megtalálhatják 
lapunkban is (32. oldal).

Valeria Koch-díjat kapott a  
Schiller gimnázium tanulója

Január 12-én megtartották a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányza-
tának gálaestjét Budapesten, a Kongresz-
szusi Központban. A gálaestet immár 17. 
alkalommal rendezik meg, emlékezve az 
1994 decemberében választott kisebbségi 
önkormányzatok megalakulására. Az ese-
ményen átadták a magyarországi németség 
legmagasabb kitüntetését, az úgynevezett 
"aranytűt" három, a német nemzetiségért 
kiemelkedően sokat tett személyiségnek. 
Idén tizedik alkalommal adták át a Valeria 
Koch-díjat, amelyet magyarországi német 
középiskolások kaphatnak kiemelkedő is-
kolai teljesítményük és nemzetiségi terüle-
ten végzett munkájuk alapján. A díjazottak 
között volt a vörösvári Schiller Gimnázi-
umban tanuló Stocker Andrea is. Részlete-
sebb beszámolót olvashatnak az esemény-
ről februári számunkban.

Deutscher Kalender 2013

Megjelent a 2013-as évre szóló Deutscher 
Kalender. A naptár már több mint öt évti-
zedes múltra tekint vissza, a Neue Zeitung 
mellett a magyarországi németek legjelen-
tősebb rendszeres kiadványa. Olvashatunk 
benne városokról, községekről, partnerkap-
csolatokról, a német anyanyelvről, a ma-
gyarországi német történelemről. Helyet 
kap a kötetben az ifjúsági és az egyházi 
szekció és irodalom is. A kiadvány beszámol 
a magyarországi németség elmúlt évének 
legfontosabb eseményeiről, és érdekes sze-
mélyiségeket mutat be. Szerepel a kötetben 
egy írással nemzetiségi rovatszerkesztőnk, 
Dr. Kerekes Gábor is. A kalendáriumot 
ezúttal is az aktuális BlickPunkt-verseny 
képei díszítik.

A Deutscher Kalendert a megszokott 
módon, a Neue Zeitung szerkesztőségétől 
(1062 Budapest, Lendvay u. 22. tel.: 1 /302 
68 77, email: neueztg@hu.inter.net) lehet 
megrendelni.

FELHÍVÁS 
50 éves a Zeneiskola!

Az abonyi Állami zeneiskola 1963-ban 
létesített kihelyezett tagozatot Pilisvö-
rösváron. 

Kérünk mindenkit, akinek birtoká-
ban van érdekes fénykép, bizonyít-
vány, dokumentum vagy bármilyen 
tárgyi emlék a zeneiskola múltjából, 
az hozza be azt a iskola titkárságára: 
Szabadság út 21.

Az összegyűlt tárgyak felhasználá-
sával kiállítást rendezünk a zeneiskola 
történetéről, melyet 2013. májusában 
szeretnénk megnyitni. A behozott tár-
gyakat természetesen megőrizzük, és a 
kiállítás zárása után visszaadjuk, ha tu-
lajdonosa kéri azt. Előre is köszönjük!
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Járási Hivatal

Év elejétől életbe lépett a járási rendszer az országban. 
Pilisvörösvár járásközpont lett, a Pilisvörösvári Járás-
hoz Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm 
települések tartoznak. A Járási Hivatal az új városi ügy-
félszolgálat épületében, a Fő u. 66. alatt kapott helyet. A 

hivatal vezetője Szondyné 
Sárfy Zsuzsa, akit a me-
gyei kormánymegbízott, 
dr. Tarnay Richárd ja-
vaslatára a közigazgatási 
és igazságügyi miniszter 
nevezett ki, határozatlan 
időre. 

A járási hivatal munka-
társai túlnyomórészt a Pi-
lisvörösvári Polgármesteri 
Hivatal dolgozói közül ke-
rültek ki. A Fő u. 66. alatt a 
jövőben a járáshoz tartozó 

ügyeket lehet intézni (gyámhivatali ügyek, szociális ellá-
tások, okmányügyintézés stb.), a Polgármesteri Hivatal ja-
nuártól kizárólag a Városháza épületében működik (Fő tér 
1.). Kivétel ez alól az építéshatóság, amely az új szabályo-
zás szerint a járásszékhelyi település jegyzője alá tartozik, 
és a „Járásszékhely jegyzői általános építéshatóság” nevet 
viseli. Az egész járás építéshatósági ügyei hozzájuk tartoz-
nak. Az ügy-
intézés a Pus-
kin u. 8. szám 
alatti irodában 
folyik. 

A szerve-
zeti változá-
sokról ebben 
a lapszámban 
több helyütt 
is olvashat-
nak részletesebben: a polgármesteri interjúban (6. oldal), 
valamint a hivatal közleményeiben (7. és 11. oldal).

Vörösvár a Facebookon

Aki friss, naprakész információkhoz sze-
retne jutni a városról, az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal híreiről, az most 
már ezt a Facebookon keresztül is megte-
heti. Január 14. óta ugyanis Pilisvörösvár 
Városnak saját oldala van a közösségi ol-
dalon. Itt megtalálhatók az aktuális hírek, 
információk és események, de lehet né-
zegetni például régi képeslapokat vagy új 
fényképeket a város utcáiról, és persze van 
lehetőség hozzászólásra is. Az oldal címe: 
http://www.facebook.com/pilisvorosvar.

Elbúcsúztatták az intézményvezetőket

December 17-én délután 2 órára Gromon István pol-
gármester egy kötetlen évzáró beszélgetésre, kávéra és 
süteményre hívta meg az önkormányzati intézmények, 
azaz a két óvoda, a két általános iskola, a Zeneiskola, a 
Művészetek Háza, a Szakorvosi Rendelő, a Napos Ol-
dal Szociális Központ és a GESZ vezetőit. Ugyanekkor 

ünnepé lyes 
formában el-
búcsúztatta a 
2013. január 
1-jétől állami 
fenntartásba 
kerülő intéz-
mények – a 
két általános 
iskola és a ze-

neiskola – vezetőit, és köszönetet mondott 
nekik az elmúlt évek közös munkájáért. 

Rövid beszédében azt kérte a távozó 
igazgatóktól, hogy a továbbra is maradjon 
szoros a munkakapcsolat az önkormányzat 
és az intézmények között, hiszen az önkor-
mányzat mint működtető továbbra is fele-
lősséget visel az iskolákért, s az ott tanuló 
gyermekekért.

Elhunyt K. Tóth László

Hosszú betegség után elhunyt K. Tóth 
László újságíró, 2012. december 24-én, 57 
éves korában érte a halál. K. Tóth László a 
Magyar Nemzet újságírója volt, 12 éve pilis-
vörösvári lakos, a tavalyi évben a Vörösvári 
Újság számára is írt cikkeket. Január 9-én, 
a pilisvörösvári temetőben helyezték örök 
nyugalomra, utolsó útjára szűk családján 
kívül volt munkatársai közül is sokan elkí-
sérték. Nyugodjék békében!

Emléktábla Mida néninek

Emléktáblát avattak 2012. december 20-án 
Andrusch-Fóti Mária, Mida néni emléké-
re a Napos Oldal Szociális Központban. 
Mida néni volt az egyik kezdeményezője 
a Napos Oldalnak, és egészen haláláig szí-
vén viselte a központ, az ott lakók és dol-
gozók sorsát. 

Az emléktábla-avatáson nagyon sokan 
vettek részt. Ott voltak Mida néni fiai kö-

A kormány vizsgálja a közép-ma-
gyarországi régió kettéválasztását

A kormány határozatot fogadott el a Bu-
dapestből és Pest megyéből álló közép-ma-
gyarországi régió esetleges kettéválasztásá-
nak lehetőségéről.

A január 16-i Magyar Közlönyben meg-
jelent jogszabály arra kéri fel a minisztere-
ket, hogy 2015. december 15-ig vizsgálják 
meg a régió kettéválasztásának lehetőségét. 
A közép-magyarországi régió kettéválasz-
tásának lehetőségét Pest megye önkor-
mányzata és számos települési vezető is 
szorgalmazta az elmúlt években, elsősor-
ban az európai uniós támogatások miatt, 
amelyekből Budapest fejlettsége miatt Pest 
megye kisebb arányban részesül. (MTI)

Adventi koncertek

Advent második hétvégéjén, december 
8-án ünnepváró koncertet adott a Pilisvö-
rösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 
és Fúvószenekar, valamint a zeneiskola 
gyerekkórusa. A közös koncertre a Művé-
szetek Házában került sor szombaton dél-
után, csaknem teltház előtt.

Szintén karácsony előtt, 15-én tartotta 
meg hagyományos karácsonyi koncertjét 
a Mű-hely Galéria. Az idei műsorban Ma-
yer Angyalkát (zongora), Szerémi Márkót 
(klarinét) és Tácsik Zoltánt (hegedű) hall-
hatta a közönség.

14-én a Városi Könyvtárban került sor 
egy csendesebb, meghittebb hangulatú ad-
venti zenés estre. Az irodalmi műsorban 
Durzák Anna mondott verseket, a zenei 
aláfestést Pálmai Árpád éneke és zongora-
játéka biztosította.

December 23-án a Nagytemplomban 
Börcsök Zita opera-, oratórium- és daléne-
kes, magánénektanár és tanítványai, a Fe-
rencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulói 

Asszonybál

Nagy sikerrel, sok vidámsággal zajlott a 
Vörösvári Asszonybál, a tavalyi után immár 
második alkalommal városunkban. A janu-
ár 13-i eseményről következő számunkban 
képes beszámolót is olvashatnak. Addig 
azonban ajánljuk figyelmükbe a solymári 
asszonybált, amelyre a szervezők szeretet-
tel várják a vörösvári táncolni, vigadni sze-
rető asszonyokat, leányokat és menyasszo-
nyokat is. Január 27-én, vasárnap, délután 
4 órától este 9-ig a jó hangulatról a Zwickl 
Polkaparty gondoskodik a solymári műve-
lődési házban (Templom tér 25.). A belépés 
ingyenes.

Elhunyt Janka András

Elhunyt Janka András nyugalmazott ta-
nító, Pilisvörösvár díszpolgára. December 
31-én, rövid betegség után, életének 93. 
évében érte a halál. Bandi bácsi emberi 
helytállásáért élete során több elismerésben 
is részesült: 1989-ben Nagy Imre és társai 
újratemetésén őrként állhatott Maléter Pál 
koporsójánál, 2001-ben Mádl Ferenc köz-
társasági elnöktől vehette át a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. 
Pilisvörösvár Önkormányzata 2007-ben 
díszpolgári címet adományozott neki. Föl-
di maradványait január 12-én helyezték 
nyugalomra a városi temetőben, a reformá-
tus egyház szertartása szerint. Temetésén 
Gromon István polgármester mondott be-
szédet, amit a 33. oldalon olvashatnak.

zül hárman, Andrusch József,  János és 
István, Gromon István polgármester, az in-
tézmény dolgozói és gondozottjai. Rádler 
Judit színművésznő egy novellát olvasott 
fel a szeretetről, majd a polgármester mon-
dott beszédet. A rövid ünnepség a tábla 
felavatásával és a koszorú elhelyezésével 
végződött. 

adtak karácsonyi hangversenyt. A műsoron 
többek között Bach-korálok és oratórium-
részletek hangzottak el, valamint néhány 
darab Esterházy Pál Harmonia Caelestis 
című művéből. 

Adománygyűjtések

Több adománygyűjtő akció is zajlott ka-
rácsony előtt a városban. December 16-
án, vasárnap délelőtt a Plébániatemplom 
előtt fogadták a tartós élelmiszereket és 
gyümölcsöket, az összeállított csomago-
kat az ünnepek előtt vitték el a rászoru-
lóknak. A Pilisvörösvári Római Katolikus 
Egyházközségben határon belül és kívül 
élő, nehéz sorban élő, árva gyerekeknek 
gyűjtöttek, ahogyan az előző években is. 
A cipősdobozokba csomagolt ajándékokat 
Szűcs Balázs atya segítségével juttatták el 
a gyerekeknek.  

Persze segíteni nemcsak karácsony előtt 
lehet, a Városi Napos Oldal Szociális Köz-
pont egész évben várja az adományokat. 
Listájukat arról, hogy aktuálisan mire van 
szükség, hónapról hónapra megtalálhatják 
lapunkban is (32. oldal).

Valeria Koch-díjat kapott a  
Schiller gimnázium tanulója

Január 12-én megtartották a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányza-
tának gálaestjét Budapesten, a Kongresz-
szusi Központban. A gálaestet immár 17. 
alkalommal rendezik meg, emlékezve az 
1994 decemberében választott kisebbségi 
önkormányzatok megalakulására. Az ese-
ményen átadták a magyarországi németség 
legmagasabb kitüntetését, az úgynevezett 
"aranytűt" három, a német nemzetiségért 
kiemelkedően sokat tett személyiségnek. 
Idén tizedik alkalommal adták át a Valeria 
Koch-díjat, amelyet magyarországi német 
középiskolások kaphatnak kiemelkedő is-
kolai teljesítményük és nemzetiségi terüle-
ten végzett munkájuk alapján. A díjazottak 
között volt a vörösvári Schiller Gimnázi-
umban tanuló Stocker Andrea is. Részlete-
sebb beszámolót olvashatnak az esemény-
ről februári számunkban.

Deutscher Kalender 2013

Megjelent a 2013-as évre szóló Deutscher 
Kalender. A naptár már több mint öt évti-
zedes múltra tekint vissza, a Neue Zeitung 
mellett a magyarországi németek legjelen-
tősebb rendszeres kiadványa. Olvashatunk 
benne városokról, községekről, partnerkap-
csolatokról, a német anyanyelvről, a ma-
gyarországi német történelemről. Helyet 
kap a kötetben az ifjúsági és az egyházi 
szekció és irodalom is. A kiadvány beszámol 
a magyarországi németség elmúlt évének 
legfontosabb eseményeiről, és érdekes sze-
mélyiségeket mutat be. Szerepel a kötetben 
egy írással nemzetiségi rovatszerkesztőnk, 
Dr. Kerekes Gábor is. A kalendáriumot 
ezúttal is az aktuális BlickPunkt-verseny 
képei díszítik.

A Deutscher Kalendert a megszokott 
módon, a Neue Zeitung szerkesztőségétől 
(1062 Budapest, Lendvay u. 22. tel.: 1 /302 
68 77, email: neueztg@hu.inter.net) lehet 
megrendelni.

FELHÍVÁS 
50 éves a Zeneiskola!

Az abonyi Állami zeneiskola 1963-ban 
létesített kihelyezett tagozatot Pilisvö-
rösváron. 

Kérünk mindenkit, akinek birtoká-
ban van érdekes fénykép, bizonyít-
vány, dokumentum vagy bármilyen 
tárgyi emlék a zeneiskola múltjából, 
az hozza be azt a iskola titkárságára: 
Szabadság út 21.

Az összegyűlt tárgyak felhasználá-
sával kiállítást rendezünk a zeneiskola 
történetéről, melyet 2013. májusában 
szeretnénk megnyitni. A behozott tár-
gyakat természetesen megőrizzük, és a 
kiállítás zárása után visszaadjuk, ha tu-
lajdonosa kéri azt. Előre is köszönjük!
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ÖNKORMÁNYZAT

2012-ben 1295 új jogszabály szü-
letett az országban, vagyis átlago-
san számolva tavaly minden napra 
jutott 3-4 újdonság – beleértve a 
vasár- és ünnepnapokat is. Néme-
lyik megjelenik a hírekben, és hall 
róla a nagyközönség is, de az ember 
nagyrészt már csak legyint: úgysem 
tudja követni az összeset. Van, aki-
nek viszont hivatalból muszáj, és 
polgármester (vagy éppen újság-
író) legyen a talpán, aki eligazodik 
a nagy átalakulások között. Januá-
ri interjúnkban ezek közül vettük 
sorra azokat, amelyek jelenleg a 
legnagyobb horderejűek, és ame-
lyekről a lakosságnak is érdemes 
tudnia.

• Aki mostanában jár a Polgármesteri Hi-
vatalban, látja, hogy kicsit felbolydult az 
élet. Emberek és irodák jönnek-mennek, 
változnak a munkahelyek, a felettesek, át-
szervezés, költözködés, és közben – gon-
dolom – a szokásos feladatokat ugyanúgy 
el kell végezni. Bírják még a tempót?

Bírnunk kell… De az biztos, hogy az egész 
évi – de különösen a decemberi – terhe-
lés emberpróbáló volt. Jogszabályolvasás, 
eligazító értekezleteken való részvétel, 
adatszolgáltatások kíméletlenül rövid 
határidőkkel, rendkívüli önkormányza-
ti ülések, nehéz döntések. Költözések a 
Városházáról a Járási Hivatalba, a Városi 
Ügyfélszolgálatról a Városházára, a Vá-
rosházáról a Puskin u. 8-ba, a főépületből 
a melléképületbe, a környező települések-
ről Vörösvárra. Festés-mázolás, takarítás, 
bútorszállítás. – Mindezt lehetőleg olcsón 
vagy ingyen: közmunkásokkal, a hivata-
li személyszállító kisbusszal, utánfutóval, 
olykor talicskával. 

A csúcspont január 2. volt… Ezen a na-
pon egyszerre kellett elindulnia a Járási Hi-
vatalnak, a Pilisvörösvári Tankerületnek, a 
Kiemelt Építéshatóságnak, az állami fenn-
tartásba vett iskolák új formában történő 
működtetésének, a jelentősen átalakult sze-

mélyi összetételű Polgármesteri Hivatalnak. 
(A Polgármesteri Hivatalból 21 ember távo-
zott a Járási Hivatalhoz, eddig 14 új ember 
érkezett – főleg az új Építéshatósági osztály-
ba, és 6 fő tért vissza a Városi Ügyfélszolgálat 
épületéből a Fő tér 1. szám alá, az Igazgatási 
osztály kötelékébe.) Meg kellett szervezni, 
hogy mindenkinek legyen helye, irodája, 
asztala, széke, számítógépe, működő tele-
fonja, internetes kapcsolata, e-mail címe. 
Az ügyintézőnek legyen főnöke, a főnöknek 
legyen beosztottja, minden ügyirat átadás-
átvétele megtörténjen, mindenkinek meg-
legyenek a munkaügyi papírjai, mindenki 
megkapja időben a fizetését. Minden  épü-
letben legyen fűtés, meg legyen szervezve a 
nyitás-zárás, az épület biztosítása. Legyenek 
rögzítve minden helyszínen a felelősségi vi-
szonyok, a költségviselés rendje… És mind-
eközben végezni az egyébként szokásos ren-
des munkát.

• Arról már volt szó korábban, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal és így a dolgozók egy 
része is átkerül a Járási Hivatalhoz. Fon-
tos változás most az építéshatóság átszer-
vezése is. A járás többi településéről is ide 
kell majd jönni ügyet intézni? 

2013. január 1-től a járáshoz tartozó mind 
a 9 település számára a Pilisvörösvári Pol-

gármesteri Hivatal látja el az építésható-
sági feladatokat. (Eddig csak Pilisszántó, 
Pilisjászfalu és Tinnye részére láttuk el ezt 
a feladatot.) Ehhez egy 16 fős új szervezeti 
egységet kellett létrehoznunk, az Építés-
hatósági osztályt, amely 2013. január 2-án 
megkezdte működösét a Puskin u. 8. sz. alat-
ti önkormányzati tulajdonú épületben (volt 
Puskin u. óvoda épülete).  A munkatársak 
egy részét a környékbeli települések polgár-
mesteri hivatalaiból toboroztuk. – Ezúton is 
köszönöm a környékbeli települések polgár-
mestereinek és jegyzőinek segítőkészségét és 
konstruktív hozzáállását a személyi és tárgyi 
feltételek megteremetéséhez (munkatársak, 
számítógépek, bútorok átengedése).

• Ki fogja finanszírozni a működtetést? 
Vörösvár, az állam vagy a települések kö-
zösen?

Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy egye-
dül Vörösvár. A költségvetési törvényben 
ugyanis egyetlen sor sincs arról, hogy eh-
hez a feladathoz a feladatfinanszírozás ke-
retében állami támogatást kapnánk. Hetek 
óta reménykedünk, hogy jön valamilyen 
tájékoztatás a feladat finanszírozásáról, de 
a mai napig ilyen nem érkezett.

• A vörösváriaknak milyen változást je-
lent ez mostantól az ügyintézésben?

A vörösváriaknak csupán annyit, hogy az 
építési engedélyeket, a használatba vételi 
engedélyeket és egyéb építéshatósági ügye-
ket mostantól nem a Fő tér 1-ben, hanem a 
Puskin u. 8-ban kell intézni. A környékbeli 
települések szempontjából nagyobb a vál-
tozás: polgáraiknak mostantól el kell jön-
niük Vörösvárra, ha építéshatósági ügyet 
akarnak intézni. Kivéve a solymáriakat, 
akiknek az ügyintézői egyelőre – helyhiány 
miatt – még Solymáron dolgoznak.

• Közben elindult az önkormányzatok 
adósságrendezése is. Mekkora összegre 
számíthatunk?

A jogszabály szerint az adósság-átvállalás 
mértékének alapja „az átvállalással érintett 
önkormányzat 2012. június 30-i, egy főre 
jutó iparűzési adóerő-képességének, és az 
átvállalással érintett önkormányzat telepü-
léskategóriája adóerő-képessége korrigált 
átlagának egymáshoz viszonyított aránya”. 
Az átvállalás mértéke ennek alapján lehet 
az adósság 40-50-60-70%-a. Éppen a mai 
napon tették közzé a Belügyminisztérium 
honlapján, hogy Pilisvörösvár esetében ez 
az arány: 50%. 

Az adósság-átvállalásnál figyelembe ve-
hető adósságunk bő 1.6 milliárd forint. Így 
tehát a várható átvállalás összege kb. 800 
millió forint. Az adósság-átvállalás ugyan-
is nem terjed ki minden adósságfajtára, 
így például nem terjed ki arra az évek óta 
előkészített, de csak ez év második felétől 
folyamatosan lehívandó 230 millió forint-
nyi hitelre, amit a szennyvíztisztító telep és 
a csatornahálózat felújítására és bővítésére 
kell majd felvennünk.

Ez a 800 millió azonban remélhetőleg 
nem a végső szám. Valamikor január 22. 
és február 6. között ugyanis négyfős mi-
nisztériumi szakértői tárgyalódelegációval 
találkozunk a Kormányhivatalban, s ott 
lehet majd egyeztetni az adósságátválla-
lás mértékéről, illetve összegéről, s esetleg 
emelést kérni. A kérést szakmai érvekkel, 
írásban kell alátámasztani. Én mindenkép-
pen szeretnék emelést kérni, mert részben a 
szennyvízberuházás önrészének biztosítá-
sához szükséges 230 millió forint, részben 
a járásközponti feladatokkal kapcsolatos 
többletköltségeink ezt erősen indokolják. 
(Pl.: a Járási Hivatal részére átadott vado-
natúj épület pályázati önrészére felvett kb. 
41,5 millió forint hitelt még 20 éven át mi 
törlesztjük; a Kiemelt Építéshatósághoz 12 
új státuszt kellett létesítenünk, amihez nem 
kapunk feladatfinanszírozást, és erre a cél-
ra kell feláldoznunk a Puskin u. 8. sz. alatti 

épületet is.) A külön tárgyalásokon – többek 
között a fentiek miatt – kérni fogom a na-
gyobb átvállalási százalék megállapítását.

• Mennyi lenne Ön szerint az elfogadható 
átvállalási összeg?

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy egy 
60%-os átvállalási mérték, azaz összegét te-
kintve egy 1 milliárd forint körüli adósság-
átvállalás reális és igazságos lenne.

• Azt lehet már tudni, hogy az adósság át-
vállalásának milyen „ára” lesz? 

Részben. Azt már tudjuk, hogy megszű-
nik a személyi jövedelemadó-visszatérítés, 
azaz ettől az évtől az önkormányzatok a 
településükön élő polgárok személyi jöve-
delemadójából egy forintot sem kapnak. Ez 
Vörösvárnak éves szinten kb. 276,5 millió 
forint bevételkiesést jelent. Elvonják továb-
bá a gépjárműadó 60%-át. Ez újabb kb. 74 
millió forint bevételkiesés. Továbbá a fel-
adatfinanszírozás keretében az állami tá-
mogatásunk éves szinten összességében kb. 
150 millió forinttal csökken. Ez a három 
tétel együtt már több mint 500 millió forint. 
Igaz, bizonyos területeken a kiadásaink is 
csökkennek. Az iskolák állami fenntartás-
ba vételével a pedagógusok bérét és annak 
járulékait az állami fizeti, ez nekünk kb. 
323 millió forint kiadáscsökkenést jelent. 
Továbbá az adósság-átvállalás is csökkenti 
az éves kiadásainkat, de ennek pontos ösz-
szegét még nem ismerjük. A szociális ki-
adásaink is csökkennek várhatóan, kb. 10 
millió forinttal. Sajnos mindezt egybe vetve 
a bevételcsökkenés az idei évben várhatóan 
kb. 100 millió forinttal nagyobb lesz, mint 
a kiadáscsökkenés. 

• Honnan, miből fogják pótolni a hiány-
zó összeget?

Ezt ebben a pillanatban nem tudom meg-
mondani. Csökkenhetne például néhány 
tízmillió forinttal ez az összeg, ha sikerül-

ne elérnünk az adósság-átvállalás mértéké-
nek megemelését.

• A tél miatt a szennyvízprojektről nem 
sokat hallottunk mostanában. De törvé-
nyi változás miatt az önkormányzatnak 
át kell vennie tulajdonba a víziközmű-
vagyont. Eddig, úgy tudom, nem sikerült 
megegyezni a feltételekről a vízművekkel.

Ebben az ügyben szerencsére nincsen 
szükség megegyezésre. 2012. december 
31-én ugyanis hatályba lépett a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény azon előírása, miszerint „Víziközmű 
kizárólag az állam és települési önkor-
mányzat tulajdonába tartozhat”, s „ennek 
érdekében az a víziközmű vagy víziközmű 
létrehozására irányuló beruházás, amely 
olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában 
áll, amely felett – ide nem értve a munka-
vállalói rész-tulajdont – a tulajdoni része-
sedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 
2013. január 1-jén az ellátásért felelős tu-
lajdonába kerül”. Így tehát a Koncessziós 
szerződés időtartama alatt a pilisvörösvári 
szennyvíztelepen végzett fejlesztések és be-
ruházások révén létrejött vagyon a törvény 
erejénél fogva ingyenesen az önkormány-
zat tulajdonába megy át.

A szennyvízprojekttel kapcsolatban ta-
lán nagyobb jelentőségű az a lépés, hogy 
január elején végre el tudtuk küldeni minő-
ségbiztosításra az átdolgozott közbeszerzé-
si dokumentációt mind a szennyvíztelep, 
mind a csatornahálózat tekintetében. A 
minőségbiztosítás remélhetőleg kb. két hét 
alatt megtörténik, s aztán kiírhatjuk végre a 
kiviteli közbeszerzést. Onnantól kezdve re-
mélhetőleg felgyorsulnak az események, s 
a nyáron – 3 éves hosszú előkészítő munka 
után – megkezdődhet végre a kivitelezés, 
azaz a szennyvíztelep és a csatornahálózat 
felújítása és bővítése.

Sólyom Ágnes

Tájékoztatás  
adótartozásra  

indított  
végrehajtási eljárás  

lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkez! Adó-
zóink "gyelmét, hogy lejárt tartozás 
esetén az önkormányzati adóhatóság 
jogosult a tartozás összegére végre-
hajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér- illetve nyugdíj-
letiltást, ingó- és ingatlanfoglalást, va-
lamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton újfent tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pilisvörösvári Járási Hivatal a Pilisvörösvár, F! u. 66. szám alatti (volt 
ügyfélszolgálat) épületében 2013. január 1-t!l megkezdte m#ködését. 

A Pilisvörösvári Járási Hivatal illetékességi területén a körzetébe tartozó (Pilisborosjen!, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pi-
lisszentiván, Solymár, Tinnye és Üröm) jegyz!kt!l átvett hatósági feladatokat látja el.
2013. január 1-t!l a Járási Hivatalhoz kell fordulni az alábbi ügyekben:

- a városi gyámhivatal minden feladata, mely b!vült a jegyz!i gyámhatóság védelembe vételi és ideiglenes hatályú el-
helyezési feladataival,
- a szociális ellátások közül az alanyi jogú ápolási díj, az id!s korúak járadéka, a közgyógyellátás és az egészségbiztosítási 
ellátásra való jogosultság igazolása

A járási hivatalhoz került az okmányiroda is, így minden okmányügyintézés náluk történik. Felhívom a "gyelmüket arra, hogy 
az okmányiroda a járási hivatal részeként, változatlan elérhet!séggel, továbbra is a jelenlegi helyen fogadja az ügyfeleket. 

A Pilisvörösvári Járási Hivatal elérhet!ségei átmenetileg megtalálhatóak a városi honlapon. 

Az építéshatósági ügyeket változatlanul Pilisvörösvár Hivatalán belül intézzük, azzal a különbséggel, hogy 2013. január 1. 
napjától 9 település építéshatósági ügyeit intézi majd a Puskin u. 8. szám alatt kialakított Építéshatósági Osztály.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!

Hatásköri változások a Polgármesteri Hivatalban
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2012-ben 1295 új jogszabály szü-
letett az országban, vagyis átlago-
san számolva tavaly minden napra 
jutott 3-4 újdonság – beleértve a 
vasár- és ünnepnapokat is. Néme-
lyik megjelenik a hírekben, és hall 
róla a nagyközönség is, de az ember 
nagyrészt már csak legyint: úgysem 
tudja követni az összeset. Van, aki-
nek viszont hivatalból muszáj, és 
polgármester (vagy éppen újság-
író) legyen a talpán, aki eligazodik 
a nagy átalakulások között. Januá-
ri interjúnkban ezek közül vettük 
sorra azokat, amelyek jelenleg a 
legnagyobb horderejűek, és ame-
lyekről a lakosságnak is érdemes 
tudnia.

• Aki mostanában jár a Polgármesteri Hi-
vatalban, látja, hogy kicsit felbolydult az 
élet. Emberek és irodák jönnek-mennek, 
változnak a munkahelyek, a felettesek, át-
szervezés, költözködés, és közben – gon-
dolom – a szokásos feladatokat ugyanúgy 
el kell végezni. Bírják még a tempót?

Bírnunk kell… De az biztos, hogy az egész 
évi – de különösen a decemberi – terhe-
lés emberpróbáló volt. Jogszabályolvasás, 
eligazító értekezleteken való részvétel, 
adatszolgáltatások kíméletlenül rövid 
határidőkkel, rendkívüli önkormányza-
ti ülések, nehéz döntések. Költözések a 
Városházáról a Járási Hivatalba, a Városi 
Ügyfélszolgálatról a Városházára, a Vá-
rosházáról a Puskin u. 8-ba, a főépületből 
a melléképületbe, a környező települések-
ről Vörösvárra. Festés-mázolás, takarítás, 
bútorszállítás. – Mindezt lehetőleg olcsón 
vagy ingyen: közmunkásokkal, a hivata-
li személyszállító kisbusszal, utánfutóval, 
olykor talicskával. 

A csúcspont január 2. volt… Ezen a na-
pon egyszerre kellett elindulnia a Járási Hi-
vatalnak, a Pilisvörösvári Tankerületnek, a 
Kiemelt Építéshatóságnak, az állami fenn-
tartásba vett iskolák új formában történő 
működtetésének, a jelentősen átalakult sze-

mélyi összetételű Polgármesteri Hivatalnak. 
(A Polgármesteri Hivatalból 21 ember távo-
zott a Járási Hivatalhoz, eddig 14 új ember 
érkezett – főleg az új Építéshatósági osztály-
ba, és 6 fő tért vissza a Városi Ügyfélszolgálat 
épületéből a Fő tér 1. szám alá, az Igazgatási 
osztály kötelékébe.) Meg kellett szervezni, 
hogy mindenkinek legyen helye, irodája, 
asztala, széke, számítógépe, működő tele-
fonja, internetes kapcsolata, e-mail címe. 
Az ügyintézőnek legyen főnöke, a főnöknek 
legyen beosztottja, minden ügyirat átadás-
átvétele megtörténjen, mindenkinek meg-
legyenek a munkaügyi papírjai, mindenki 
megkapja időben a fizetését. Minden  épü-
letben legyen fűtés, meg legyen szervezve a 
nyitás-zárás, az épület biztosítása. Legyenek 
rögzítve minden helyszínen a felelősségi vi-
szonyok, a költségviselés rendje… És mind-
eközben végezni az egyébként szokásos ren-
des munkát.

• Arról már volt szó korábban, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal és így a dolgozók egy 
része is átkerül a Járási Hivatalhoz. Fon-
tos változás most az építéshatóság átszer-
vezése is. A járás többi településéről is ide 
kell majd jönni ügyet intézni? 

2013. január 1-től a járáshoz tartozó mind 
a 9 település számára a Pilisvörösvári Pol-

gármesteri Hivatal látja el az építésható-
sági feladatokat. (Eddig csak Pilisszántó, 
Pilisjászfalu és Tinnye részére láttuk el ezt 
a feladatot.) Ehhez egy 16 fős új szervezeti 
egységet kellett létrehoznunk, az Építés-
hatósági osztályt, amely 2013. január 2-án 
megkezdte működösét a Puskin u. 8. sz. alat-
ti önkormányzati tulajdonú épületben (volt 
Puskin u. óvoda épülete).  A munkatársak 
egy részét a környékbeli települések polgár-
mesteri hivatalaiból toboroztuk. – Ezúton is 
köszönöm a környékbeli települések polgár-
mestereinek és jegyzőinek segítőkészségét és 
konstruktív hozzáállását a személyi és tárgyi 
feltételek megteremetéséhez (munkatársak, 
számítógépek, bútorok átengedése).

• Ki fogja finanszírozni a működtetést? 
Vörösvár, az állam vagy a települések kö-
zösen?

Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy egye-
dül Vörösvár. A költségvetési törvényben 
ugyanis egyetlen sor sincs arról, hogy eh-
hez a feladathoz a feladatfinanszírozás ke-
retében állami támogatást kapnánk. Hetek 
óta reménykedünk, hogy jön valamilyen 
tájékoztatás a feladat finanszírozásáról, de 
a mai napig ilyen nem érkezett.

• A vörösváriaknak milyen változást je-
lent ez mostantól az ügyintézésben?

A vörösváriaknak csupán annyit, hogy az 
építési engedélyeket, a használatba vételi 
engedélyeket és egyéb építéshatósági ügye-
ket mostantól nem a Fő tér 1-ben, hanem a 
Puskin u. 8-ban kell intézni. A környékbeli 
települések szempontjából nagyobb a vál-
tozás: polgáraiknak mostantól el kell jön-
niük Vörösvárra, ha építéshatósági ügyet 
akarnak intézni. Kivéve a solymáriakat, 
akiknek az ügyintézői egyelőre – helyhiány 
miatt – még Solymáron dolgoznak.

• Közben elindult az önkormányzatok 
adósságrendezése is. Mekkora összegre 
számíthatunk?

A jogszabály szerint az adósság-átvállalás 
mértékének alapja „az átvállalással érintett 
önkormányzat 2012. június 30-i, egy főre 
jutó iparűzési adóerő-képességének, és az 
átvállalással érintett önkormányzat telepü-
léskategóriája adóerő-képessége korrigált 
átlagának egymáshoz viszonyított aránya”. 
Az átvállalás mértéke ennek alapján lehet 
az adósság 40-50-60-70%-a. Éppen a mai 
napon tették közzé a Belügyminisztérium 
honlapján, hogy Pilisvörösvár esetében ez 
az arány: 50%. 

Az adósság-átvállalásnál figyelembe ve-
hető adósságunk bő 1.6 milliárd forint. Így 
tehát a várható átvállalás összege kb. 800 
millió forint. Az adósság-átvállalás ugyan-
is nem terjed ki minden adósságfajtára, 
így például nem terjed ki arra az évek óta 
előkészített, de csak ez év második felétől 
folyamatosan lehívandó 230 millió forint-
nyi hitelre, amit a szennyvíztisztító telep és 
a csatornahálózat felújítására és bővítésére 
kell majd felvennünk.

Ez a 800 millió azonban remélhetőleg 
nem a végső szám. Valamikor január 22. 
és február 6. között ugyanis négyfős mi-
nisztériumi szakértői tárgyalódelegációval 
találkozunk a Kormányhivatalban, s ott 
lehet majd egyeztetni az adósságátválla-
lás mértékéről, illetve összegéről, s esetleg 
emelést kérni. A kérést szakmai érvekkel, 
írásban kell alátámasztani. Én mindenkép-
pen szeretnék emelést kérni, mert részben a 
szennyvízberuházás önrészének biztosítá-
sához szükséges 230 millió forint, részben 
a járásközponti feladatokkal kapcsolatos 
többletköltségeink ezt erősen indokolják. 
(Pl.: a Járási Hivatal részére átadott vado-
natúj épület pályázati önrészére felvett kb. 
41,5 millió forint hitelt még 20 éven át mi 
törlesztjük; a Kiemelt Építéshatósághoz 12 
új státuszt kellett létesítenünk, amihez nem 
kapunk feladatfinanszírozást, és erre a cél-
ra kell feláldoznunk a Puskin u. 8. sz. alatti 

épületet is.) A külön tárgyalásokon – többek 
között a fentiek miatt – kérni fogom a na-
gyobb átvállalási százalék megállapítását.

• Mennyi lenne Ön szerint az elfogadható 
átvállalási összeg?

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy egy 
60%-os átvállalási mérték, azaz összegét te-
kintve egy 1 milliárd forint körüli adósság-
átvállalás reális és igazságos lenne.

• Azt lehet már tudni, hogy az adósság át-
vállalásának milyen „ára” lesz? 

Részben. Azt már tudjuk, hogy megszű-
nik a személyi jövedelemadó-visszatérítés, 
azaz ettől az évtől az önkormányzatok a 
településükön élő polgárok személyi jöve-
delemadójából egy forintot sem kapnak. Ez 
Vörösvárnak éves szinten kb. 276,5 millió 
forint bevételkiesést jelent. Elvonják továb-
bá a gépjárműadó 60%-át. Ez újabb kb. 74 
millió forint bevételkiesés. Továbbá a fel-
adatfinanszírozás keretében az állami tá-
mogatásunk éves szinten összességében kb. 
150 millió forinttal csökken. Ez a három 
tétel együtt már több mint 500 millió forint. 
Igaz, bizonyos területeken a kiadásaink is 
csökkennek. Az iskolák állami fenntartás-
ba vételével a pedagógusok bérét és annak 
járulékait az állami fizeti, ez nekünk kb. 
323 millió forint kiadáscsökkenést jelent. 
Továbbá az adósság-átvállalás is csökkenti 
az éves kiadásainkat, de ennek pontos ösz-
szegét még nem ismerjük. A szociális ki-
adásaink is csökkennek várhatóan, kb. 10 
millió forinttal. Sajnos mindezt egybe vetve 
a bevételcsökkenés az idei évben várhatóan 
kb. 100 millió forinttal nagyobb lesz, mint 
a kiadáscsökkenés. 

• Honnan, miből fogják pótolni a hiány-
zó összeget?

Ezt ebben a pillanatban nem tudom meg-
mondani. Csökkenhetne például néhány 
tízmillió forinttal ez az összeg, ha sikerül-

ne elérnünk az adósság-átvállalás mértéké-
nek megemelését.

• A tél miatt a szennyvízprojektről nem 
sokat hallottunk mostanában. De törvé-
nyi változás miatt az önkormányzatnak 
át kell vennie tulajdonba a víziközmű-
vagyont. Eddig, úgy tudom, nem sikerült 
megegyezni a feltételekről a vízművekkel.

Ebben az ügyben szerencsére nincsen 
szükség megegyezésre. 2012. december 
31-én ugyanis hatályba lépett a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény azon előírása, miszerint „Víziközmű 
kizárólag az állam és települési önkor-
mányzat tulajdonába tartozhat”, s „ennek 
érdekében az a víziközmű vagy víziközmű 
létrehozására irányuló beruházás, amely 
olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában 
áll, amely felett – ide nem értve a munka-
vállalói rész-tulajdont – a tulajdoni része-
sedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, 
2013. január 1-jén az ellátásért felelős tu-
lajdonába kerül”. Így tehát a Koncessziós 
szerződés időtartama alatt a pilisvörösvári 
szennyvíztelepen végzett fejlesztések és be-
ruházások révén létrejött vagyon a törvény 
erejénél fogva ingyenesen az önkormány-
zat tulajdonába megy át.

A szennyvízprojekttel kapcsolatban ta-
lán nagyobb jelentőségű az a lépés, hogy 
január elején végre el tudtuk küldeni minő-
ségbiztosításra az átdolgozott közbeszerzé-
si dokumentációt mind a szennyvíztelep, 
mind a csatornahálózat tekintetében. A 
minőségbiztosítás remélhetőleg kb. két hét 
alatt megtörténik, s aztán kiírhatjuk végre a 
kiviteli közbeszerzést. Onnantól kezdve re-
mélhetőleg felgyorsulnak az események, s 
a nyáron – 3 éves hosszú előkészítő munka 
után – megkezdődhet végre a kivitelezés, 
azaz a szennyvíztelep és a csatornahálózat 
felújítása és bővítése.
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zóink "gyelmét, hogy lejárt tartozás 
esetén az önkormányzati adóhatóság 
jogosult a tartozás összegére végre-
hajtási eljárásban azonnali beszedési 
megbízást, munkabér- illetve nyugdíj-
letiltást, ingó- és ingatlanfoglalást, va-
lamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Ezúton újfent tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pilisvörösvári Járási Hivatal a Pilisvörösvár, F! u. 66. szám alatti (volt 
ügyfélszolgálat) épületében 2013. január 1-t!l megkezdte m#ködését. 

A Pilisvörösvári Járási Hivatal illetékességi területén a körzetébe tartozó (Pilisborosjen!, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pi-
lisszentiván, Solymár, Tinnye és Üröm) jegyz!kt!l átvett hatósági feladatokat látja el.
2013. január 1-t!l a Járási Hivatalhoz kell fordulni az alábbi ügyekben:

- a városi gyámhivatal minden feladata, mely b!vült a jegyz!i gyámhatóság védelembe vételi és ideiglenes hatályú el-
helyezési feladataival,
- a szociális ellátások közül az alanyi jogú ápolási díj, az id!s korúak járadéka, a közgyógyellátás és az egészségbiztosítási 
ellátásra való jogosultság igazolása

A járási hivatalhoz került az okmányiroda is, így minden okmányügyintézés náluk történik. Felhívom a "gyelmüket arra, hogy 
az okmányiroda a járási hivatal részeként, változatlan elérhet!séggel, továbbra is a jelenlegi helyen fogadja az ügyfeleket. 

A Pilisvörösvári Járási Hivatal elérhet!ségei átmenetileg megtalálhatóak a városi honlapon. 

Az építéshatósági ügyeket változatlanul Pilisvörösvár Hivatalán belül intézzük, azzal a különbséggel, hogy 2013. január 1. 
napjától 9 település építéshatósági ügyeit intézi majd a Puskin u. 8. szám alatt kialakított Építéshatósági Osztály.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!

Hatásköri változások a Polgármesteri Hivatalban
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
DECEMBER 20.

További határozatok:

• 243/2012. a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány székhelyhasz-
nálati kérelmének jóváhagyása
• 246/2012. a bérlakás-értékesítési számláról az önkormányzat fize-
tési számlájára történő átvezetés
• 247/2012. a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár Alapító ok-
iratának módosítása, Módosító okiratának elfogadása
• 248/2012. az üresen álló, Arany J. u. 1/f. I/3 sz. önkormányzati 
lakás értékesítési pályáztatása
• 249/2012. a Jegyző 2012. évi teljesítményértékelése
• 250/2012. a pedagógiai szakszolgálati szerződések közös meg-
egyezéssel történő megszüntetése
• 252/2012. a Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány székhelybe-
jegyzése

Rendeletek: 

• 1/2013. a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
• 2/2013. az állatok tartásáról szóló 24/2007. (IX. 18.) önkormányza-
ti rendelet hatályon kívül helyezéséről

(a rendeletek teljes szövege megtalálható a városi honlapon:  
www.pilisvorosvar.hu)

December 20-án tartotta meg 
Vörösvár önkormányzatának kép-
viselő-testülete a decemberi rendes 

ülést, 11 fővel. Elsőként a Fő utca 91. szám 
alatti ingatlan, a volt húsbolt ügye került 
napirendre. 

Fő u. 91.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan utca 
felőli része üresen áll, ennek bérlésére írt ki 
pályázatot korábban több alkalommal is az 
önkormányzat. A mostani kiírásra egy pá-
lyázó jelentkezett, és érvényes pályázatot 
adott be. A testület egyelőre nem döntött a 
bérbe adásról, hanem felkérte a polgármes-
tert, hogy folytasson tárgyalásokat a bér-
lőjelölttel az épület felújításának műszaki 
tartalmáról. A téma a következő rendes ülé-
sen kerülhet ismét napirendre. (237/2012. 
Kt. sz. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Balatonfenyvesi üdülő

Egy másik ingatlan ügyét is tárgyalták: 
a balatonfenyvesi üdülőre még szeptem-
berben írt ki pályázatot az önkormányzat. 
Érkeztek is pályázatok, de igen alacsony 
bérleti díjajánlatot tartalmaztak (havi 30, 
illetve 32 ezer forintot), ezért a testület 
eredménytelenné nyilvánította a pályáza-
tot. Úgy döntöttek, hogy az üdülőt 2013. 
évtől az önkormányzat maga üzemelteti, 
megbízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
készítse el az üdülő hasznosítási tervét, és 
mérje fel az igényt a városi civil szervezetek 
tagjai körében is, hogy alacsony térítés elle-
nében lenne-e érdeklődés a balatonfenyvesi 
táborban való üdülésre. (238/2012. Kt. sz. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Építéshatóság

Új jogszabály született az építéshatóságok-
ról, ez alapján 2013. január 1-jétől a járás-

székhely jegyzőjéhez tartozik az elsőfokú 
építésügyi hatóság. Pilisvörösvár járásszék-
hely, ezért fel kellett állítani a vörösvári 
polgármesteri hivatalban egy, a Műszaki 
Osztálytól független, önálló építéshatósá-
gi osztályt, amely a járáshoz tartozó összes 
település (azaz Pilisborosjenő, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Pilisszántó Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm) 
számára ellátja ezeket a feladatokat. Az 
építéshatóság 16 fővel működik majd, ve-

zetője Szondi Zsuzsanna, aki az ülésen be 
is mutatkozott a képviselőknek. A testület 
döntése szerint az építéshatóság a Puskin 
u. 8. szám alatti épületben kap helyet, ahol 
korábban a gyámhivatal működött. Január 
2-án az osztály meg is kezdte munkáját, 
bár egyelőre még nem a teljes létszámmal, 
és nem a végleges körülmények között. Ide-
iglenesen Solymáron is működik kirendelt-
ség, a Polgármesteri Hivatalban. (239/2012. 
Kt. sz. határozat 10 igen, 1 tartózkodás)

Foglalkoztatási kérdések

Határozott a testület a Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
nyugdíjba vonuló köz-
alkalmazottai részére 
kéthavi alapilletmé-
nyüknek megfelelő juta-
lom biztosításáról – aho-
gyan eddig ezt a többi 
közalkalmazott nyugál-
lományba vonulása ese-
tén is tette. Jóváhagyta 
a testület a három tech-
nikai státusz további 
biztosítását is. A Ligeti 
Cseperedő óvodában a 
két 8 órás fűtő-karban-
tartói státusz közül az 

egyik üresedik meg, ide egy 4 órás státusz 
további biztosításáról született döntés, így a 
két telephelyen – a Zrínyi és a Szabadság 
utcai óvodában – a jövőben 6-6 órában lesz 
ellátva a feladat. (240/2012. Kt. sz. határo-
zat – 11 igen egyhangú; 241/2012. Kt. sz. 
határozat – 11 igen egyhangú; 242/2012. 
Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 nem)

Folyószámla-hitelszerződés

A Volksbank a stabilitási törvényre hivat-
kozva a testületi ülés napján levélben kö-
zölte, hogy csak április 30-áig hosszabbítja 
meg az önkormányzat folyószámla-hitel-
szerződését, a további finanszírozásról pe-
dig akkor tud döntést hozni, ha ismertek 
lesznek az önkormányzatok konszolidáci-
ójának pontos feltételei és azok bankokra 
gyakorolt hatása. A testület felhatalmazást 
adott a polgármesternek a szerződés aláírá-
sára. (244/2012 Kt. sz. határozat – 8 igen, 1 
nem, 2 tartózkodás)

A víziközművek tulajdonjoga

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezése szerint víziközmű kizárólag 
az állam és települési önkormányzat tulaj-
donába tartozhat. A tulajdonjog a gazdasá-
gi társaságoktól ingyenesen, a tulajdonjog-
hoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel 
együttesen arra száll át, aki az ellátásért 
felelős – jelen esetben Pilisvörösvár Ön-
kormányzatára. A szennyvíztelep és a csa-
tornahálózat üzemeltetője, a Pilisvörösvári 
Vízművek Kft. készített egy megállapodás-
tervezetet a vagyonátadásra, amely szerint 
a vagyonelemeknek csak egy részét adta 
volna át az önkormányzatnak. A testület 
nem adott felhatalmazást a polgármester-

nek a megállapodás aláírására, úgy vélte, 
hogy a törvény alapján 2013. január 1-jével 
minden vagyonnak át kell kerülnie az 
önkormányzat tulajdonába. Felszólította 
ezért a Vízművek Kft-t, hogy a teljeskörű 
vagyonátadást hajtsa végre, a törvénynek 
megfelelően. (245/2012. Kt. sz. határozat – 
10 igen, 1 tartózkodás)

Időkorlát a testületi üléseken

Módosították az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatát (SZMSZ). 
A módosítás célja az előterjesztés szerint 
az volt, hogy az ülések ne húzódjanak el 
rendkívüli módon, és megelőzzék az öncé-
lú és parttalan vitákat. Az utóbbi bő másfél 
évben többször előfordult ugyanis, hogy 
egy-egy napirendi pontot egy, másfél, vagy 
akár két órán át tárgyalt a testület. Kirívó 
volt ebből a szempontból a 2012. november 
29-ei ülés, amelyen az első két napirendi 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

pont tárgyalása 2,5 
órán át tartott, s a 
napirendre tűzött 
24 pontból este 10 
óráig ötöt sikerült 
megtárgyalni. Az 
SZMSZ 2007 óta 
semmilyen módon 
nem korlátozta a 
képviselői hozzá-
szólásokat. Mostan-
tól azonban ismét 
bevezetik az idő-
keret-szabályozást. 
Ezentúl egy napi-
rendhez egy kép-
viselő maximum 2 
alkalommal, össze-
sen legfeljebb 5 perc 
terjedelemben szól-
hat hozzá. Elnyúló 
napirendeknél 60 
perc után egyszerű 
többséggel dönteni 
kell a folytatásról 
vagy a vita lezárásá-

ról, és minden újabb 30 perc után meg kell 
ismételni ezt a szavazást.

Kőrössy János képviselő silánynak ne-
vezte az SZMSZ-módosításról szóló elő-
terjesztést, kifogásolta, hogy gyakran nin-

időkeretének korlátozását, de ezt a testület 
elvetette. Kiss István György javaslata sem 
kapott többséget, miszerint napirenden-
ként 3-szori hozzászólásra lenne lehetőség. 
A módosított szabályzat a következő ülés-
től kezdve lesz érvényes. (Rendeletmódosí-
tás – 9 igen, 2 nem)

Megszűnik az állattartási rendelet

Hatályon kívül helyezték a város állattar-
tási rendeletét. Ezt azért kellett megtenni, 
mert változtak a magasabb szintű jogsza-
bályok, és a mezőgazdasági haszonállatok 
tartása 2012 októberétől már nem korlá-
tozható önkormányzati rendelettel. Az 
állattartás szabályait tehát mostantól csak 
magasabb szintű jogszabályok szabályoz-
zák, mint például az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény, illetve különbö-
ző minisztériumi és kormányrendeletek. 
(Rendeletmódosítás – 11 igen)

Pedagógiai szakellátás

Állami kézbe kerül a pedagógiai szakellá-
tás, ezért – közös megegyezéssel – meg-
szüntették a kistérségi pedagógiai szak-
szolgálati feladatok ellátásra Solymárral 
kötött korábbi megállapodást. (250/2012. 
Kt. sz. határozat – 11 igen egyhangú)

Bejáró iskolások

Közel 200 olyan gyermek jár a két vörösvári 
általános iskolába, aki nem vörösvári lakos. 
Most, hogy az iskolák állami fenntartásba 
kerültek, a működtetést pedig Vörösvárnak 
kell kigazdálkodnia – erre szolgáló állami 
normatíva nélkül –, a képviselőtestület élve 
a jogszabály adta lehetőséggel úgy döntött, 
hogy a nem pilisvörösvári lakóhelyű tanu-
lók után a lakóhelyük szerinti önkormány-
zatok járuljanak hozzá a működtetéshez. 
Az érintett önkormányzatoknál a polgár-
mester fogja bejelenteni a hozzájárulási 
igényt. (251/2012. Kt. sz. határozat – 11 
igen egyhangú)

Szondi 
Zuzsanna, az új 
építéshatóság 
vezetője

csenek jól előkészítve az anyagok, ezért a 
képviselők nem tudnak korrektül felké-
szülni az ülésre. Javasolta a polgármester 

Lakossági felhívás a hideg téli időjárás veszélyeire

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

A nagy hó és a hideg id!járás miatt a hajléktalanokat, 
az elesetteket és a magányosan él!ket fenyeget! ve-
szélyhelyzet megel!zése és elhárítása érdekében kü-
lönböz! intézkedések szükségesek
A kih#léses halálesetek elkerülése érdekében ké-
rek mindenkit, hogy egyedül él!, id!s, beteg 
szomszédaikra jobban "gyeljenek. Ha tudomásukra 
jut, hogy f#tési, élelmezési, egészségügyi problémával 
küzd valamelyik szomszédjuk, kérem, hogy azt soron 
kívül jelezzék az alább megadott intézményekben és 
telefonszámokon.

A rendkívüli hideg id!járás különösen veszélyes az 
ittas állapotban közterületen tartózkodó személyek 
esetében, ezért kérem a vendéglátóhelyek üzemelte-
t!it, hogy a láthatóan ittas személyeket ne szolgálják 
ki, illetve a meghatározott nyitvatartási id!t – különö-
sen az éjszakai órákban – a fokozott veszélyhelyzetre 
tekintettel ne lépjék túl, a meghatározott el!írások 
kereteit tartsák meg.

A bejelentések megtehet!k:

Pilisvörösvári Orvosi ügyelet: 06-26/330-188
Ment!k: 104

Pilisvörösvári Rend!r!rs: 06-26/330-130
Rend!rség: 107
ÁNTSZ ügyelet: 06-30-941-7156, 06-1-465-3834,
e-mail: kozpontiugyelet@kmr.antsz.hu
Saubermacher-Bicske Kft. (Pilisvörösvár utcáin 
hóeltakarítás): 06-26/330-244
Magyar Közút Zrt. (F! utca és Szabadság utca 
hóeltakarítás): Megyei Diszpécser 06-1-819-9260
Napos Oldal Szociális Központ Családsegít! Szol-
gálata (munkaid!ben): 06-26/331-399

Köszönettel:
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!
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December 20-án tartotta meg 
Vörösvár önkormányzatának kép-
viselő-testülete a decemberi rendes 

ülést, 11 fővel. Elsőként a Fő utca 91. szám 
alatti ingatlan, a volt húsbolt ügye került 
napirendre. 

Fő u. 91.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan utca 
felőli része üresen áll, ennek bérlésére írt ki 
pályázatot korábban több alkalommal is az 
önkormányzat. A mostani kiírásra egy pá-
lyázó jelentkezett, és érvényes pályázatot 
adott be. A testület egyelőre nem döntött a 
bérbe adásról, hanem felkérte a polgármes-
tert, hogy folytasson tárgyalásokat a bér-
lőjelölttel az épület felújításának műszaki 
tartalmáról. A téma a következő rendes ülé-
sen kerülhet ismét napirendre. (237/2012. 
Kt. sz. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Balatonfenyvesi üdülő

Egy másik ingatlan ügyét is tárgyalták: 
a balatonfenyvesi üdülőre még szeptem-
berben írt ki pályázatot az önkormányzat. 
Érkeztek is pályázatok, de igen alacsony 
bérleti díjajánlatot tartalmaztak (havi 30, 
illetve 32 ezer forintot), ezért a testület 
eredménytelenné nyilvánította a pályáza-
tot. Úgy döntöttek, hogy az üdülőt 2013. 
évtől az önkormányzat maga üzemelteti, 
megbízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
készítse el az üdülő hasznosítási tervét, és 
mérje fel az igényt a városi civil szervezetek 
tagjai körében is, hogy alacsony térítés elle-
nében lenne-e érdeklődés a balatonfenyvesi 
táborban való üdülésre. (238/2012. Kt. sz. 
határozat – 11 igen egyhangú)

Építéshatóság

Új jogszabály született az építéshatóságok-
ról, ez alapján 2013. január 1-jétől a járás-

székhely jegyzőjéhez tartozik az elsőfokú 
építésügyi hatóság. Pilisvörösvár járásszék-
hely, ezért fel kellett állítani a vörösvári 
polgármesteri hivatalban egy, a Műszaki 
Osztálytól független, önálló építéshatósá-
gi osztályt, amely a járáshoz tartozó összes 
település (azaz Pilisborosjenő, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Pilisszántó Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és Üröm) 
számára ellátja ezeket a feladatokat. Az 
építéshatóság 16 fővel működik majd, ve-

zetője Szondi Zsuzsanna, aki az ülésen be 
is mutatkozott a képviselőknek. A testület 
döntése szerint az építéshatóság a Puskin 
u. 8. szám alatti épületben kap helyet, ahol 
korábban a gyámhivatal működött. Január 
2-án az osztály meg is kezdte munkáját, 
bár egyelőre még nem a teljes létszámmal, 
és nem a végleges körülmények között. Ide-
iglenesen Solymáron is működik kirendelt-
ség, a Polgármesteri Hivatalban. (239/2012. 
Kt. sz. határozat 10 igen, 1 tartózkodás)

Foglalkoztatási kérdések

Határozott a testület a Templom Téri 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
nyugdíjba vonuló köz-
alkalmazottai részére 
kéthavi alapilletmé-
nyüknek megfelelő juta-
lom biztosításáról – aho-
gyan eddig ezt a többi 
közalkalmazott nyugál-
lományba vonulása ese-
tén is tette. Jóváhagyta 
a testület a három tech-
nikai státusz további 
biztosítását is. A Ligeti 
Cseperedő óvodában a 
két 8 órás fűtő-karban-
tartói státusz közül az 

egyik üresedik meg, ide egy 4 órás státusz 
további biztosításáról született döntés, így a 
két telephelyen – a Zrínyi és a Szabadság 
utcai óvodában – a jövőben 6-6 órában lesz 
ellátva a feladat. (240/2012. Kt. sz. határo-
zat – 11 igen egyhangú; 241/2012. Kt. sz. 
határozat – 11 igen egyhangú; 242/2012. 
Kt. sz. határozat – 10 igen, 1 nem)

Folyószámla-hitelszerződés

A Volksbank a stabilitási törvényre hivat-
kozva a testületi ülés napján levélben kö-
zölte, hogy csak április 30-áig hosszabbítja 
meg az önkormányzat folyószámla-hitel-
szerződését, a további finanszírozásról pe-
dig akkor tud döntést hozni, ha ismertek 
lesznek az önkormányzatok konszolidáci-
ójának pontos feltételei és azok bankokra 
gyakorolt hatása. A testület felhatalmazást 
adott a polgármesternek a szerződés aláírá-
sára. (244/2012 Kt. sz. határozat – 8 igen, 1 
nem, 2 tartózkodás)

A víziközművek tulajdonjoga

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezése szerint víziközmű kizárólag 
az állam és települési önkormányzat tulaj-
donába tartozhat. A tulajdonjog a gazdasá-
gi társaságoktól ingyenesen, a tulajdonjog-
hoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel 
együttesen arra száll át, aki az ellátásért 
felelős – jelen esetben Pilisvörösvár Ön-
kormányzatára. A szennyvíztelep és a csa-
tornahálózat üzemeltetője, a Pilisvörösvári 
Vízművek Kft. készített egy megállapodás-
tervezetet a vagyonátadásra, amely szerint 
a vagyonelemeknek csak egy részét adta 
volna át az önkormányzatnak. A testület 
nem adott felhatalmazást a polgármester-

nek a megállapodás aláírására, úgy vélte, 
hogy a törvény alapján 2013. január 1-jével 
minden vagyonnak át kell kerülnie az 
önkormányzat tulajdonába. Felszólította 
ezért a Vízművek Kft-t, hogy a teljeskörű 
vagyonátadást hajtsa végre, a törvénynek 
megfelelően. (245/2012. Kt. sz. határozat – 
10 igen, 1 tartózkodás)

Időkorlát a testületi üléseken

Módosították az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatát (SZMSZ). 
A módosítás célja az előterjesztés szerint 
az volt, hogy az ülések ne húzódjanak el 
rendkívüli módon, és megelőzzék az öncé-
lú és parttalan vitákat. Az utóbbi bő másfél 
évben többször előfordult ugyanis, hogy 
egy-egy napirendi pontot egy, másfél, vagy 
akár két órán át tárgyalt a testület. Kirívó 
volt ebből a szempontból a 2012. november 
29-ei ülés, amelyen az első két napirendi 
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pont tárgyalása 2,5 
órán át tartott, s a 
napirendre tűzött 
24 pontból este 10 
óráig ötöt sikerült 
megtárgyalni. Az 
SZMSZ 2007 óta 
semmilyen módon 
nem korlátozta a 
képviselői hozzá-
szólásokat. Mostan-
tól azonban ismét 
bevezetik az idő-
keret-szabályozást. 
Ezentúl egy napi-
rendhez egy kép-
viselő maximum 2 
alkalommal, össze-
sen legfeljebb 5 perc 
terjedelemben szól-
hat hozzá. Elnyúló 
napirendeknél 60 
perc után egyszerű 
többséggel dönteni 
kell a folytatásról 
vagy a vita lezárásá-

ról, és minden újabb 30 perc után meg kell 
ismételni ezt a szavazást.

Kőrössy János képviselő silánynak ne-
vezte az SZMSZ-módosításról szóló elő-
terjesztést, kifogásolta, hogy gyakran nin-

időkeretének korlátozását, de ezt a testület 
elvetette. Kiss István György javaslata sem 
kapott többséget, miszerint napirenden-
ként 3-szori hozzászólásra lenne lehetőség. 
A módosított szabályzat a következő ülés-
től kezdve lesz érvényes. (Rendeletmódosí-
tás – 9 igen, 2 nem)

Megszűnik az állattartási rendelet

Hatályon kívül helyezték a város állattar-
tási rendeletét. Ezt azért kellett megtenni, 
mert változtak a magasabb szintű jogsza-
bályok, és a mezőgazdasági haszonállatok 
tartása 2012 októberétől már nem korlá-
tozható önkormányzati rendelettel. Az 
állattartás szabályait tehát mostantól csak 
magasabb szintű jogszabályok szabályoz-
zák, mint például az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény, illetve különbö-
ző minisztériumi és kormányrendeletek. 
(Rendeletmódosítás – 11 igen)

Pedagógiai szakellátás

Állami kézbe kerül a pedagógiai szakellá-
tás, ezért – közös megegyezéssel – meg-
szüntették a kistérségi pedagógiai szak-
szolgálati feladatok ellátásra Solymárral 
kötött korábbi megállapodást. (250/2012. 
Kt. sz. határozat – 11 igen egyhangú)

Bejáró iskolások

Közel 200 olyan gyermek jár a két vörösvári 
általános iskolába, aki nem vörösvári lakos. 
Most, hogy az iskolák állami fenntartásba 
kerültek, a működtetést pedig Vörösvárnak 
kell kigazdálkodnia – erre szolgáló állami 
normatíva nélkül –, a képviselőtestület élve 
a jogszabály adta lehetőséggel úgy döntött, 
hogy a nem pilisvörösvári lakóhelyű tanu-
lók után a lakóhelyük szerinti önkormány-
zatok járuljanak hozzá a működtetéshez. 
Az érintett önkormányzatoknál a polgár-
mester fogja bejelenteni a hozzájárulási 
igényt. (251/2012. Kt. sz. határozat – 11 
igen egyhangú)

Szondi 
Zuzsanna, az új 
építéshatóság 
vezetője

csenek jól előkészítve az anyagok, ezért a 
képviselők nem tudnak korrektül felké-
szülni az ülésre. Javasolta a polgármester 

Lakossági felhívás a hideg téli időjárás veszélyeire

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

A nagy hó és a hideg id!járás miatt a hajléktalanokat, 
az elesetteket és a magányosan él!ket fenyeget! ve-
szélyhelyzet megel!zése és elhárítása érdekében kü-
lönböz! intézkedések szükségesek
A kih#léses halálesetek elkerülése érdekében ké-
rek mindenkit, hogy egyedül él!, id!s, beteg 
szomszédaikra jobban "gyeljenek. Ha tudomásukra 
jut, hogy f#tési, élelmezési, egészségügyi problémával 
küzd valamelyik szomszédjuk, kérem, hogy azt soron 
kívül jelezzék az alább megadott intézményekben és 
telefonszámokon.

A rendkívüli hideg id!járás különösen veszélyes az 
ittas állapotban közterületen tartózkodó személyek 
esetében, ezért kérem a vendéglátóhelyek üzemelte-
t!it, hogy a láthatóan ittas személyeket ne szolgálják 
ki, illetve a meghatározott nyitvatartási id!t – különö-
sen az éjszakai órákban – a fokozott veszélyhelyzetre 
tekintettel ne lépjék túl, a meghatározott el!írások 
kereteit tartsák meg.

A bejelentések megtehet!k:

Pilisvörösvári Orvosi ügyelet: 06-26/330-188
Ment!k: 104

Pilisvörösvári Rend!r!rs: 06-26/330-130
Rend!rség: 107
ÁNTSZ ügyelet: 06-30-941-7156, 06-1-465-3834,
e-mail: kozpontiugyelet@kmr.antsz.hu
Saubermacher-Bicske Kft. (Pilisvörösvár utcáin 
hóeltakarítás): 06-26/330-244
Magyar Közút Zrt. (F! utca és Szabadság utca 
hóeltakarítás): Megyei Diszpécser 06-1-819-9260
Napos Oldal Szociális Központ Családsegít! Szol-
gálata (munkaid!ben): 06-26/331-399

Köszönettel:
Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!
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JÁRÁSI TANKERÜLET

Január 1-jével állami fenntartásba került a két általános iskola és a zene-
iskola. A fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KIK) koordinálja, illetve ezek területi szervezeti egységei: a járási 
tankerületek. Cikkünk az átadás körülményeiről és a Pilisvörösvári Tan-
kerület elindulásáról szól.

Szűkös határidők

Az iskolák állami fenntartásba adásával 
kapcsolatos feladatok miatt decemberben 
és januárban is rendkívüli ülést kellett 
tartania az önkormányzat képviselő-tes-
tületének. A KIK-kel kötendő megállapo-
dások aláírására ugyanis a december 7-én 
megjelent jogszabály mindössze egy he-
tet  adott. Az átadás-átvétel feltételeinek 
felmérése sok feladatot rótt elsősorban az 
iskolákra, de a polgármesteri hivatal dol-
gozóira is: leltár szerint át kellett adni az 
iskolák működéséhez szükséges épülete-
ket, helyiségeket, eszközöket, anyagokat, 
árukat, taneszközöket, felszereléseket, sőt a 
szolgáltatásokat és a futó projekteket is. A 
szűkös határidők miatt gyakran éjszakába 
nyúlt a munka, a megállapodás elfogadá-
sára ennek köszönhetően határidőre, már 
december 13-án sor került.

Megállapodás az átadásról

Az átadás Pilisvörösváron három intéz-
ményt érint: a Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskolát, a (Vásár 
Téri) Német Nemzetiségi Általános Isko-
lát, valamint a Cziffra György Alapfokú 
Művészeti Iskolát (Zeneiskola). E három 
iskola igazgatója is részt vett a rendkívüli 
ülésen. Az intézmények fenntartója idáig 
az önkormányzat volt, 2013. január 1-jétől 
az államhoz kerültek a fenntartói jogok 
és kötelezettségek. Ezeket az állam a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központon 
keresztül gyakorolja, amelynek képvisele-
tében a tankerületi igazgató jár el. A Pilis-
vörösvári Járási Tankerület vezetőjévé még 

tavaly október végén nevezte ki Fogarasy 
Attilánét Balog Zoltán emberi erőforrások 
minisztere. 

Az új fenntartó átveszi az önkormány-
zattól a pedagógusokat és az iskolatit-
károkat, azaz a zeneiskolában 20+1, a 
Templom téri iskolában 53+5, a Vásár té-
riben 29+5 foglalkoztatottat. Az ő bérüket 
– amire eddig az önkormányzatok állami 
normatívát kaptak – mostantól közvetlenül 
az állam fogja finanszírozni. Az iskolák 
működtetése azonban továbbra is az ön-
kormányzat feladata marad. Ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzatnak kell biztosítania 
az épületek karbantartását, fizetnie a rezsi-
költségeket (fűtés, világítás, víz, csatorna 
stb.), a kiszolgáló személyzet bérét és já-
rulékait (takarítók, gondnokok, portások 
stb.). A január 15-ei rendkívüli ülésen a 
részletes használati megállapodást is el-
fogadták, amelynek értelmében a KIK in-
gyenes használatába kerülnek a pedagógiai 
munkához szükséges ingatlanok (vagyis az 
iskolaépületek) és tárgyi eszközök. A meg-
állapodás meghatározza a kizárólagosan 
állami, a kizárólagosan önkormányzati, to-
vábbá a közös használatú helyiségeket.

Nyitott kérdések

Sokáig nagy volt a bizonytalanság, mert 
kevés információ érkezett arról, hogy ho-
gyan fog működni az új rendszer, meny-
nyi önállóságuk marad az iskoláknak, és a 
központi irányítás mellett hogyan fognak 
érvényesülni a helyi szempontok és érde-
kek. Az elmúlt egy hónap során több kér-
dés is felmerült mind az iskolák, mind az 
önkormányzat részéről: Mi lesz a nemze-
tiségi oktatás sorsa? Mennyire lesz ez szív-
ügye az új fenntartónak? Érdemes volt-e 
az önkormányzatnak felvállalnia az isko-
lák működtetését? Felvesznek-e a jövőben 
nem vörösvári gyerekeket az általános isko-
lákba, s ha igen, megfizetik-e a környékbeli 
önkormányzatok a működtetés rájuk eső 
részét a vörösvári önkormányzatnak? Hol 
kap helyet a tankerület? Mennyire fog ta-
karékoskodni az új fenntartó azokkal a 
költségekkel, amelyek a működtető önkor-
mányzat pénztárcáját terhelik? A posta-
költség vagy a telefondíjak például a mű-
ködtetéshez vagy az oktatási feladatokhoz 
tartozó költségek?

Fogarasy Gabriella tankerületi igazga-
tó – aki korábban hosszú ideig a Vásár téri 
iskola igazgatója volt, tehát a szakmából 
jött, és jól ismeri a „terepet” – elmondta, 
hogy várhatóan hamarosan megszületik 
az iránymutatás a tisztázatlan kérdésekkel 
kapcsolatban. Szoros együttműködésre lesz 
szükség az önkormányzat, az iskolák és a 
tankerület között – mondta, és biztosítot-
ta az önkormányzatot arról, hogy a célok 
közösek, így nem kell tartani például attól, 
hogy az iskolák ezentúl ne ügyelnének a 
takarékos működésre.

Munkatársak és iroda

A januári rendkívüli ülésen a tankerületi 
igazgató bemutatta munkatársait, akiket 
maga mellé választott: Fekete Krisztina 
pénzügyi referens korábban a Zeneiskola 

titkára volt, Krizsán Pál tanügy-igazga-
tási referens és informatikus mostanáig a 
Templom téri iskola igazgató-helyettese-
ként működött, Ságiné Sebők Magdolna 
oktatási-humánpolitikai referens koráb-
ban a Vásár téri iskolában volt igazgató-
helyettes, Baranyai Mária önkormányzati 
kapcsolattartó és gazdasági ügyintéző a 
kistérségi iroda munkatársa volt, Schuck 
Bernadett gyakornok és titkársági referens 
pedig eddig a Pilisszántói Polgármesteri 
Hivatal munkatársaként dolgozott.

A tankerületi iroda számára Fogarasy 
Gabriella a járási hivatal  épületében sze-
retett volna helyet kapni, de oda felső uta-
sítás alapján csak ideiglenesen engedhetik 
be a tankerületeket. A képviselő-testület a 
Fő utca 104-ben ajánlott helyet számukra 
hosszú távon. Az épületet az önkormány-
zat  felújítaná, és kedvezményes, 1000 Ft/
m2/hó + rezsi bérleti díjért adná bérbe a 
tankerületnek. A tankerület elfogadta az 
ajánlatot, s a beköltözésig ideiglenesen két 
helyszínen, a Puskin u. 8-ban és a Fő u. 66-
ban működik.

Sólyom Ágnes
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
2085 PILISVÖRÖSVÁR, F" TÉR 1.
Központi telefonszám: 06-26-330-233 
Központi fax: 06-26-530-278, 06-26-330-233/117 mellék 
Ügyfélfogadás: H: 13.00-18.00, SZ: 8.30-12.00 és 13.00-17.00 óra között
Ügyfélszolgálaton: H: 8-18, K: 8-16, Sz: 8-17, Cs: 8-16, P: 8-12 óra között

Polgármester, jegyz!, aljegyz!

Mellék Név Tevékenységi kör

330-410 Gromon István polgármester

126 Kimmelné Sziva Mária alpolgármester

126 Pándi Gábor alpolgármester

331-688 Dr. Krupp Zsuzsanna jegyz!

121 Hegyes Józsefné aljegyz!

Titkárság

123 Szklenár Ágnes polgármesteri asszisztens, jegyz!könyv-
vezet! (közvetlen tel.: 330-410)174 Fax (vagy: 330-132)

120 Kovács Rita HR referens, jegyz!i asszisztens  
(közvetlen tel.: 331-688)173 Fax

116 Horváth Istvánné
Wenzl Mártonné ügyfélszolgálat, postázó

Oktatás, intézmények

128 Kutasi Jánosné
oktatási, intézményi referens

129 Fax

Gazdálkodási Osztály

106 Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezet!

101 Kovácsné Schauer Andrea pénzügyi-költségvetési el!adó

108 Czakóné Molnár Veronika gépjárm#-adó, idegen bevételek 
beszedése

111 I$inger Erzsébet adócsoport-vezet! (ipar#zési adó, 
szakmai feladatok)

110 Kappay Éva kommunális adó, idegen bevételek 
beszedése

109 Wenzl Zsuzsanna ipar#zési adó, gépjárm#adó, adó- és 
értékbizonyítvány

105 Botzheimné Guth Edina pénzügyi el!adó

132 Szilvási Dóra számlázó, pénztáros

135 Pénztár H: 13.00-17.00, K: 9:30-12.00, Sz: 9.30-
12.00 és 13.00-16.00, Cs: 9.30-12.00

102 Péter Anikó pénzügyi el!adó

103 Fuchs Mártonné könyvel!

104 Wohlné Scheller Ildikó könyvel!

Igazgatási Osztály Hatósági csoportja

133 Gergelyné Csurilla Erika kereskedelem, polgári védelem

131 Gáspár Melinda szociális ügyek

136 Kovács Erzsébet szociális ügyek

134 birtokvédelem, telepengedély

115 Bartlné Mentsik Éva rendszeres gyermekvédelem, iktató

140 Majda József hirdetmények, talált tárgyak, iktató

138 Lakatosné Halmschláger 
Margit anyakönyvvezet!, hagyaték

M#szaki osztály

164 Váradi Zoltánné m#szaki osztályvezet!

152 Dr. Péter Enik! jogi referens

151 Páva Gábor beruházó

156 Majtényi Bernát m#szaki ügyintéz!

172 Fax beruházás

149 Imre Andrea lakás-, ingatlan ügyintéz!

147 Drávai Zsuzsanna közterület-foglalás

220 Solti Kinga közbeszerzési referens, vagyongazdál-
kodó

157 Kovács Zsolt
közterület-felügyel!

155 Sárosdi László

158 Paul Csaba mez!gazdász, környezetvédelem

150 Kálmán Kinga f!építész, Ügyfélfogadás: H: 14.00-18.00

Építéshatósági Osztály
2085 Pilisvörösvár, Puskin u. 8. Tel.: 26/530-103, 530-104, 331-712

Szondi Zsuzsanna osztályvezet!

I%. Fosztó András építéshatósági ügyintéz!

Jagasich András építéshatósági ügyintéz!

Pesti Judit építéshatósági ügyintéz!

Varga Lászlóné építéshatósági ügyintéz!

Feigelné Puck Mariann építéshatósági ügyintéz!

Sajtos-Kövesi Diána építéshatósági ügyintéz!

Eversné Gönczi Ildikó építéshatósági ügyintéz!

Építéshatósági Osztály Solymári Kirendeltség
2083 Solymár, József Attila u. 1. Tel.: 26/560-600

106 Kimmer Dávid építéshatósági ügyintéz!

105 Gróf Ebergényi Dóra építéshatósági ügyintéz!

108 Vereszki Viola építéshatósági ügyintéz!

TÁJÉKOZTATÓ
 az Építéshatósági Osztály felállításáról

2013. január 1-t!l az I. fokú építéshatósági ügyek a 
járási hivatal székhelye szerinti jegyz!höz kerültek, 
így a pilisvörösvári jegyz! Pilisborosjen!, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, 
Solymár, Tinnye és Üröm települések építéshatósági 
ügyeiben jár el.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal önálló egy-
sége, az Építéshatósági Osztály a Pilisvörösvár, Puskin 

utca 8. szám alatti épületben kapott helyet. Az osztály 
létszáma jelenleg 11 f!, az osztályvezet! Szondi Zsu-
zsanna Orsolya. 

Az Építéshatósági Osztály néhány munkatársa át-
menetileg a solymári kirendeltségen, a Polgármesteri 
Hivatalban érhet! el. Az ügyfélfogadás megegyezik 
Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadá-
sával: hétf!n 13.00-18.00 óra, szerdán 8.30-12.00 és 

13.00-17.00 (Solymáron 8.00-12.00 és 13.00-16.00) 
óra között várjuk ügyfeleinket.

További tájékoztatásért fenti címen személyesen, vagy 
a 06-26/530-104-es telefonszámon érdekl!dhet, il-
letve Pilisvörösvár honlapján (www.pilisvorosvar.hu) 
kaphat további információt. 

Várjuk kedves ügyfeleinket!

 Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
 Építéshatósági Osztály

Fogarasy Gabriella  
járási tankerületi igazgató

A három iskolaigazgató: Breierné Kalmár 
Éva (Templom tér), Szlovencsák Péter (Ze-
neiskola), Schäffer Lőrincné (Vásár tér)
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JÁRÁSI TANKERÜLET

Január 1-jével állami fenntartásba került a két általános iskola és a zene-
iskola. A fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KIK) koordinálja, illetve ezek területi szervezeti egységei: a járási 
tankerületek. Cikkünk az átadás körülményeiről és a Pilisvörösvári Tan-
kerület elindulásáról szól.

Szűkös határidők

Az iskolák állami fenntartásba adásával 
kapcsolatos feladatok miatt decemberben 
és januárban is rendkívüli ülést kellett 
tartania az önkormányzat képviselő-tes-
tületének. A KIK-kel kötendő megállapo-
dások aláírására ugyanis a december 7-én 
megjelent jogszabály mindössze egy he-
tet  adott. Az átadás-átvétel feltételeinek 
felmérése sok feladatot rótt elsősorban az 
iskolákra, de a polgármesteri hivatal dol-
gozóira is: leltár szerint át kellett adni az 
iskolák működéséhez szükséges épülete-
ket, helyiségeket, eszközöket, anyagokat, 
árukat, taneszközöket, felszereléseket, sőt a 
szolgáltatásokat és a futó projekteket is. A 
szűkös határidők miatt gyakran éjszakába 
nyúlt a munka, a megállapodás elfogadá-
sára ennek köszönhetően határidőre, már 
december 13-án sor került.

Megállapodás az átadásról

Az átadás Pilisvörösváron három intéz-
ményt érint: a Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskolát, a (Vásár 
Téri) Német Nemzetiségi Általános Isko-
lát, valamint a Cziffra György Alapfokú 
Művészeti Iskolát (Zeneiskola). E három 
iskola igazgatója is részt vett a rendkívüli 
ülésen. Az intézmények fenntartója idáig 
az önkormányzat volt, 2013. január 1-jétől 
az államhoz kerültek a fenntartói jogok 
és kötelezettségek. Ezeket az állam a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központon 
keresztül gyakorolja, amelynek képvisele-
tében a tankerületi igazgató jár el. A Pilis-
vörösvári Járási Tankerület vezetőjévé még 

tavaly október végén nevezte ki Fogarasy 
Attilánét Balog Zoltán emberi erőforrások 
minisztere. 

Az új fenntartó átveszi az önkormány-
zattól a pedagógusokat és az iskolatit-
károkat, azaz a zeneiskolában 20+1, a 
Templom téri iskolában 53+5, a Vásár té-
riben 29+5 foglalkoztatottat. Az ő bérüket 
– amire eddig az önkormányzatok állami 
normatívát kaptak – mostantól közvetlenül 
az állam fogja finanszírozni. Az iskolák 
működtetése azonban továbbra is az ön-
kormányzat feladata marad. Ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzatnak kell biztosítania 
az épületek karbantartását, fizetnie a rezsi-
költségeket (fűtés, világítás, víz, csatorna 
stb.), a kiszolgáló személyzet bérét és já-
rulékait (takarítók, gondnokok, portások 
stb.). A január 15-ei rendkívüli ülésen a 
részletes használati megállapodást is el-
fogadták, amelynek értelmében a KIK in-
gyenes használatába kerülnek a pedagógiai 
munkához szükséges ingatlanok (vagyis az 
iskolaépületek) és tárgyi eszközök. A meg-
állapodás meghatározza a kizárólagosan 
állami, a kizárólagosan önkormányzati, to-
vábbá a közös használatú helyiségeket.

Nyitott kérdések

Sokáig nagy volt a bizonytalanság, mert 
kevés információ érkezett arról, hogy ho-
gyan fog működni az új rendszer, meny-
nyi önállóságuk marad az iskoláknak, és a 
központi irányítás mellett hogyan fognak 
érvényesülni a helyi szempontok és érde-
kek. Az elmúlt egy hónap során több kér-
dés is felmerült mind az iskolák, mind az 
önkormányzat részéről: Mi lesz a nemze-
tiségi oktatás sorsa? Mennyire lesz ez szív-
ügye az új fenntartónak? Érdemes volt-e 
az önkormányzatnak felvállalnia az isko-
lák működtetését? Felvesznek-e a jövőben 
nem vörösvári gyerekeket az általános isko-
lákba, s ha igen, megfizetik-e a környékbeli 
önkormányzatok a működtetés rájuk eső 
részét a vörösvári önkormányzatnak? Hol 
kap helyet a tankerület? Mennyire fog ta-
karékoskodni az új fenntartó azokkal a 
költségekkel, amelyek a működtető önkor-
mányzat pénztárcáját terhelik? A posta-
költség vagy a telefondíjak például a mű-
ködtetéshez vagy az oktatási feladatokhoz 
tartozó költségek?

Fogarasy Gabriella tankerületi igazga-
tó – aki korábban hosszú ideig a Vásár téri 
iskola igazgatója volt, tehát a szakmából 
jött, és jól ismeri a „terepet” – elmondta, 
hogy várhatóan hamarosan megszületik 
az iránymutatás a tisztázatlan kérdésekkel 
kapcsolatban. Szoros együttműködésre lesz 
szükség az önkormányzat, az iskolák és a 
tankerület között – mondta, és biztosítot-
ta az önkormányzatot arról, hogy a célok 
közösek, így nem kell tartani például attól, 
hogy az iskolák ezentúl ne ügyelnének a 
takarékos működésre.

Munkatársak és iroda

A januári rendkívüli ülésen a tankerületi 
igazgató bemutatta munkatársait, akiket 
maga mellé választott: Fekete Krisztina 
pénzügyi referens korábban a Zeneiskola 

titkára volt, Krizsán Pál tanügy-igazga-
tási referens és informatikus mostanáig a 
Templom téri iskola igazgató-helyettese-
ként működött, Ságiné Sebők Magdolna 
oktatási-humánpolitikai referens koráb-
ban a Vásár téri iskolában volt igazgató-
helyettes, Baranyai Mária önkormányzati 
kapcsolattartó és gazdasági ügyintéző a 
kistérségi iroda munkatársa volt, Schuck 
Bernadett gyakornok és titkársági referens 
pedig eddig a Pilisszántói Polgármesteri 
Hivatal munkatársaként dolgozott.

A tankerületi iroda számára Fogarasy 
Gabriella a járási hivatal  épületében sze-
retett volna helyet kapni, de oda felső uta-
sítás alapján csak ideiglenesen engedhetik 
be a tankerületeket. A képviselő-testület a 
Fő utca 104-ben ajánlott helyet számukra 
hosszú távon. Az épületet az önkormány-
zat  felújítaná, és kedvezményes, 1000 Ft/
m2/hó + rezsi bérleti díjért adná bérbe a 
tankerületnek. A tankerület elfogadta az 
ajánlatot, s a beköltözésig ideiglenesen két 
helyszínen, a Puskin u. 8-ban és a Fő u. 66-
ban működik.

Sólyom Ágnes

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
2085 PILISVÖRÖSVÁR, F" TÉR 1.
Központi telefonszám: 06-26-330-233 
Központi fax: 06-26-530-278, 06-26-330-233/117 mellék 
Ügyfélfogadás: H: 13.00-18.00, SZ: 8.30-12.00 és 13.00-17.00 óra között
Ügyfélszolgálaton: H: 8-18, K: 8-16, Sz: 8-17, Cs: 8-16, P: 8-12 óra között

Polgármester, jegyz!, aljegyz!
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vezet! (közvetlen tel.: 330-410)174 Fax (vagy: 330-132)

120 Kovács Rita HR referens, jegyz!i asszisztens  
(közvetlen tel.: 331-688)173 Fax

116 Horváth Istvánné
Wenzl Mártonné ügyfélszolgálat, postázó

Oktatás, intézmények

128 Kutasi Jánosné
oktatási, intézményi referens

129 Fax

Gazdálkodási Osztály

106 Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezet!

101 Kovácsné Schauer Andrea pénzügyi-költségvetési el!adó

108 Czakóné Molnár Veronika gépjárm#-adó, idegen bevételek 
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131 Gáspár Melinda szociális ügyek

136 Kovács Erzsébet szociális ügyek
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115 Bartlné Mentsik Éva rendszeres gyermekvédelem, iktató

140 Majda József hirdetmények, talált tárgyak, iktató

138 Lakatosné Halmschláger 
Margit anyakönyvvezet!, hagyaték

M#szaki osztály

164 Váradi Zoltánné m#szaki osztályvezet!

152 Dr. Péter Enik! jogi referens

151 Páva Gábor beruházó

156 Majtényi Bernát m#szaki ügyintéz!

172 Fax beruházás

149 Imre Andrea lakás-, ingatlan ügyintéz!

147 Drávai Zsuzsanna közterület-foglalás

220 Solti Kinga közbeszerzési referens, vagyongazdál-
kodó

157 Kovács Zsolt
közterület-felügyel!

155 Sárosdi László

158 Paul Csaba mez!gazdász, környezetvédelem

150 Kálmán Kinga f!építész, Ügyfélfogadás: H: 14.00-18.00
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ügyeiben jár el.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal önálló egy-
sége, az Építéshatósági Osztály a Pilisvörösvár, Puskin 

utca 8. szám alatti épületben kapott helyet. Az osztály 
létszáma jelenleg 11 f!, az osztályvezet! Szondi Zsu-
zsanna Orsolya. 

Az Építéshatósági Osztály néhány munkatársa át-
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 Építéshatósági Osztály
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VÁLTOZÁSOK  
A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN

Új szerződést kötött az önkormányzat a hulladékszállításra, mert 2012 
végén a régi lejárt. Az elmúlt 10 évben sikerült ellenállni minden inf-
láción felüli díjemelési kísérletnek (nem úgy, mint sok településnek a 
környékünkön), de most az új közbeszerzés után elkerülhetetlenül ma-
gasabbak lett a díjak. A három pályázó közül a Saubermacher-Bicske Kft. 
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, így továbbra is ők szállítják el a 
szemetünket.

A változásokról Solti Kingát, az ön-
kormányzat munkatársát kérdez-
tük. A legfontosabb tudnivalókat 

válaszai alapján állítottuk össze Önöknek.

1. Milyen ütemezéssel kell fizetni, és ho-
gyan alakulnak a díjak 2013-ban?

A fizetés változatlan: negyedévente lehet 
fizetni, mint eddig.

Szemétszállítási díj kukaedény használata esetén:

A kukaedény mérete Éves díj

60 liter 17 040,- Ft

110 liter 31 240,- Ft

240 liter 68 160,- Ft

Plusz zsákok ára:

A zsák mérete A zsák típusa Éves díj

60 liter Saubermacher szürke zsák 335,- Ft/db

120 liter Saubermacher szürke zsák 670,- Ft/db

120 liter sárga zsák 30,- Ft/db

120 liter zöld zsák 335,- Ft/db

(A szolgáltatási díjak évente a KSH által közölt fogyasztói inf-
láció mértékével növekednek, minden év január 1-jétől.)

2. Mi a helyzet a külterületekkel, üdülők-
kel?

Az önkormányzat köztisztasági rendele-
te  előírja, hogy kül- és üdülőterületen az 
utcák mérete miatt nem használható kuka, 
hanem kötelező zsákot vásárolni. Külön 
szabály vonatkozik az állandó és a nem 
állandó lakosokra: az állandó lakóhellyel 
rendelkező családoknak a 31 240 forintos 
éves díjat kell megfizetniük, ezért évi 52 db 
(vagyis heti egy) 120 literes zsákot kapnak, 
míg az ingatlannal rendelkező, de nem ál-
landó lakosok számára az éves díj 17 040 
forint, és évi 25 db 120 l-es zsákot biztosít 
számukra a szolgáltató.

3. Kötelező a szemétdíj fizetése? 

Igen. Korábban az önkormányzat köztisz-
tasági rendelete csak a belterületen tette 
kötelezővé a szolgáltatás igénybevételét, az 

új szabályozás szerint 
azonban január 1-jétől 
külterületen is kötelező 
a díjfizetés.

4. Tehát olyan nincs, 
hogy ha valaki nem 
tart igényt a heti sze-
métszállításra, mert 
annyira szelektíven 
gyűjt, hogy semmi sze-
mete nem marad?

A szemétszállítás nem 
igény kérdése, tehát kö-
telező szerződést kötni, 
mind bel-, mind üdü-
lő- és külterületen. Az 
eddigi gyakorlat sze-
rint a külterületi szer-
ződők, illetve a szab-
ványos zsákok vásárlói 
– legálisan – a 10-es 
út mellé helyezték el 
zsákjaikat elszállításra. 
De a legálisan elhelye-
zett zsákok mellé nagy 
mennyiségben illegális 
szemetes zsákok is ke-

rültek. Az új rendszer remélhetőleg ezt a 
problémát is felszámolja. Az önkormány-
zat kikötötte, hogy a szolgáltatónak olyan 
járművel kell rendelkeznie, ami a szűkebb 
utcákba is be tud hajtani. Így mindenkinek 
a háza elől szállítják el a szemetet, s nem 
lesz sem ok, sem ürügy a szemétnek a 10-es 
út mellé történő kihordására.

5. Mi történik, ha valaki nem fizeti a sze-
métdíjat?

A szemétdíj adók módjára behajtható. Ez 
azt jelenti, hogy ha valaki nem fizet, azzal 
szemben az önkormányzati adóhatóság 
végrehajtási eljárást indíthat. Ennek ke-
retében lehetőség van azonnali beszedési 
megbízásra, munkabér- illetve nyugdíjletil-
tásra, ingó- és ingatlanfoglalásra, valamint 
jelzálogbejegyzésre.

6. Miért csak negyedévre jött a hulladék-
naptár? Változtatni akarják esetleg a szál-
lítás időpontját?

A külterületek miatt változhat a menet-
rend, ezért a szolgáltató egyelőre csak az 
aktuális negyedévi naptárt küldte meg a 
lakosságnak. 

7. Mi számít háztartási hulladéknak?

A lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pi-
henés céljára használt egyéb helyiségekben 
és területeken (ingatlanokon) keletkezett 
szilárd hulladék. Így pl. a salak (beleértve 
a központi fűtésből keletkezett salakot is), 
a rongy, a söpredék, a hamu, a korom, az 
edény, az eszköz, az ablaküveg, a papír, 
a konyhai hulladék (ideértve a műanyag 
konzervdobozt, üveget), továbbá a kisebb 
mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági 
hulladék, a falomb, a nyesedék, valamint 
a lakásban folytatott kisipari tevékenység 
gyakorlásából keletkezett hulladék. Akkor, 
ha a hetente keletkezett mennyiség nem 
haladja meg a meghatározott, szokásosnak 
minősülő mennyiséget.

8. Akinek plusz hulladékzsákra lesz szük-
sége, hogyan juthat hozzá? Az idén is jár 
tizenkét darab ingyen?

Plusz zsák megvásárolható a kirendeltsé-
gen és a szokásos helyeken, így a Krausz 
Mezőgazdasági Szakboltban, a Krivinger 
Zöldségesnél, a Kisfaludy utcai COOP 
Áruházban és az Iskola utcai Zöldségbolt-
ban.

Idén is működik a házhoz menő sze-
lektív hulladék-begyűjtési rendszer, a mű-
anyag hulladékhoz a közszolgáltatást vég-
ző szolgáltató évi 12 db 120 literes szelektív 
zsákot biztosít. A kötegelve kitett papírt a 
műanyaggal együtt szállítják el a hulla-
déknaptárban jelzett napokon. Emellett a 
szerződéssel rendelkező polgárok számára 
évente egy alkalommal van lehetőség in-
gyenes lomtalanításra is. Ennek időpontját 
telefonon előre egyeztetni kell a szolgálta-
tóval.

9. Mihez kezdjünk az üveghulladékkal? 
Azt most már nem gyűjtik sehol?

Üvegvisszaváltó üzleteknél van elhelyezve 
konténer a nem betétdíjas üvegek gyűj-
tésére, ezen túlmenően a Saubermacher-
Bicske pilisvörösvári telephelyén, valamint 
a Városháza udvarának Csobánkai utcai 
oldalán van kihelyezve üvegkonténer.

10. Meddig lesz érvényben ez a rendszer?

Ez a szerződés Duna–Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-projektjének keretében megvalósu-
ló regionális hulladékudvar és szemétlera-
kó megvalósulásáig érvényes, ami várható-
an egy-másfél év múlva esedékes.

KBH

A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHÍVÁSA

A HÓELTAKARÍTÁSRÓL

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A korábbi évekhez hasonlóan ismételten felhí-
vom a "gyelmet arra, hogy a téli id!szakban az 
ingatlanok el!tti járdaszakaszok hómentesítése, 
síkosságmentesítése a köztisztasággal, települési 
szilárd és folyékony hulladékkal összefügg! tevé-
kenységr!l, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelez! igénybevételér!l szóló 8/1996. (VII. 4.) ön-
kormányzati rendelet (köztisztasági rendelet) 12. § (4) 
bekezdése alapján az adott ingatlan tulajdonosának, 
használójának, bérl!jének, kezel!jének kötelessége. 
Üzletek, vendéglátó-ipari egységek a nyitvatartási 
idejük alatt kötelesek gondoskodni az el!ttük lév! jár-
daszakasz takarításáról.

Kérek mindenkit, hogy a biztonságos gyalogos közleke-
dés fenntartása érdekében folyamatosan és maradék-
talanul tegyen eleget ezen el!írásoknak. A kötelezett-
ségek betartását a közterület-felügyel! folyamatosan 
ellen!rzi. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés elmu-
lasztója az emiatt esetlegesen bekövetkez! károkért 
kártérítési felel!sséggel tartozik!

Külön kérem, hogy "gyeljünk arra, hogy a járdáról a 
havat ne dobjuk ki az úttestre vagy a járda és az út-
test közötti parkolókba, mert akkor azzal értelmet-
lené tesszük azok munkáját, akik az önkormányzat 
megbízásából az úttest és a parkolók hóeltakarítását, 
síkosságmentesítését végzik. Különösen "gyelni kell 
erre a F! utcán. Itt a helyes megoldás az, ha a kb. 2 

méter széles járda küls! szélén, a széls! fél méteres 
sávban, hosszában depózzuk a havat. – Az elmúlt 
id!szakban sajnos többször el!fordult, hogy az önkor-
mányzat a parkolókat megtisztította, majd az ingat-
lantulajdonosok a járdáról a már letisztított parkolók-
ba dobálták a havat, s emiatt a parkolók megtisztítását 
elölr!l kellett kezdeni.

Akinek a fentiekkel kapcsolatos kérdése, bejelentése 
van, Pilisvörösvár Város közterület-felügyel!jéhez 
bejelentést tehet (2085 Pilisvörösvár, F! tér 1. Építé-
si- és M#szaki Osztály – I. emelet. Telefon: 06-26/330 
233/157).

Segít! együttm#ködésüket el!re is köszönöm!

Gromon István polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény* átmeneti rendelkezései alapján 2013. 
január 1-jétől a miniszteri ár-rendelet meg-
születéséig mind lakossági, mind pedig nem 
lakossági ügyfeleink számára változatlanul a 
2012. február 1-jétől alkalmazott csatorna-
szolgáltatási díjak érvényesek.

Az alapdíjakat szennyvíz-bekötésenként külön, a fogyasztási idősza-
kok figyelembe vételével számlázzuk ki mind a lakossági, mind pedig a 
nem lakossági ügyfeleink számára. Az alapdíj-fizetéskötelezettsége akkor 
is fennáll, ha az elszámolt időszakon belül nem volt mérhető fogyasz-
tás. A főmérő után beépített, számlázásba vett mellékvízmérőkön mért 
fogyasztás elszámolása továbbra is az ügyviteli díj és a fogyasztással ará-
nyos díj alapján történik.

A fogyasztás mértékével arányos díj a közcsatorna-hálózatba bebo-
csátott szennyvíz mennyisége után fizetendő összeg.

Csatornaszolgáltatás  
(szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés)

 Lakossági alapdíj**:  55,50 Ft / bekötés / hó + áfa
 Lakossági, fogyasztással arányos díj:     204 Ft / m3 + áfa
 Nem lakossági alapdíj**:  2 589,70 Ft / bekötés / hó + áfa
 Nem lakossági, fogyasztással arányos díj:    306 Ft / m3 + áfa

A csatornaszolgáltatási díjak nem tartalmazzák a vízterhelési díjat, amely 2013. január 
1-jétől lakossági és nem lakossági kategóriában egyaránt 10,90 Ft / m3 + áfa.

*   2011 évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
** Valamennyi fogyasztásmérő berendezés (szennyvízmennyiség-mérő vagy ennek hiányában bekötési vízmérő) esetében az átfolyási átmérőtől függetlenül.

Pilisvörösvári Vízművek Kft. • Székhely: 2085 Pi-
lisvörösvár, Sirály u. 1. • Postacím: 1325 Buda-
pest, Pf.: 355. • Telefon: (1)465-2400 • Telefax: 
(1)349-1990 • E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu •  
www.vizmuvek.hu

További kérdéseivel kérjük, forduljon biza-
lommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a 
vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen, vagy a 06-
40 247 247-es telefonszámon.

Tisztelettel:
Pilisvörösvári Vízművek Kft.

Tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától jogszabályi változás következté-
ben már nem az Önkormányzat a díjmegállapító, így nincs hatása a díjak meg-
állapításának számítási módjára. Az Önkormányzat a törvény alapján vitatja a 
megállapított díjakat az önkormányzati intézmények esetében, a számlákat  
ezért nem egyenlíti ki. A helyzet jogi tisztázására az Önkormányzat iránymuta-
tást kért a Magyar Energia Hivataltól, és jogfenntartó nyilatkozatot tett.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE A CSATORNASZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAKKAL KAPCSOLATBAN
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VÁLTOZÁSOK  
A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN

Új szerződést kötött az önkormányzat a hulladékszállításra, mert 2012 
végén a régi lejárt. Az elmúlt 10 évben sikerült ellenállni minden inf-
láción felüli díjemelési kísérletnek (nem úgy, mint sok településnek a 
környékünkön), de most az új közbeszerzés után elkerülhetetlenül ma-
gasabbak lett a díjak. A három pályázó közül a Saubermacher-Bicske Kft. 
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, így továbbra is ők szállítják el a 
szemetünket.

A változásokról Solti Kingát, az ön-
kormányzat munkatársát kérdez-
tük. A legfontosabb tudnivalókat 

válaszai alapján állítottuk össze Önöknek.

1. Milyen ütemezéssel kell fizetni, és ho-
gyan alakulnak a díjak 2013-ban?

A fizetés változatlan: negyedévente lehet 
fizetni, mint eddig.

Szemétszállítási díj kukaedény használata esetén:

A kukaedény mérete Éves díj

60 liter 17 040,- Ft

110 liter 31 240,- Ft

240 liter 68 160,- Ft

Plusz zsákok ára:

A zsák mérete A zsák típusa Éves díj

60 liter Saubermacher szürke zsák 335,- Ft/db

120 liter Saubermacher szürke zsák 670,- Ft/db

120 liter sárga zsák 30,- Ft/db

120 liter zöld zsák 335,- Ft/db

(A szolgáltatási díjak évente a KSH által közölt fogyasztói inf-
láció mértékével növekednek, minden év január 1-jétől.)

2. Mi a helyzet a külterületekkel, üdülők-
kel?

Az önkormányzat köztisztasági rendele-
te  előírja, hogy kül- és üdülőterületen az 
utcák mérete miatt nem használható kuka, 
hanem kötelező zsákot vásárolni. Külön 
szabály vonatkozik az állandó és a nem 
állandó lakosokra: az állandó lakóhellyel 
rendelkező családoknak a 31 240 forintos 
éves díjat kell megfizetniük, ezért évi 52 db 
(vagyis heti egy) 120 literes zsákot kapnak, 
míg az ingatlannal rendelkező, de nem ál-
landó lakosok számára az éves díj 17 040 
forint, és évi 25 db 120 l-es zsákot biztosít 
számukra a szolgáltató.

3. Kötelező a szemétdíj fizetése? 

Igen. Korábban az önkormányzat köztisz-
tasági rendelete csak a belterületen tette 
kötelezővé a szolgáltatás igénybevételét, az 

új szabályozás szerint 
azonban január 1-jétől 
külterületen is kötelező 
a díjfizetés.

4. Tehát olyan nincs, 
hogy ha valaki nem 
tart igényt a heti sze-
métszállításra, mert 
annyira szelektíven 
gyűjt, hogy semmi sze-
mete nem marad?

A szemétszállítás nem 
igény kérdése, tehát kö-
telező szerződést kötni, 
mind bel-, mind üdü-
lő- és külterületen. Az 
eddigi gyakorlat sze-
rint a külterületi szer-
ződők, illetve a szab-
ványos zsákok vásárlói 
– legálisan – a 10-es 
út mellé helyezték el 
zsákjaikat elszállításra. 
De a legálisan elhelye-
zett zsákok mellé nagy 
mennyiségben illegális 
szemetes zsákok is ke-

rültek. Az új rendszer remélhetőleg ezt a 
problémát is felszámolja. Az önkormány-
zat kikötötte, hogy a szolgáltatónak olyan 
járművel kell rendelkeznie, ami a szűkebb 
utcákba is be tud hajtani. Így mindenkinek 
a háza elől szállítják el a szemetet, s nem 
lesz sem ok, sem ürügy a szemétnek a 10-es 
út mellé történő kihordására.

5. Mi történik, ha valaki nem fizeti a sze-
métdíjat?

A szemétdíj adók módjára behajtható. Ez 
azt jelenti, hogy ha valaki nem fizet, azzal 
szemben az önkormányzati adóhatóság 
végrehajtási eljárást indíthat. Ennek ke-
retében lehetőség van azonnali beszedési 
megbízásra, munkabér- illetve nyugdíjletil-
tásra, ingó- és ingatlanfoglalásra, valamint 
jelzálogbejegyzésre.

6. Miért csak negyedévre jött a hulladék-
naptár? Változtatni akarják esetleg a szál-
lítás időpontját?

A külterületek miatt változhat a menet-
rend, ezért a szolgáltató egyelőre csak az 
aktuális negyedévi naptárt küldte meg a 
lakosságnak. 

7. Mi számít háztartási hulladéknak?

A lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pi-
henés céljára használt egyéb helyiségekben 
és területeken (ingatlanokon) keletkezett 
szilárd hulladék. Így pl. a salak (beleértve 
a központi fűtésből keletkezett salakot is), 
a rongy, a söpredék, a hamu, a korom, az 
edény, az eszköz, az ablaküveg, a papír, 
a konyhai hulladék (ideértve a műanyag 
konzervdobozt, üveget), továbbá a kisebb 
mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági 
hulladék, a falomb, a nyesedék, valamint 
a lakásban folytatott kisipari tevékenység 
gyakorlásából keletkezett hulladék. Akkor, 
ha a hetente keletkezett mennyiség nem 
haladja meg a meghatározott, szokásosnak 
minősülő mennyiséget.

8. Akinek plusz hulladékzsákra lesz szük-
sége, hogyan juthat hozzá? Az idén is jár 
tizenkét darab ingyen?

Plusz zsák megvásárolható a kirendeltsé-
gen és a szokásos helyeken, így a Krausz 
Mezőgazdasági Szakboltban, a Krivinger 
Zöldségesnél, a Kisfaludy utcai COOP 
Áruházban és az Iskola utcai Zöldségbolt-
ban.

Idén is működik a házhoz menő sze-
lektív hulladék-begyűjtési rendszer, a mű-
anyag hulladékhoz a közszolgáltatást vég-
ző szolgáltató évi 12 db 120 literes szelektív 
zsákot biztosít. A kötegelve kitett papírt a 
műanyaggal együtt szállítják el a hulla-
déknaptárban jelzett napokon. Emellett a 
szerződéssel rendelkező polgárok számára 
évente egy alkalommal van lehetőség in-
gyenes lomtalanításra is. Ennek időpontját 
telefonon előre egyeztetni kell a szolgálta-
tóval.

9. Mihez kezdjünk az üveghulladékkal? 
Azt most már nem gyűjtik sehol?

Üvegvisszaváltó üzleteknél van elhelyezve 
konténer a nem betétdíjas üvegek gyűj-
tésére, ezen túlmenően a Saubermacher-
Bicske pilisvörösvári telephelyén, valamint 
a Városháza udvarának Csobánkai utcai 
oldalán van kihelyezve üvegkonténer.

10. Meddig lesz érvényben ez a rendszer?

Ez a szerződés Duna–Vértes Köze Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-projektjének keretében megvalósu-
ló regionális hulladékudvar és szemétlera-
kó megvalósulásáig érvényes, ami várható-
an egy-másfél év múlva esedékes.

KBH

A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHÍVÁSA

A HÓELTAKARÍTÁSRÓL

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A korábbi évekhez hasonlóan ismételten felhí-
vom a "gyelmet arra, hogy a téli id!szakban az 
ingatlanok el!tti járdaszakaszok hómentesítése, 
síkosságmentesítése a köztisztasággal, települési 
szilárd és folyékony hulladékkal összefügg! tevé-
kenységr!l, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelez! igénybevételér!l szóló 8/1996. (VII. 4.) ön-
kormányzati rendelet (köztisztasági rendelet) 12. § (4) 
bekezdése alapján az adott ingatlan tulajdonosának, 
használójának, bérl!jének, kezel!jének kötelessége. 
Üzletek, vendéglátó-ipari egységek a nyitvatartási 
idejük alatt kötelesek gondoskodni az el!ttük lév! jár-
daszakasz takarításáról.

Kérek mindenkit, hogy a biztonságos gyalogos közleke-
dés fenntartása érdekében folyamatosan és maradék-
talanul tegyen eleget ezen el!írásoknak. A kötelezett-
ségek betartását a közterület-felügyel! folyamatosan 
ellen!rzi. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés elmu-
lasztója az emiatt esetlegesen bekövetkez! károkért 
kártérítési felel!sséggel tartozik!

Külön kérem, hogy "gyeljünk arra, hogy a járdáról a 
havat ne dobjuk ki az úttestre vagy a járda és az út-
test közötti parkolókba, mert akkor azzal értelmet-
lené tesszük azok munkáját, akik az önkormányzat 
megbízásából az úttest és a parkolók hóeltakarítását, 
síkosságmentesítését végzik. Különösen "gyelni kell 
erre a F! utcán. Itt a helyes megoldás az, ha a kb. 2 

méter széles járda küls! szélén, a széls! fél méteres 
sávban, hosszában depózzuk a havat. – Az elmúlt 
id!szakban sajnos többször el!fordult, hogy az önkor-
mányzat a parkolókat megtisztította, majd az ingat-
lantulajdonosok a járdáról a már letisztított parkolók-
ba dobálták a havat, s emiatt a parkolók megtisztítását 
elölr!l kellett kezdeni.

Akinek a fentiekkel kapcsolatos kérdése, bejelentése 
van, Pilisvörösvár Város közterület-felügyel!jéhez 
bejelentést tehet (2085 Pilisvörösvár, F! tér 1. Építé-
si- és M#szaki Osztály – I. emelet. Telefon: 06-26/330 
233/157).

Segít! együttm#ködésüket el!re is köszönöm!

Gromon István polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény* átmeneti rendelkezései alapján 2013. 
január 1-jétől a miniszteri ár-rendelet meg-
születéséig mind lakossági, mind pedig nem 
lakossági ügyfeleink számára változatlanul a 
2012. február 1-jétől alkalmazott csatorna-
szolgáltatási díjak érvényesek.

Az alapdíjakat szennyvíz-bekötésenként külön, a fogyasztási idősza-
kok figyelembe vételével számlázzuk ki mind a lakossági, mind pedig a 
nem lakossági ügyfeleink számára. Az alapdíj-fizetéskötelezettsége akkor 
is fennáll, ha az elszámolt időszakon belül nem volt mérhető fogyasz-
tás. A főmérő után beépített, számlázásba vett mellékvízmérőkön mért 
fogyasztás elszámolása továbbra is az ügyviteli díj és a fogyasztással ará-
nyos díj alapján történik.

A fogyasztás mértékével arányos díj a közcsatorna-hálózatba bebo-
csátott szennyvíz mennyisége után fizetendő összeg.

Csatornaszolgáltatás  
(szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés)

 Lakossági alapdíj**:  55,50 Ft / bekötés / hó + áfa
 Lakossági, fogyasztással arányos díj:     204 Ft / m3 + áfa
 Nem lakossági alapdíj**:  2 589,70 Ft / bekötés / hó + áfa
 Nem lakossági, fogyasztással arányos díj:    306 Ft / m3 + áfa

A csatornaszolgáltatási díjak nem tartalmazzák a vízterhelési díjat, amely 2013. január 
1-jétől lakossági és nem lakossági kategóriában egyaránt 10,90 Ft / m3 + áfa.

*   2011 évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
** Valamennyi fogyasztásmérő berendezés (szennyvízmennyiség-mérő vagy ennek hiányában bekötési vízmérő) esetében az átfolyási átmérőtől függetlenül.

Pilisvörösvári Vízművek Kft. • Székhely: 2085 Pi-
lisvörösvár, Sirály u. 1. • Postacím: 1325 Buda-
pest, Pf.: 355. • Telefon: (1)465-2400 • Telefax: 
(1)349-1990 • E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu •  
www.vizmuvek.hu

További kérdéseivel kérjük, forduljon biza-
lommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a 
vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen, vagy a 06-
40 247 247-es telefonszámon.

Tisztelettel:
Pilisvörösvári Vízművek Kft.

Tekintettel arra, hogy 2012. január 1. napjától jogszabályi változás következté-
ben már nem az Önkormányzat a díjmegállapító, így nincs hatása a díjak meg-
állapításának számítási módjára. Az Önkormányzat a törvény alapján vitatja a 
megállapított díjakat az önkormányzati intézmények esetében, a számlákat  
ezért nem egyenlíti ki. A helyzet jogi tisztázására az Önkormányzat iránymuta-
tást kért a Magyar Energia Hivataltól, és jogfenntartó nyilatkozatot tett.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZLEMÉNYE A CSATORNASZOLGÁLTATÁSI 
DÍJAKKAL KAPCSOLATBAN
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LEGENDAROMBOLÁS,  
MÍTOSZTEREMTÉS?
MIÉRT MARADT EL NÁLUNK  

A KITELEPÍTÉS?

Az Országgyűlés 2012 decemberében a magyarországi németek elhur-
colásának emléknapjává nyilvánította január 19-ét. 1946-ban ugyanis 
ezen a napon indult el az első vagon Budaörsről, amivel kezdetét vette 
a magyarországi svábok kitelepítése. Ebből az alkalomból cikksorozatot 
indítunk útjának a Vörösvári Újság hasábjain, a következő hónapokban 
így kívánunk emléket állítani ennek a tragikus történelmi eseménynek. 
Elsőként Botzheim István gondolatébresztő írását közöljük a vörösvári 
kitelepítés elmaradásának lehetséges okairól.

Ott voltam a nemzetiségi konferen-
cián. Elmentem, mert kíváncsi 
voltam, hogy sok földim és nem-

zettársam miként gondolkodik a velünk 
egy sorsúak jövőjéről. Nem csalódtam, 
mert – egy-két etnikai megélhetési bűvész 
kivételével – reális képet kaptam várható 
sorsunk felől.

Legendák a kitelepítésről

Egy szóhasználati hazugságlegendát sze-
rencsére rögtön a konferencián tisztáztunk: 
miszerint, a régen a köztudatba bedobott 
„kitelepítés” fogalom eredendően hazug-
ság, mert ami történt, azt a német eredeti 
szó fejezi ki a legjobban: „Vertreibung”, 
azaz elűzetés, a szó legigazibb, bibliai ér-
telmében. Ezt a számomra üdítő és bátor 
állásfoglalást földim – a fiam korú, szom-
széd falubeli bátor értelmiségi – merte 
megfogalmazni, és valódi nevén nevezni. 

De van egy másik, régi legenda, misze-
rint Vörösváron azért nem volt kitelepítés, 
mert a bánya felszólalt, hogy nem marad 
termelésben dolgozó munkaereje, ha a 
vörösvári svábokat kitelepítik. Mindig va-
lami különös ellenérzéssel viseltettem e le-

gendával kapcsolatban. Itt a konferencián 
éreztem rá az ebben rejtőző logikai buk-
fencre, illetve ellentmondásra. Ráadásul a 
napokban szereztem tudomást egy ezzel 
kapcsolatos információról, ami számomra 
lényegesen más megvilágításba helyezte a 
kialakult legendát.

A svábság és a bánya

Vörösváron két történet is elterjedt arról, 
hogy miért maradt el a kitelepítés. Az első, 
legismertebb történet az, hogy az erről ha-
tározó döntéshozók a bánya működtetését 
látták veszélyeztetve, mondván: a kitelepí-
tés következtében hiányozni fog az ott dol-
gozó sváb munkaerő, ezzel ellehetetlenül 
a bányaüzem. A másik, titokzatosabb le-
genda egy mitikus politikus felbukkanását 
említi, aki ismeretlen indítékokból megke-
gyelmezett a vörösváriaknak. 

Az első változat szerinti cselekvés-
sor teljesen logikátlan, és nem életszerű. 
A vörösvári bánya 1902-től 1940-ig mű-
ködött, tehát a kommunisták által uralt 
kormánynak nem volt már mit államosí-
tania, illetve már hat éve nem volt létező 
vörösvári bányavezetés, akivel tárgyalhatott 

volna a vörösvári svábok sorsáról. A szom-
széd falvakban (Solymár, Nagykovácsi, Pi-
lisszentiván) újabban megnyitott bányák 
nyújtottak perspektívát a munka nélkül 
maradt bányász proletároknak. Ennek a 
legendának csak a felszínes ismeretekkel 
rendelkező kívülállók dőlnek be, mert a 
vörösváriak jól tudják, hogy a bányában 
többségében a bányatelepen élő, nem sváb 
telepes bányászok dolgoztak. Akkoriban 
Vörösvár etnikai összetétele kb. 60-40% 
volt – a svábság javára. Az a 40%-ot kite-
vő, magyar származású, akkor már negy-
ven éve itt élő bányásznépesség dolgozott a 
bányában, és lakott a belga befektetők által 
épített mintabányatelepen.

A bánya kimerülésével, a háború első 
éveiben ez a proletársereg az eredeti sváb 
őslakosságnak legfeljebb a mezőgazdasági 
vállalkozások munkaerő-tartalékaként jö-
hetett volna szóba. Ez megint csak a kite-
lepítés elleni érv lehetett, azonban ismerve 
azoknak az időknek az ideológiai törekvé-
seit, a sváb parasztgazdák tulajdona inkább 
lehetett elzabrálható működőtőke-alapnak 
számító bázis a munkájukat vesztett 
bányaproletárok újrakezdéséhez. Vagyis 
ennek következtében a sváb paraszt inkább 
elűzendőként, semmint helyben tartandó-
ként szerepelhetett.

Akik mentesítést kaptak

A solymári helytörténeti kutató, Seres Ist-
ván a kitelepítéssel kapcsoltban megemlíti, 
hogy Solymáron „a szénbánya munkásait a 

belügyminiszter a kitelepítés alól mentesítet-

te, s így ezek mentesítés iránti kérelmet adhat-

tak be. Összesen 121 mentesítés iránti kérelem 

került a bizottság elé, s mintegy 30-40 család 

lett mentesítve. A mentesítés után a ténylege-

sen kitelepítettek száma 1960 fő volt, a koráb-

bi 2666 főből.”

Tehát a bánya miatti mentesítést az el-
űzetés alól egyénileg értékelték, és nem egy 
egész településre vonatkozóan. Arról nem 
beszélve, hogy a solymári példa is mutat-
ja, hogy az elűzetés potenciális érintettjei, 
családjai közül kevesen dolgoztak bányász-
ként.

A Vörösvártól alig húsz kilométernyi-
re található Dorog is többségében svábok 
lakta bányászváros volt, sokkal jelentősebb 
bányászattal, mégis gond nélkül kipen-
derítették, elűzték az ottani németséget. 
Viszont Csolnok megúszta a kitelepítést, 
mert ott a svábok „elbányászosodtak”, azaz 
a település háromnegyede dolgozott a bá-
nyában, jelentős számban a svábok is.

Tehát a legendának ez a része a tények-
kel, és józan logikával cáfolható, a történe-
lem hátsó kamrájába helyezhető, a legen-
dáriumok polcára.

Egy titokzatos jótevő

Azt tapasztaltam, hogy a vörösváriak ér-
deklődő része a legendárium másik törté-
netével tényismeret híján nem foglalkozott. 
Márpedig nagy a valószínűsége ennek a 
történetnek.

Történt ugyanis, hogy a századforduló 
környéken egy Feldmann Lajos nevű beteg 
és koldus zsidó elvett egy Gröschl család-
ból származó sváb leányt, és a templom-
hoz közeli Sváb utca – a mai Iskola utca, 

Gyerekkor a Sváb 
utcában?

Gyakorlatilag az előző 
bekezdés tartalmazza a 
tudomásomra jutott új 
információt, amit termé-
szetesen még többszörö-
sen ellenőrizni kell. Már 
csak azért is, mert Ács 
Lajos közgazdásznak, a 
Nemzeti Bank osztály-
vezetőjének a világhálón 
található életrajza nem 
pilisvörösvári születési 
helyet ad meg, hanem 
Budapestet. A születési 
év viszont stimmel a forrásom által meg-
adottakkal.

Pontosításra, illetve megerősítésre vár az 
Ács (Feldmann) Lajos Vörösváron töltött 
gyerekkoráról szóló ismeret is. Vélhetően 
a többi sváb gyerekkel játszott a Sváb utca 
lócitromokkal tarkított porában, családja-
ik nyelvén kommunikálva egymással. Az 
eredeti bevándorolt németek csemetéi an-
nak az archaikus délnémet nyelvjárásnak 
megfelelő bajor dialektust beszélték, ami a 
mai irodalmi némethez alig hasonlít. A kis 
Feldmann Lajos egy kis jiddis akcentussal 
színesítette a párbeszédüket, amiről a po-
ros utca akkori protagonistái ott természe-
tesen mit sem tudtak. Feldmann Lajos itt 
szerezhetett barátokat, életre szóló kapcso-
latokat is.

A legendás hírű Berencsváry tanárnő 
szerint élete két legtehetségesebb gyere-
keinek egyike volt a kis Feldmann Lajos. 
Annyira, hogy Vörösvár akkori elöljárói is 
felfigyeltek rá, és az elemi iskola befejezése 
után vállalták gimnáziumi tanulmányai-
nak költségét. Ha a mi nebulónk életkorát 
összevetjük a születési évével, akkor nagy-
jából az 1940-es évek elején érettségizhe-
tett Feldmann Lajos, és ugyan a hivatalos 
életrajz a munkásmozgalmi aktivitás miatt 
félbehagyott egyetemi tanulmányokról be-
szél, ezeket a tanulmányokat (a valószínű-
leg kitűnően elvégzett érettségi utáni egye-
temi képzést) vagy a katolikus egyház, vagy 
a község állta.

Földijeit mentette volna

Ha mindez bizonyítást nyer, akkor ele-
gendő bizonyságot látok arra, hogy 1947-
ben az addigra a munkásmozgalomban 
magasra jutott Ács Lajos (ekkor már ezen 
a néven) egyszerűen a földijei iránt érzett 
hálától indíttatva avatkozott be az ő szint-
jéhez képest nem túl fontos – számunkra 
az elűzetés fenyegetettségét hordozó és 
létfontosságú horderejű – kitelepítési kér-
désbe, vagyis mentette meg a kitelepítéstől 
földijeit, és saját édesanyját is.

Az pedig, hogy voltak ilyen befolyásos 
személyiségek által történő beavatkozások 
a kitelepítési folyamatba, forrásom is állít-

ja. Miszerint: ez a szá-
munkra fontos döntés a 
vörösvári községházán 
született, legfeljebb há-
rom ember jelenlétében, 
és erről dokumentum is 
készült.

A Historia Domus 
tanúsága

Mindenesetre a vörösvári 
plébánia Historia Do-
musa tartalmazza a kö-
vetkezőt: „1946. március 

közepén érkezett Pilisvö-

rösvárra az ún. „II. sz. Ki-

író Bizottság”. 4900 kitelepítendő személyt írt 
össze (melyből legfeljebb 10% lett volna men-

tesíthető). A lista kifüggesztésére nem került 
sor. Pilisvörösvár és Pilisszentiván lakosainak 

kitelepítését elhalasztották bizonytalan időre.
„1946. május 5-én Processióval men-

tünk Mária-remetére… Mikor a körmenet 

résztvevői visszafelé jövet a Bányatelepen 
levő „Munkás Otthon” elé értek, a „Munkás 
Otthon”-ban felállított megafonon keresz-

tül Feldmann Lajos M. K. P. ker. titkár a 
processió feletti nemtetszését nyilvánítva, a 

körmenetet fenyegetésekkel és politikai jelsza-

vakkal megzavarta.” Tehát Ács (Feldmann) 
Lajos valóban Vörösváron tartózkodott eb-
ben az időszakban.

Nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki a kite-
lepítés elmaradásáról szóló dokumentumot 
és Ács (Feldmann) Lajos vörösvári kapcso-
latait felkutatja. Azt azonban biztosan tu-
dom – és meggyőződésemmé is vált –, hogy 
az eddig felderített információk szerint mi, 
vörösvári németek sokkal tartozunk neki. 
Városunk számára egy olyan fontos legen-
da helyretevése a tét, amelynek kimenetele 
egy városi díszpolgári cím biztos alapokon 
nyugvó adományozása lenne, amelynek 
vállalása az ugyancsak Vörösvár szülöttje, 
Hóman Bálint díszpolgárságával egyenér-
tékű, és ezzel nagyságrendileg értékesebb 
esemény, mint az eddig szervilizmus okán 
odaítélt némely díszpolgári cím… 

Botzheim István

A solymári kitelepítési emlékmű

Feldmann Lajos

akkoriban a vörösvári zsidó gettón kívüli 
utca – végén tengette az akkori fiatalok éle-
tét. Ide született a későbbi Ács (Feldmann) 
Lajos, Rákosi Mátyás bizalmasa és titkára, 
aki október 23-án Gerő Ernő jugoszláviai 
távollétében nem engedett a tömeg közé 
lövetni. Ő az, aki 1968-ban lett öngyilkos, 
a minisztériumi munkahelyének ablakán 
kiugorva, így vállalva és elismerve az általa 
vallásként követett eszme bukását és egyéni 
sorsának tragikus, a kívülállók szemében 
becsületes befejezését.

Kéményseprés

A 63/2012.( XII.11) BM rendelet és 347/2012 
(XII.11) Kormányrendelet értelmében el!írt 
kötelez! kéménysepr!-ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat – a települési Ön-
kormányzat közigazgatási határain belül –a 
Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. 
Pilisvörösvárt kollegáink 2013. február 20. és 
június 30. között keresik fel.  A társaságunk 
alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.

Köszönettel:                                   Magyar Kémény Kft.

NEMZETISÉG
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sor teljesen logikátlan, és nem életszerű. 
A vörösvári bánya 1902-től 1940-ig mű-
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tania, illetve már hat éve nem volt létező 
vörösvári bányavezetés, akivel tárgyalhatott 

volna a vörösvári svábok sorsáról. A szom-
széd falvakban (Solymár, Nagykovácsi, Pi-
lisszentiván) újabban megnyitott bányák 
nyújtottak perspektívát a munka nélkül 
maradt bányász proletároknak. Ennek a 
legendának csak a felszínes ismeretekkel 
rendelkező kívülállók dőlnek be, mert a 
vörösváriak jól tudják, hogy a bányában 
többségében a bányatelepen élő, nem sváb 
telepes bányászok dolgoztak. Akkoriban 
Vörösvár etnikai összetétele kb. 60-40% 
volt – a svábság javára. Az a 40%-ot kite-
vő, magyar származású, akkor már negy-
ven éve itt élő bányásznépesség dolgozott a 
bányában, és lakott a belga befektetők által 
épített mintabányatelepen.

A bánya kimerülésével, a háború első 
éveiben ez a proletársereg az eredeti sváb 
őslakosságnak legfeljebb a mezőgazdasági 
vállalkozások munkaerő-tartalékaként jö-
hetett volna szóba. Ez megint csak a kite-
lepítés elleni érv lehetett, azonban ismerve 
azoknak az időknek az ideológiai törekvé-
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Akik mentesítést kaptak

A solymári helytörténeti kutató, Seres Ist-
ván a kitelepítéssel kapcsoltban megemlíti, 
hogy Solymáron „a szénbánya munkásait a 

belügyminiszter a kitelepítés alól mentesítet-

te, s így ezek mentesítés iránti kérelmet adhat-

tak be. Összesen 121 mentesítés iránti kérelem 

került a bizottság elé, s mintegy 30-40 család 

lett mentesítve. A mentesítés után a ténylege-

sen kitelepítettek száma 1960 fő volt, a koráb-

bi 2666 főből.”

Tehát a bánya miatti mentesítést az el-
űzetés alól egyénileg értékelték, és nem egy 
egész településre vonatkozóan. Arról nem 
beszélve, hogy a solymári példa is mutat-
ja, hogy az elűzetés potenciális érintettjei, 
családjai közül kevesen dolgoztak bányász-
ként.

A Vörösvártól alig húsz kilométernyi-
re található Dorog is többségében svábok 
lakta bányászváros volt, sokkal jelentősebb 
bányászattal, mégis gond nélkül kipen-
derítették, elűzték az ottani németséget. 
Viszont Csolnok megúszta a kitelepítést, 
mert ott a svábok „elbányászosodtak”, azaz 
a település háromnegyede dolgozott a bá-
nyában, jelentős számban a svábok is.

Tehát a legendának ez a része a tények-
kel, és józan logikával cáfolható, a történe-
lem hátsó kamrájába helyezhető, a legen-
dáriumok polcára.

Egy titokzatos jótevő

Azt tapasztaltam, hogy a vörösváriak ér-
deklődő része a legendárium másik törté-
netével tényismeret híján nem foglalkozott. 
Márpedig nagy a valószínűsége ennek a 
történetnek.

Történt ugyanis, hogy a századforduló 
környéken egy Feldmann Lajos nevű beteg 
és koldus zsidó elvett egy Gröschl család-
ból származó sváb leányt, és a templom-
hoz közeli Sváb utca – a mai Iskola utca, 

Gyerekkor a Sváb 
utcában?

Gyakorlatilag az előző 
bekezdés tartalmazza a 
tudomásomra jutott új 
információt, amit termé-
szetesen még többszörö-
sen ellenőrizni kell. Már 
csak azért is, mert Ács 
Lajos közgazdásznak, a 
Nemzeti Bank osztály-
vezetőjének a világhálón 
található életrajza nem 
pilisvörösvári születési 
helyet ad meg, hanem 
Budapestet. A születési 
év viszont stimmel a forrásom által meg-
adottakkal.

Pontosításra, illetve megerősítésre vár az 
Ács (Feldmann) Lajos Vörösváron töltött 
gyerekkoráról szóló ismeret is. Vélhetően 
a többi sváb gyerekkel játszott a Sváb utca 
lócitromokkal tarkított porában, családja-
ik nyelvén kommunikálva egymással. Az 
eredeti bevándorolt németek csemetéi an-
nak az archaikus délnémet nyelvjárásnak 
megfelelő bajor dialektust beszélték, ami a 
mai irodalmi némethez alig hasonlít. A kis 
Feldmann Lajos egy kis jiddis akcentussal 
színesítette a párbeszédüket, amiről a po-
ros utca akkori protagonistái ott természe-
tesen mit sem tudtak. Feldmann Lajos itt 
szerezhetett barátokat, életre szóló kapcso-
latokat is.

A legendás hírű Berencsváry tanárnő 
szerint élete két legtehetségesebb gyere-
keinek egyike volt a kis Feldmann Lajos. 
Annyira, hogy Vörösvár akkori elöljárói is 
felfigyeltek rá, és az elemi iskola befejezése 
után vállalták gimnáziumi tanulmányai-
nak költségét. Ha a mi nebulónk életkorát 
összevetjük a születési évével, akkor nagy-
jából az 1940-es évek elején érettségizhe-
tett Feldmann Lajos, és ugyan a hivatalos 
életrajz a munkásmozgalmi aktivitás miatt 
félbehagyott egyetemi tanulmányokról be-
szél, ezeket a tanulmányokat (a valószínű-
leg kitűnően elvégzett érettségi utáni egye-
temi képzést) vagy a katolikus egyház, vagy 
a község állta.

Földijeit mentette volna

Ha mindez bizonyítást nyer, akkor ele-
gendő bizonyságot látok arra, hogy 1947-
ben az addigra a munkásmozgalomban 
magasra jutott Ács Lajos (ekkor már ezen 
a néven) egyszerűen a földijei iránt érzett 
hálától indíttatva avatkozott be az ő szint-
jéhez képest nem túl fontos – számunkra 
az elűzetés fenyegetettségét hordozó és 
létfontosságú horderejű – kitelepítési kér-
désbe, vagyis mentette meg a kitelepítéstől 
földijeit, és saját édesanyját is.

Az pedig, hogy voltak ilyen befolyásos 
személyiségek által történő beavatkozások 
a kitelepítési folyamatba, forrásom is állít-

ja. Miszerint: ez a szá-
munkra fontos döntés a 
vörösvári községházán 
született, legfeljebb há-
rom ember jelenlétében, 
és erről dokumentum is 
készült.

A Historia Domus 
tanúsága

Mindenesetre a vörösvári 
plébánia Historia Do-
musa tartalmazza a kö-
vetkezőt: „1946. március 

közepén érkezett Pilisvö-

rösvárra az ún. „II. sz. Ki-

író Bizottság”. 4900 kitelepítendő személyt írt 
össze (melyből legfeljebb 10% lett volna men-

tesíthető). A lista kifüggesztésére nem került 
sor. Pilisvörösvár és Pilisszentiván lakosainak 

kitelepítését elhalasztották bizonytalan időre.
„1946. május 5-én Processióval men-

tünk Mária-remetére… Mikor a körmenet 

résztvevői visszafelé jövet a Bányatelepen 
levő „Munkás Otthon” elé értek, a „Munkás 
Otthon”-ban felállított megafonon keresz-

tül Feldmann Lajos M. K. P. ker. titkár a 
processió feletti nemtetszését nyilvánítva, a 

körmenetet fenyegetésekkel és politikai jelsza-

vakkal megzavarta.” Tehát Ács (Feldmann) 
Lajos valóban Vörösváron tartózkodott eb-
ben az időszakban.

Nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki a kite-
lepítés elmaradásáról szóló dokumentumot 
és Ács (Feldmann) Lajos vörösvári kapcso-
latait felkutatja. Azt azonban biztosan tu-
dom – és meggyőződésemmé is vált –, hogy 
az eddig felderített információk szerint mi, 
vörösvári németek sokkal tartozunk neki. 
Városunk számára egy olyan fontos legen-
da helyretevése a tét, amelynek kimenetele 
egy városi díszpolgári cím biztos alapokon 
nyugvó adományozása lenne, amelynek 
vállalása az ugyancsak Vörösvár szülöttje, 
Hóman Bálint díszpolgárságával egyenér-
tékű, és ezzel nagyságrendileg értékesebb 
esemény, mint az eddig szervilizmus okán 
odaítélt némely díszpolgári cím… 

Botzheim István

A solymári kitelepítési emlékmű

Feldmann Lajos

akkoriban a vörösvári zsidó gettón kívüli 
utca – végén tengette az akkori fiatalok éle-
tét. Ide született a későbbi Ács (Feldmann) 
Lajos, Rákosi Mátyás bizalmasa és titkára, 
aki október 23-án Gerő Ernő jugoszláviai 
távollétében nem engedett a tömeg közé 
lövetni. Ő az, aki 1968-ban lett öngyilkos, 
a minisztériumi munkahelyének ablakán 
kiugorva, így vállalva és elismerve az általa 
vallásként követett eszme bukását és egyéni 
sorsának tragikus, a kívülállók szemében 
becsületes befejezését.

Kéményseprés

A 63/2012.( XII.11) BM rendelet és 347/2012 
(XII.11) Kormányrendelet értelmében el!írt 
kötelez! kéménysepr!-ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat – a települési Ön-
kormányzat közigazgatási határain belül –a 
Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. 
Pilisvörösvárt kollegáink 2013. február 20. és 
június 30. között keresik fel.  A társaságunk 
alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.

Köszönettel:                                   Magyar Kémény Kft.

NEMZETISÉG
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Mit takar a „blog” kifejezés?
A blog egy olyan weboldal, mely periodikusan vagy 
folyamatosan újabb bejegyzésekkel bővül. Témája 
sokféle lehet, a polikától, irodalomtól kezdve a saját 
személyes naplóig, receptgyűjteményekig gyakorla-
tilag bármi. A blog szerzői is változatos képet mu-
tatnak, lehetnek magánszemélyek, vállalatok, írók... 
Semmilyen tartalmi, formai megkötéssel nem ren-
delkezik, a bejegyzések lehetnek egymondatosak, 
vagy akár hosszabb terjedelmű cikkek is. Általában 
az olvasók megjegyzéseket is tehetnek a bejegyzé-
sekhez, ez közösségformáló erővel bír.

• Honnan jött az ötlet, hogy a blogok szí-
nes világában, pont egy sváb tematikájút 
hozzon létre? 

Erre egyszerű a válasz: mert még nem volt 
ilyen. Magam is gyakran szembesültem 
azzal, hogy a környék nemzetiségi prog-
ramjairól, rendezvényeiről későn vagy 
egyáltalán nem értesültem. Bár vörösvári 
vagyok, 5 éve Szentivánon lakom. Mindkét 
településhez kötődöm, és Solymárra is so-
kat járunk rendezvényekre. Az ötlet maga 
is Solymáron fogalmazódott meg bennem, 
kislányommal oda járunk sváb táncra. Rá-
jöttem, mennyire keveset tudok Solymár-
ról, annak ellenére, hogy itt van a szom-
szédban. Ezért is gondoltam, hogy kéne 
egy olyan oldal, ahol minden környékbeli 
nemzetiségi program, egyesület, zenekar, 
hír, szokás egy helyen van összegyűjtve. A 
manapság olyan divatos blogformát pedig 
pont a kötetlensége miatt választottam, hi-
szen nem vagyok újságíró. Talán ez a for-
ma közelebb hozza a sváb hagyományokat 
az ifjabb generációkhoz is.

Magam is színtiszta sváb 
családból származom, fontos-
nak tartom a hagyományok 
ápolását, és úgy gondolom, a 
mai rohanó világban kapasz-
kodó lehet a gyökerekhez való 
visszanyúlás, visszatekintés. 
Célom az, hogy mindezt még 
közelebb hozzam az embe-
rekhez, és másokban is „elül-
tessem a hagyományőrzés csí-
ráját”. A mai világban nagyon 
fontosnak tartom, hogy meg-

álljunk, és megnézzük, hon-
nan jövünk. Azt szeretném, ha 
a helyi közösségek örülnének 

egymás megmozdulásainak, részesei 
lennének a rendezvényeknek – függetlenül 
attól, hogy az mely település vagy egyesü-
let szervezésében jött létre. Hiszek abban, 
hogy egy egyéni stílusban összeállított blog 
is hozzájárulhat ahhoz, hogy a helyi sváb 
közösség valóban közösség legyen.

• Kiknek ajánlja a blogot?

Mindenkinek, akinek fontosak a hagyo-
mányok, aki értesülni szeretne a környék 
nemzetiségi programjairól, rendezvényei-
ről, és szeretné megismerni a környékbeli 
egyesületeket – kortól, nemtől és lakóhely-
től függetlenül. Vannak olvasóim Német-
országban, Angliában és Ausztriában is, 
illetve Zsámbékról is rengeteg pozitív visz-
szajelzést és megerősítést kapok. 

• Milyen információhoz juthat a vörösvári 
olvasó?

A Pilisi Sváb Hírmondó bemutatja 
Vörösvár, Szentiván és Solymár sváb ha-
gyományokat ápoló egyesületeit, intézmé-
nyeit, szokásait, illetve az itteni zenekaro-
kat. Reklámozza a három település sváb 

rendezvényeit, valamint be is számol róluk 
pár mondatban vagy képriportban. Helyet 
kap a blogon könyvajánló is, helyi vonatko-
zású könyveket, kiadványokat mutatok be. 
A három helyi újságból is közlök lapszem-
lét, kiemelve a nemzetiségi témájú cikke-
ket. Keresem, gyűjtöm eredeti sváb ételek 
receptjeit is, néhány belőlük már fent van 
a blogon.

• Kívülállóként lehet-e Önnek, mint a 
sváb blog létrehozójának és szerkesztőjé-
nek a blog tematikájához kapcsolódó be-
számolókat, programajánlókat küldeni?

Természetesen lehet, sőt, nagyon örülök 
neki, ha valaki információval lát el, hiszen 
bármennyire is igyekszem naprakész len-
ni, előfordul, hogy csak későn értesülök 
programokról. Gyűjtöm a régi fotókat is, 
különösen olyanokat, amelyeken látszik, 
hogyan néztek ki az utcák, épületek nagy-
szüleink korában. De szívesen megjelen-
tetek az oldalon nemzetiségi vonatkozású 
beszámolókat, véleményeket, felhívásokat 
is, valamint szívesen veszem sváb ételek, 
sütemények receptjeit is. Nemrég egy sváb 
nyelvtanfolyam esetleges indításáról ír-
tam egy kisebb cikket, felbuzdulva Sörös 
János olvasói levelén, melyet a Szentiváni 
Újságnak írt. Egyébként nagyon sok segít-
séget kapok a szentiváni NNÖ-től, He-
gedűs Andrástól, a Solymári Magazin és 
Szentiváni Újság főszerkesztőjétől, illetve 
együttműködöm a www.szepsolymar.hu-
val is. A steckl_rita@yahoo.de e-mail-cím-
re várom sok szeretettel a leveleket.

• Mivel foglalkozik – a sváb blog szerkesz-
tésén kívül – a privát életben?

Jelenleg gyeden vagyok, 2,5 éves kislá-
nyommal és 1 éves kisfiammal – mellettük 
próbálok időt szakítani a blog írására.

M.M.

ADVENTI BETLEHEM-KÉSZÍTÉS
2012. DECEMBER 16-ÁN A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN

PÁSZTORJÁTÉK A NAGYTEMPLOMBAN

172013. JANUÁR

Fotók:
Rásonyi Győzőné
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A három helyi újságból is közlök lapszem-
lét, kiemelve a nemzetiségi témájú cikke-
ket. Keresem, gyűjtöm eredeti sváb ételek 
receptjeit is, néhány belőlük már fent van 
a blogon.

• Kívülállóként lehet-e Önnek, mint a 
sváb blog létrehozójának és szerkesztőjé-
nek a blog tematikájához kapcsolódó be-
számolókat, programajánlókat küldeni?

Természetesen lehet, sőt, nagyon örülök 
neki, ha valaki információval lát el, hiszen 
bármennyire is igyekszem naprakész len-
ni, előfordul, hogy csak későn értesülök 
programokról. Gyűjtöm a régi fotókat is, 
különösen olyanokat, amelyeken látszik, 
hogyan néztek ki az utcák, épületek nagy-
szüleink korában. De szívesen megjelen-
tetek az oldalon nemzetiségi vonatkozású 
beszámolókat, véleményeket, felhívásokat 
is, valamint szívesen veszem sváb ételek, 
sütemények receptjeit is. Nemrég egy sváb 
nyelvtanfolyam esetleges indításáról ír-
tam egy kisebb cikket, felbuzdulva Sörös 
János olvasói levelén, melyet a Szentiváni 
Újságnak írt. Egyébként nagyon sok segít-
séget kapok a szentiváni NNÖ-től, He-
gedűs Andrástól, a Solymári Magazin és 
Szentiváni Újság főszerkesztőjétől, illetve 
együttműködöm a www.szepsolymar.hu-
val is. A steckl_rita@yahoo.de e-mail-cím-
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• Mivel foglalkozik – a sváb blog szerkesz-
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Jelenleg gyeden vagyok, 2,5 éves kislá-
nyommal és 1 éves kisfiammal – mellettük 
próbálok időt szakítani a blog írására.

M.M.

ADVENTI BETLEHEM-KÉSZÍTÉS
2012. DECEMBER 16-ÁN A MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN
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A karácsonyi ünnepség ezúttal is felemelő élmény volt – mind a fellépők, mind 
a nézők számára. A koncert december 21-én este 6-kor kezdődött, a vonós-
zenekar karácsonyi csokrával. Botzheim Áron zongorajátéka után Őri Mátyás 

és tanára, Szerémi Márkó szaxofonon játszottak, majd Kelen Dorottya és Horváth-
Zentai Nóra tanárnő zongoranégykezese következett – egy kicsit modernebb stí-
lust képviselve. A karácsonyi hangulatú művek sorába illeszkedett a furulyakvintett 
néhány darabja, utánuk egy újabb kamara-fúvóselőadás következett, ezúttal négy 
klarinét előadásában hallhatott karácsonyi dalcsokrot a közönség. A fellépők nem 
csupán játékukkal járultak hozzá a karácsonyi hangulathoz: aki a színpadra lépett, 
jelképesen egy-egy ajándékdobozkát aggatott a zeneiskola közös karácsonyfájára. 
A hallgatóság elsősorban a zeneiskolások családtagjaiból állt, de aki „külsősként” 
látogatott el a hangversenyre, annak is nagyszerű zenei élményben lehetett része. 

A szünet után a zeneiskola kórusának fellépésével folytatódott a koncert, egy Bár-
dos-bölcsődalt, egy kánont és Farkas Ferenc Áldott éj című kórusművét adták elő, 
Hoósné Török Emese vezényletével. A második részben Valachi Samu egy Donizet-
ti-darabot játszott klarinéton, majd Selmeci Anna zongorázott – Chopin cisz-moll 
Nocturne-jét adta elő. Ezt egy Schumann-korál és Berlioz Pásztorok búcsúja című 
műve követte a csellókvartett előadásában (Marlok Kata, Tóth Zsófia, Hidasi Boldi-
zsár és tanáruk, Tácsik Zsuzsa). Az iskola fúvószenekara egy-egy részletet játszott 
Webber Jézus Krisztus szupersztár c. musicaljéből, valamint Fellini Az úton c. film-
jének zenéjéből, Takács Botond szólójátékával. Az igazgató köszöntő szavai után, 
befejezésképpen a vonószenekar zenélt: a japán Joe Hisaishi Howl’s Moving című 
zenéjéből adták elő a kastély-témát, Szlovencsák Péter játszott szólót.

A koncert nemcsak a hallgatóságnak volt nagy élmény, hanem az előadóknak is – 
érthetően, hiszen kettejük láthatatlan kommunikációja folytán ez gyakran együtt jár. 
Szeretetteljes, felszabadult légkörben jó felmenni a színpadra, jó zenélni, ezt pedig a 
közönség is érzi. Kívánjuk, hogy hasonló élmények és sikerek kísérjék a zeneiskola 
és növendékei jövőjét!

A zeneiskola karácsonyi koncertjére több év után 
most, 2012. december 21-én ismét a Szabadság 
utcai épületben került sor, a gimnázium és a 
régi-új zeneiskola közös nagytermében. Ennek 
alkalmából készítettünk interjút Szlovencsák 
Péterrel, a zeneiskola igazgatójával.

VISSZA A RÉGIBE
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• Nagy változás volt a zeneiskola életében 
a tavalyi intézményi szétválás. Tudjuk, 
hogy ez kényszerű lépés volt. Hogyan ér-
tékeli utólag?

Az önálló lét általában alapvetően ked-
vezőbb egy intézmény számára, hiszen 
szabadabban lehet gazdálkodni az erő-
forrásokkal – mind az embereket, mind a 
pénzügyeket tekintve. Ebből a szempont-
ból valószínűleg előnyökkel jár számunkra 
a szétválás. A rendezvényeken, amelyeket 
a művészetek házában tartottunk, a közös 
működésünk idején nagyon sok segítséget 
kaptunk a „közművelődési részlegtől”. Re-
méljük, hogy erre a segítségre a továbbiak-
ban is számíthatunk, hiszen egy-egy ilyen 
rendezvény nem csupán az iskoláé, hanem 
az egész várost gazdagítja. Ezek a szem-
pontok nem aggasztottak tehát. Fájdal-
masabb pont volt viszont a költözés. Főleg 
úgy, hogy most már látszik: az átköltözés 
nélkül is megoldható lett volna a két intéz-
mény szétválása, hiszen az állam nem vá-
lik tulajdonosává az átvett épületnek, csak 
használójává, a használat feltételeit pedig 
megállapodás szabja meg.

• Miért volt nehéz elfogadni, hogy költöz-
ni kell? Gyakorlati vagy érzelmi szempon-
tok miatt?

Közös működésünk öt évében nagyon ösz-
szeszokott, jól együttműködő csapat alakult 
ki az iskola tanáraiból és a közművelődési 
dolgozókból. Nehéz úgy összedolgozni, 
hogy nem egy helyen vagyunk, még a ze-
netanárok közül is van, aki egyik, van, aki 
másik épületben tanít. Ráadásul ez az épü-
let a számunkra lett tervezve, és az érzelmi 
szempontokat félretéve, higgadtan végig-
gondolva sem ésszerű egy épületet másra 
használni, mint amire kitalálták. Rendez-
vényhelyszínnek mindenféleképpen jobb 
volt a művészetek háza, szebb is, és jobban 
felszerelt.

• Nem lehet a rendezvényeket továbbra is 
a kultúrházban tartani?

Nem. A zongorát és az ütőhangszereket 
át kellett vinnünk a Szabadság utcába, ez 
meghatározza a koncertek helyszínét, hi-
szen ezeket nem tudjuk visszacipelni min-
den ilyen alkalomra.

• A diákokat hogyan érinti a változás?

A gyerekek közül van olyan, akinek oda-
vissza kell járnia a két épület között, a 
zongorakíséretes órái máshol vannak, mint 
a hangszeres órák, így amikor zongorával 
gyakorol, előfordul, hogy nem tud ott lenni 
a hangszeres tanárja, csak a zongorakísérő. 
A szolfézs órákat a Fő utca 127-ben tartjuk, 
a hangszeres órák nagy része a Szabadság 
utcában kapott helyet. Nehézség volt az 
is, hogy évközben kellett költözni, amikor 
már kialakult órarendje volt mindenkinek 
– végül sikerült megoldani, hogy műkö-
dőképes legyen. A második félévben már a 
meglévő körülményekhez tudjuk igazítani 
az órarendeket.

• Ön melyik épületben kapott helyet?

Én a művészetek házában tanítok, de 
igyekszem mindkét helyen gyakran jelen 
lenni.

• Mi lett a zeneiskola neve a szétválás 
után?

Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola.

• A gyakorlatban is jelentett nehézséget a 
költözés?

Nagyon sok segítséget kaptunk a városve-
zetéstől, a Művészetek Házától, sőt nem-
csak a zeneiskolai dolgozók, hanem a civil 
szervezetek is segítettek a költözésben és a 

berendezkedésben. A karácsonyi koncertre 
épp, hogy elkészültünk. Erre ugyanis min-
den évben már november közepétől fogva 
készülünk, most jóval rövidebb időnk volt 
rá. Ennek ellenére idáig az egyik legmeg-
hittebb hangversenyünk lett – változatos és 
sokszínű műsorszámokkal. Az általános, 
megszokott zeneiskolai repertoáron felül 
modernebb klasszikus zenei darabok is 
helyet kaptak a műsorban – tükrözve azt, 
hogy az utóbbi időben e felé is nyitottabbá 

vált a zeneoktatás isko-
lánkban. Ezzel kapcso-
latban a hallgatóságtól is 
pozitív visszajelzéseket 
kaptunk.

• Hogyan áll össze egy 
ilyen műsor?

A tanév kezdetén meg-
határoztuk, hogy milyen 
legyen a műsor felépíté-
se – az idén ez a tanár-
diák közös produkciók 
köré épült –, és kértük 
a tanárokat, hogy erre 
készüljenek. Az igazi 

feladat mindig ez: kitalálni, létrehozni 
az előadás hangulatát, szerkezetét. Oláh-
né Szabó Anita éjszakákon át válogatta, 
szerkesztette a színpadképet meghatározó 
vetítés képeit. Így már könnyen összeállt a 
műsor, mindenki hozzátette a saját mun-
káját. Nehézséget inkább az jelentett, hogy 
a gimnáziummal közös terembe az ő ka-
rácsonyi ünnepségük miatt csak délután 
fél 2-kor tudtunk bemenni, így a terem 
előkészítésére nagyon rövid időnk maradt. 
Köszönet illeti a szülői munkaközösség 
tagjait és Valachi Katalint, akik segítettek a 
díszítésben, valamint a Művészetek Háza 
technikusát, Dworák Bencét a technikai 
segítségért.

• Volt olyan darab, amihez mikrofon vagy 
hangosítás kellett?

A fúvószenekar és a vonószenekar hang-
zását segítette egy-egy mikrofon. A legna-
gyobb segítségre azonban a fények, a vilá-
gítás beállításában volt szükségünk. Ebben 
a nagyteremben nincs telepített fény-, sem 

hangtechnika, illetve ami van, az nem 
használható.

• Mikor volt itt utoljára a karácsonyi kon-
certje a zeneiskolának?

2009-ben, az átköltözésünk előtt

• Vissza a régibe – nem volt furcsa érzés?

De, persze. De az az igazság, hogy sze-
rettünk itt lenni. Alapvetően ez ideálisabb 
helyszín a zeneoktatáshoz, mert nyugod-
tabb, csendesebb helyen van, vannak hang-
szigetelt termek is – aki ebben az épületben 
tanít, annak ez nagyon jó. Csak hát nem fér 
el itt mindenki…

• Nem szegték kedvüket a változások?

A tanári kar jó csapat, ráadásul a nehéz-
ségek még inkább összekovácsoltak ben-
nünket. Megyünk tovább, továbbra is 
igyekszünk színvonalasan dolgozni és ki-
szolgálni a fiatalok zeneoktatási igényeit – 
ebben nincs változás. Bízunk abban, hogy 
működni fog, optimisták vagyunk.

• A költözés mellett történt egy fenntartó-
váltás is év elején. Ez mivel jár?

A gyerekek számára érzékelhetően nem 
lesz semmi változás. Szervezeti változá-
sok vannak: az önkormányzat helyett a 
Pilisvörösvári Tankerület (mint a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ, KIK 
szervezeti egysége) gyakorolja az iskolánk 
fenntartói jogait. A tankerület joga lesz 
az igazgató kinevezése, a beszámolókat 
és terveket felé kell elkészíteni. Ettől picit 
tartottunk, hiszen a KIK egy hatalmas, or-
szágos szervezet, mi pedig ebben egy pici 
pont vagyunk. Pozitívum, hogy a tanke-

rület igazgatója, Fogarasy Gabriella nem 
ismeretlen itt, megvannak a kötődések. Az 
ő hozzáállása miatt nem reménytelen a 
helyzetünk…

• Most már talán rendeződnek a sorok, 
milyen terveik vannak még az idei tanévre?

Február 14-ére tervezünk egy zenetaná-
ri koncertet. Március 10-én nálunk lesz 
megtartva a térségi rézfúvós találkozó, és 
mi adunk helyet a csellisták térségi talál-
kozójának is. Szintén itt lesz a pest me-
gyei zeneiskolák versenygyőzteseinek gá-
lahangversenye, áprilisban pedig az iskola 
alapítványának báljára kerül majd sor. Má-
jusban nyílik terveink szerint egy kiállítás 
az 50 éves zeneiskoláról.

• A nyáron is lesz egy nagyszabású prog-
ram, aminek részese a zeneiskola, ugye?

Igen, a Trina zenekar idei találkozója 
Vörösváron lesz megtartva. Készülünk rá, 
és már nagyon várjuk.

• További sok sikert és kitartást kívánok 
a munkához!

Köszönöm!
Sólyom Ágnes

OKTATÁS, KULTÚRA
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a hangszeres órák nagy része a Szabadság 
utcában kapott helyet. Nehézség volt az 
is, hogy évközben kellett költözni, amikor 
már kialakult órarendje volt mindenkinek 
– végül sikerült megoldani, hogy műkö-
dőképes legyen. A második félévben már a 
meglévő körülményekhez tudjuk igazítani 
az órarendeket.

• Ön melyik épületben kapott helyet?

Én a művészetek házában tanítok, de 
igyekszem mindkét helyen gyakran jelen 
lenni.

• Mi lett a zeneiskola neve a szétválás 
után?

Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola.

• A gyakorlatban is jelentett nehézséget a 
költözés?

Nagyon sok segítséget kaptunk a városve-
zetéstől, a Művészetek Házától, sőt nem-
csak a zeneiskolai dolgozók, hanem a civil 
szervezetek is segítettek a költözésben és a 

berendezkedésben. A karácsonyi koncertre 
épp, hogy elkészültünk. Erre ugyanis min-
den évben már november közepétől fogva 
készülünk, most jóval rövidebb időnk volt 
rá. Ennek ellenére idáig az egyik legmeg-
hittebb hangversenyünk lett – változatos és 
sokszínű műsorszámokkal. Az általános, 
megszokott zeneiskolai repertoáron felül 
modernebb klasszikus zenei darabok is 
helyet kaptak a műsorban – tükrözve azt, 
hogy az utóbbi időben e felé is nyitottabbá 

vált a zeneoktatás isko-
lánkban. Ezzel kapcso-
latban a hallgatóságtól is 
pozitív visszajelzéseket 
kaptunk.

• Hogyan áll össze egy 
ilyen műsor?

A tanév kezdetén meg-
határoztuk, hogy milyen 
legyen a műsor felépíté-
se – az idén ez a tanár-
diák közös produkciók 
köré épült –, és kértük 
a tanárokat, hogy erre 
készüljenek. Az igazi 

feladat mindig ez: kitalálni, létrehozni 
az előadás hangulatát, szerkezetét. Oláh-
né Szabó Anita éjszakákon át válogatta, 
szerkesztette a színpadképet meghatározó 
vetítés képeit. Így már könnyen összeállt a 
műsor, mindenki hozzátette a saját mun-
káját. Nehézséget inkább az jelentett, hogy 
a gimnáziummal közös terembe az ő ka-
rácsonyi ünnepségük miatt csak délután 
fél 2-kor tudtunk bemenni, így a terem 
előkészítésére nagyon rövid időnk maradt. 
Köszönet illeti a szülői munkaközösség 
tagjait és Valachi Katalint, akik segítettek a 
díszítésben, valamint a Művészetek Háza 
technikusát, Dworák Bencét a technikai 
segítségért.

• Volt olyan darab, amihez mikrofon vagy 
hangosítás kellett?

A fúvószenekar és a vonószenekar hang-
zását segítette egy-egy mikrofon. A legna-
gyobb segítségre azonban a fények, a vilá-
gítás beállításában volt szükségünk. Ebben 
a nagyteremben nincs telepített fény-, sem 

hangtechnika, illetve ami van, az nem 
használható.

• Mikor volt itt utoljára a karácsonyi kon-
certje a zeneiskolának?

2009-ben, az átköltözésünk előtt

• Vissza a régibe – nem volt furcsa érzés?

De, persze. De az az igazság, hogy sze-
rettünk itt lenni. Alapvetően ez ideálisabb 
helyszín a zeneoktatáshoz, mert nyugod-
tabb, csendesebb helyen van, vannak hang-
szigetelt termek is – aki ebben az épületben 
tanít, annak ez nagyon jó. Csak hát nem fér 
el itt mindenki…

• Nem szegték kedvüket a változások?

A tanári kar jó csapat, ráadásul a nehéz-
ségek még inkább összekovácsoltak ben-
nünket. Megyünk tovább, továbbra is 
igyekszünk színvonalasan dolgozni és ki-
szolgálni a fiatalok zeneoktatási igényeit – 
ebben nincs változás. Bízunk abban, hogy 
működni fog, optimisták vagyunk.

• A költözés mellett történt egy fenntartó-
váltás is év elején. Ez mivel jár?

A gyerekek számára érzékelhetően nem 
lesz semmi változás. Szervezeti változá-
sok vannak: az önkormányzat helyett a 
Pilisvörösvári Tankerület (mint a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ, KIK 
szervezeti egysége) gyakorolja az iskolánk 
fenntartói jogait. A tankerület joga lesz 
az igazgató kinevezése, a beszámolókat 
és terveket felé kell elkészíteni. Ettől picit 
tartottunk, hiszen a KIK egy hatalmas, or-
szágos szervezet, mi pedig ebben egy pici 
pont vagyunk. Pozitívum, hogy a tanke-

rület igazgatója, Fogarasy Gabriella nem 
ismeretlen itt, megvannak a kötődések. Az 
ő hozzáállása miatt nem reménytelen a 
helyzetünk…

• Most már talán rendeződnek a sorok, 
milyen terveik vannak még az idei tanévre?

Február 14-ére tervezünk egy zenetaná-
ri koncertet. Március 10-én nálunk lesz 
megtartva a térségi rézfúvós találkozó, és 
mi adunk helyet a csellisták térségi talál-
kozójának is. Szintén itt lesz a pest me-
gyei zeneiskolák versenygyőzteseinek gá-
lahangversenye, áprilisban pedig az iskola 
alapítványának báljára kerül majd sor. Má-
jusban nyílik terveink szerint egy kiállítás 
az 50 éves zeneiskoláról.

• A nyáron is lesz egy nagyszabású prog-
ram, aminek részese a zeneiskola, ugye?

Igen, a Trina zenekar idei találkozója 
Vörösváron lesz megtartva. Készülünk rá, 
és már nagyon várjuk.

• További sok sikert és kitartást kívánok 
a munkához!

Köszönöm!
Sólyom Ágnes

OKTATÁS, KULTÚRA
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A VILÁG 
MŰVÉSZSZEMMEL

Nem sokan választottuk a csütörtök esti 
házimunka vagy tévézés helyett a kiállítás-
megnyitót, pedig jó döntésnek bizonyult. 
Ha másért nem, már az ingyen ropi és 
üdítő miatt is, de – a viccet félretéve – egy 
hétköznap este ismerősökkel találkozni, 
újakat megismerni, belesni egy művészem-
ber világába, beszélgetni, új élményekkel és 
érdekességekkel gazdagodni jó dolog – sze-
rintem.

Valamiért mifelénk a kiállítás-
megnyitók nem vonzanak nagy 
tömegeket, kivált ha nem hely-

béli művész alkotásairól van szó. Pedig 
jó program lehet az egyforma, rohanós-
fáradt hétköznap esték sorába beiktatni 
egy laza sétát a kultúrházig, és egy lénye-
gében kötetlen órát eltölteni szép helyen, 
jó társaságban. Egy kis ízelítő a január 
10-i estéről:

Az atmoszféráról ez alkalommal Har-
sányi Zsuzsanna festőművész és Balasi 
Anikó, a Művészetek Háza igazgatója 
gondoskodnak. Az átlagember érzései-
nek csak töredékét képes szavakba ön-
teni – mondja az igazgatónő –, míg a 
művészek pontosabban és mélyebben 
ábrázolják, mondják ki helyettünk is sa-
ját gondolatainkat. Úgy is mondhatnám, 
hogy helyettünk „vetkőznek meztelenre”. 
Harsányi Zsuzsannának pedig kivételes 
tehetsége van az egészen apró szépsé-
gek meglátásához és megmutatásához. 
A vörösváriaknak mintegy 30-40 képet 
hozott el mutatóba, az aulán kívül a dísz-
terembe is jut belőlük. Tájképeinek ked-
venc témája a víz, portréi nőket és a nőisé-
get ábrázolják, egy-két elvontabb alkotás 
és több virág is helyet kapott a falakon.

Aki azt gondolja, festeni ecsettel kell, 
téved. Lehet, persze, de Harsányi Zsu-
zsanna pasztellképei például ecset nél-
kül, ujjal készülnek. „Hát igen, néha 
csupa festék vagyok” – meséli a körü-
lötte állóknak, majd beavatja közönsé-
gét a technikai részletekbe. A gyerekek 
bosszankodva veszik tudomásul, hogy 
éppen a vízfestékkel kell dolgozniuk 
rajzórán, mikor a vízfestményeket lehe-
tetlen javítani. Többen kedvet kapnak 
az olajhoz – hiszen egy olajfestékkel 
készült elrontott portré fölé nyugodtan 
kerülhet másnap még akár egy tájkép 
is –, az viszont nem jön ki a ruhából. A 
művésznő pasztellt használ, ott sincs sok 
lehetőség a javításra, jobb, ha az ember 
elsőre azt rajzolja, amit látni szeretne – 
magyarázza, és ezzel még egy kicsit nő a 
szemünkben.

Aki lemaradt a megnyitóról, a képeket 
még február 13-áig megtalálja a Művé-
szetek Házában. A következő hasonló 
találkozás február 16-án lesz ugyanott, 
cikkünk a következő oldalon.

SÁ

Névjegy

Harsányi Zsuzsanna
Kecskeméten született, ott él 
és alkot ma is. 
Végzettsége: Tömörkény Ist-
ván Iparművészeti Szakkö-
zépiskola textil szak – Szeged; 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola földrajz-rajz szak; Magyar 
Képzőművészeti Főiskola; fel-
sőfokú PR végzettség.
Munkái: tanítás, alkalmazott 
grafika, 1993: a Kecskeméti 
Képzőművészeti Szabadiskola 
társalapítója, 1999 óta hivatá-
sos festő.
A MAOE és a Pasztellfestők 
Egyesületének tagja. 
A pilisvörösvári a 102. önálló 
kiállítása.

 Fekete-fehér Színes

Hátsó borító:         –                120 000 Ft
1/1 oldal 48 000 Ft 60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft 30 000 Ft
1/4 oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft
1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft
apróhirdetés         500 Ft                  –
(max. 200 karakter)

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

Hirdetési díjak a  

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN

A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk  
a hirdetési díj 30%-áért.

BÁRSONYOS FALIKÉPEK

Különleges textilképekből nyílik kiállítás február 16-
án, szombaton a Művészetek Házában: egy piliscsabai 
textilmíves, szeredi Ambrus Noémi alkotásai lesznek 
láthatóak az aulában.

Textilmíves – így határozza meg foglalkozását 
szeredi Ambrus Noémi, amikor megkérdez-
zük, minek tartja magát. Alkotó munkája leg-

inkább az iparművészet körébe sorolható, bár ő maga 
azt mondja: kategórián kívüli, „mívesen dolgozó, 
szépség-orientált személyiség”. Civilben gyerekeket 
tanít, emellett kedvtelésből alkot – képeket, de nem a 
megszokott módszerekkel. Faliképek készülnek olyan 
anyagokból, amelyeket más már kidobásra ítélne. No-
éminek egy darab csipke, egy-egy megkopott bársony 
vagy egyéb elhasználódott textildarab: lehetőség az 
alkotásra. Mást lát benne, mint az emberek többsége, 
és olyasmit készít belőle, ami eszünkbe sem jutna, pél-
dául egy havas táj házakkal, fákkal, vagy egy csipkéből 
készült kézitükör női arccal a közepén, de láthatunk 
alkotásai között virágcsendéletet, természeti képeket is.

A művekből pedig nyugalom és békesség árad, ami 
hasonló érzésekkel tölti el a szemlélőjüket is. Hogy ezt 
a hatást az anyagokból áradó melegséggel éri el alkotó-
juk, vagy azzal a szeretettel, amivel készíti őket – nem 
tudom. Valószínűleg mindez együtt hat, de döntsék el 
Önök!

Szeredi Ambrus Noémi kiállításának megnyitója 
február 16-án, szombaton délután 4 órakor lesz. Itt 
nemcsak a faliképeket vehetik majd szemügyre, hanem 
az alkotóval is lehetőség lesz beszélgetni róluk. 

Palkovics Mária

szeredi Ambrus Noémi 
férjével és három gyermekükkel 2006-ban köl-
tözött Piliscsabára. A textil és a művészet már a 
kezdetektől közel állt hozzá, hiszen ruhaipari szak-
középiskolát, később rajz szakkollégiumot végzett. 
Tanítóként és tanárként dolgozott, majd 1992-től 
2006-ig főállású anya lett. Ez idő alatt kezdte meg 
textilműves tevékenységét. Kézműves szakkört 
vezetett óvodásoknak és kisiskolásoknak, nyári 
táborban tartott foglalkozásokat kamaszoknak. 
2007-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Vizuális- és környezetkultúra-tanári sza-
kán, textil tanítása szakirányon.

ÚJÉVI ORGONAHANGVERSENY  
A BAROKKTÓL A ROMANTIKÁIG

Szép számú közönség jött el arra az 
orgonahangversenyre, amelyre janu-
ár 6-án, vasárnap délután került sor 

a nagytemplomban. A 2011-ben részleges 
felújításon átesett orgonát Kárpáti Levente, 
templomunk kántora és Balasi Barnabás, 
a Budapesti Batthyány téri Szent Anna 
templom orgonistája szólaltatta meg. 

A közönséget és az előadókat Braun 
Gábor, az egyházközségi énekkar tagja kö-
szöntötte, majd felkonferálta a műsorban 
elhangzó darabokat. A műsoron barokk és 
romantikus kompozíciók hangzottak el. A 
művekhez megszólaltatásuk előtt Balasi 
Barnabás minden esetben érdekes kom-
mentárokat fűzött. 

Kárpáti Levente egy Bach-toccatát vá-
lasztott kezdésnek („Dór” toccata), majd 
Johann Gottfried Walter „Jesu meine 
Freude”című korálpartitáját hallhatta tőle a 
közönség, végül Léon Boëllmann Gótikus 
szvitjének 3. és 4. tételét adta elő.

Balasi Barnabás Johann Sebastian Bach 
híres d-moll toccata és fuga című darab-

jával kezdett, majd Mendelssohn A-dúr 
szonátájának I. tételét és Charles-Marie 
Widor lenyűgöző toccatáját játszotta el.

 Az egyórás műsor zárásaként egy meg-
lepetésszám csendült fel: Balasi Barnabás-
nak a „Mennyből az angyal” témájára elő-
adott improvizációja. 

Öröm volt hallani, hogy a vörösvári 
templom orgonája ilyen komoly orgona-
művek igényes megszólaltatására is kiváló-
an alkalmas. Reméljük, hogy az idén meg-
építendő új játszóasztal tovább inspirálja 
majd a művészeket a mostanihoz hasonló, 
szép koncertek megrendezésére. 

Köszönet a két orgonistának!
SÁ
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MŰVÉSZSZEMMEL
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tanít, emellett kedvtelésből alkot – képeket, de nem a 
megszokott módszerekkel. Faliképek készülnek olyan 
anyagokból, amelyeket más már kidobásra ítélne. No-
éminek egy darab csipke, egy-egy megkopott bársony 
vagy egyéb elhasználódott textildarab: lehetőség az 
alkotásra. Mást lát benne, mint az emberek többsége, 
és olyasmit készít belőle, ami eszünkbe sem jutna, pél-
dául egy havas táj házakkal, fákkal, vagy egy csipkéből 
készült kézitükör női arccal a közepén, de láthatunk 
alkotásai között virágcsendéletet, természeti képeket is.

A művekből pedig nyugalom és békesség árad, ami 
hasonló érzésekkel tölti el a szemlélőjüket is. Hogy ezt 
a hatást az anyagokból áradó melegséggel éri el alkotó-
juk, vagy azzal a szeretettel, amivel készíti őket – nem 
tudom. Valószínűleg mindez együtt hat, de döntsék el 
Önök!

Szeredi Ambrus Noémi kiállításának megnyitója 
február 16-án, szombaton délután 4 órakor lesz. Itt 
nemcsak a faliképeket vehetik majd szemügyre, hanem 
az alkotóval is lehetőség lesz beszélgetni róluk. 

Palkovics Mária

szeredi Ambrus Noémi 
férjével és három gyermekükkel 2006-ban köl-
tözött Piliscsabára. A textil és a művészet már a 
kezdetektől közel állt hozzá, hiszen ruhaipari szak-
középiskolát, később rajz szakkollégiumot végzett. 
Tanítóként és tanárként dolgozott, majd 1992-től 
2006-ig főállású anya lett. Ez idő alatt kezdte meg 
textilműves tevékenységét. Kézműves szakkört 
vezetett óvodásoknak és kisiskolásoknak, nyári 
táborban tartott foglalkozásokat kamaszoknak. 
2007-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Vizuális- és környezetkultúra-tanári sza-
kán, textil tanítása szakirányon.

ÚJÉVI ORGONAHANGVERSENY  
A BAROKKTÓL A ROMANTIKÁIG

Szép számú közönség jött el arra az 
orgonahangversenyre, amelyre janu-
ár 6-án, vasárnap délután került sor 

a nagytemplomban. A 2011-ben részleges 
felújításon átesett orgonát Kárpáti Levente, 
templomunk kántora és Balasi Barnabás, 
a Budapesti Batthyány téri Szent Anna 
templom orgonistája szólaltatta meg. 

A közönséget és az előadókat Braun 
Gábor, az egyházközségi énekkar tagja kö-
szöntötte, majd felkonferálta a műsorban 
elhangzó darabokat. A műsoron barokk és 
romantikus kompozíciók hangzottak el. A 
művekhez megszólaltatásuk előtt Balasi 
Barnabás minden esetben érdekes kom-
mentárokat fűzött. 

Kárpáti Levente egy Bach-toccatát vá-
lasztott kezdésnek („Dór” toccata), majd 
Johann Gottfried Walter „Jesu meine 
Freude”című korálpartitáját hallhatta tőle a 
közönség, végül Léon Boëllmann Gótikus 
szvitjének 3. és 4. tételét adta elő.

Balasi Barnabás Johann Sebastian Bach 
híres d-moll toccata és fuga című darab-

jával kezdett, majd Mendelssohn A-dúr 
szonátájának I. tételét és Charles-Marie 
Widor lenyűgöző toccatáját játszotta el.

 Az egyórás műsor zárásaként egy meg-
lepetésszám csendült fel: Balasi Barnabás-
nak a „Mennyből az angyal” témájára elő-
adott improvizációja. 

Öröm volt hallani, hogy a vörösvári 
templom orgonája ilyen komoly orgona-
művek igényes megszólaltatására is kiváló-
an alkalmas. Reméljük, hogy az idén meg-
építendő új játszóasztal tovább inspirálja 
majd a művészeket a mostanihoz hasonló, 
szép koncertek megrendezésére. 

Köszönet a két orgonistának!
SÁ
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KARL MAY,  
A NAGY ÁLMODOZÓ
II. RÉSZ: ÚT A CSÚCSRA

K arl May gyerekkorábban kitűnt 
dús fantáziájával. Sokat olvasott, 
igaz, kicsit rendszertelenül, hiszen 

nem volt senkije, aki megfelelő műveltség 
birtokában irányíthatta volna az érdek-
lődését. Így a klasszikus kalandos művek 
mellett (mint a „Monte Christo grófja” 
vagy a „Rinaldo Rinaldini”) elsősorban a 
kor népszerű és divatos kalandregényeit 
bújta. Nyilván nem tudatosan, de már ek-
kor megtanulta a lektűrkészítés alapvető 
fogásait. Amerika és az indiánok az után 
kezdték el először foglalkoztatni, hogy ti-
zenkét éves korában, amikor egy tekepá-
lyán dolgozott, ahol feladata az eldőlt tekék 
felállítása volt, élménybeszámolókat hallott 
az Új Világról. A pálya akusztikája olyanra 
sikeredett, hogy bár messze volt a szabad-
idejüket e játékkal eltöltő felnőttektől, még-
is nagyon jól hallotta a sokszor már vala-
melyest illuminált vendégek beszélgetéseit. 
Ezek során, a szokásos viccelődések, a töb-
bé-kevésbé, valamint egyáltalán nem sza-
lonképes adomázgatások mellett néhány 
Amerikából visszatért német kivándorlót 
is hallhatott a távoli kontinensről mesélni. 
Ezek az elbeszélések nyílván sok túlzással 
és nagyotmondással voltak tarkítottak, de 
mégis felkeltették a fiú érdeklődését Ameri-

ka iránt – amely érdeklődés az-
után egy életen át megmaradt.

Az általános iskolában, ahol 
az osztályteremben több évfo-
lyamból általában 90 gyerek 
tanult együtt, jó eredménnyel 
haladt előre. Szeretett volna 
gimnáziumba menni, de a csa-
ládja ezt nem engedhette meg 
magának, így 1856-ban, 14 éves korában a 
közeli Waldenburg tanári szemináriumába 
került, ahol nem is elsősorban a jövő álta-
lános iskolai tanárainak kiképzése, sokkal 
inkább az ott tanuló fiatalok akaratának 
megtörése látszott az – egyébként elég kép-
zetlen – tanári kar elsődleges céljának. Karl 
May itt többször is negatív színben tűnt fel 
a tanárai előtt, akik ezután szinte módsze-
resen a „gonoszság” és az „elvetemültség” 
jeleit keresték benne, míg aztán 1860-
ban kicsapták az intézetből. Az ernstthali 
plébános közbenjárása és a waldenburgi 
igazgató utólagos megenyhülése is hozzá-
járult ahhoz, hogy 1860 őszén nem mesz-
sze, Plauenben, az ottani szemináriumban 
tanulhatott tovább, és 1861-ben „jó” minő-
sítéssel oklevelet szerzett.

A végzés után a tanítóskodásnak csak a 
legalacsonyabb fokán tevékenykedhetett. 
Nem tudott polgári egzisztenciát felépíte-
ni magának, a családalapításra pedig nem 
is gondolhatott. Mindig a nyomor szélén 
tengődött. A körülményekkel való elége-
detlensége a következő években több csa-
lási és kisebb, szánalmasan pitiáner lopási 
ügyre csábította, aminek következtében 
letartóztatták, és kétszer is bebörtönözték. 
1874-ben, kiszabadulása után hazatért, és 
írni kezdett. Előbb a hazájában játszódó 
elbeszéléseket, majd – miután több szó-
rakoztató újság szerkesztője lett – egyre 
távolibb tájakon játszódó történetekről 
írt. Az első regénye, amellyel véglegesen 
eldőlt, hogy az írásnál fog maradni, 1878-
ban jelent meg folytatásokban, „Auf der 
See gefangen” (Fogságban a tengeren) 
címmel. Ez a regény a kaland-, kalóz-, 
szerelmesregény, valamint a krimi keveré-
ke, benne már feltűnik Winnetou figurája 
is, aki ekkor még sokkal vadabb és könyör-
telenebb személyiség, mint May későbbi 
műveiben. A börtönévek ekkor May szá-
mára feledhető múltnak tűntek – ám a bör-
tönviseltség ténye öregkorában még évekig 
megkeserítette az életét.

1879-től már annyira ismert volt May 
neve Németországban, hogy a Deutscher 
Hausschatz (Német Házi Kincs) nevű ka-
tolikus hetilap felkérte őt, hogy elsőként e 
lap hasábjain jelentesse meg szövegeit. Az 
együttműködés egészen 1909-ig tartott, és itt 
jelent meg először folytatásban többek között 
a híres Orient-ciklusa, valamint „Az inka 
kincse” is. Míg a Hausschatzban a szövegek 
May neve alatt jelentek meg, addig egy má-
sik, az erősen profitorientált Münchmeyer ki-
adó lapjaiba is írt álnéven, ám az ide küldött 
szövegeit a szerkesztők átdolgozták, és a kor 
erkölcseit meghaladó erotikus és erőszakos 
részeket illesztettek be – mindez később csú-
nyán megbosszulta magát.

Kalandos elbeszélései, amelyek elké-
szítéséhez mindig nagyon alaposan tanul-
mányozott földrajzi és történelmi tárgyú 
könyveket, valamint útleírásokat, nagy 
népszerűségnek örvendtek. Bár May ekkor 
még nem járt a regényei színhelyén, az ol-
vasók mégis azt hitték, hogy a szerző a mű-
veiben saját élményeit írja le. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy May nyilatkozatai és fel-
olvasásai során e hitet előbb visszafogottan, 
majd egyre növekvő fantáziával táplálta. 
Később ez is megbosszulta magát.

May mai hatalmas ismertsége Friedrich 
Ernst Fehsenfeldnek köszönhető, aki azt 
javasolta Maynak, hogy az addig csak foly-
tatásokban és lapokban olvasható műveit 
könyvsorozat formájában adják ki. Ez a 
sorozat 1892-től jelent meg, és egy év múl-
va May kimondottan e kiadó számára írta 
meg a Winnetou első részét. May addigi te-
vékenységével ellentétben a „Winnetou I.” 
először tehát nem újságokban, folytatások-
ban, hanem könyv formájában jelent meg.

May ekkor már (el)ismert és gazdag író 
volt, sok olvasója rajongott érte, életének 
legboldogabb évtizedében járt. De a múlt 
árnyaitól May – kortárs irigyeinek is kö-
szönhetően – nem tudott szabadulni.

Dr. Kerekes Gábor

Kerekasztal-beszélgetés a Palánta Iskola 
szakembereivel

február 20. szerda 18 óra

Helyszín: Városi Könyvtár

Téma: a 6 éves kortól érvényes tankötele-
zettség, problémák és megoldások

Mindenkit szeretettel várunk!

HATÉVES ISKOLÁSOK
INDULNAK A HÍVOGATÓ FOGLALKOZÁSOK

Változnak idén a tankötelezettség 
szabályai. Azok a gyerekek, akik 
2013. szeptember 1. előtt betöltik 

hatodik életévüket, iskolakötelesek. Koráb-
ban május volt a határ, és a szülők mérle-
gelhették, hogy engedik-e gyermeküket 
iskolába, vagy visszatartják még egy évet. 
Mostantól ez is változik: ha a gyermek is-
kolaérett, a szülőnek nincs választási lehe-
tősége, szeptemberben el kell kezdeni az 
iskolát.

A Palánta Általános Iskolában eddig 
is nagy figyelmet fordítottunk a kicsinyek 
beilleszkedésére, az iskolai életre való fel-
készítésre. Tanítóink évről évre a szülőkkel 
közösen, több alkalmas találkozások során 
mérik fel a leendő kisdiákok érettségét, 
képességeit, erősségeiket és a fejlesztendő 

NEM TUDHATOM...
…persze azt sem, hogy másnak mit jelent e tájék, és még sok minden mást sem. Nem tud-
hatom, hogy miért nem telik meg egy karácsonyi koncertre egy 100 főt befogadó gyönyörű 
hely, ami teljes ünnepi díszben, varázslatos miliőben várta vendégeit egy jól meghirdetett 
ingyenes műsorra. Nem tudhatom, hogy a csendes esőt (ami nem fagyott jéggé) látva 
döntöttek-e úgy sokan, hogy távol maradnak. Nem tudhatom, hogy betegség, értekezlet, 
munka, kötelesség, lerobbant autó miatt nem jöttek-e el sokan. Nem tudhatom, hogy mi-
ért indul be egyfajta menekülési ösztön, ürügy, kifogáskeresés sokakban, ha egy klasszikus 
zenei műsorra kapnak meghívót. Nem tudhatom, mi áll az útjában egy lelket építő, fel-
töltő élmény megélésének.

Tudom viszont azt, hogy messzeringó gyermekkoromban (hogy ennél a gyönyörű vers-
nél maradjak) nem is álmodhattunk egy Mű-hely Galériáról, de a jó kis szocreál, olajos 
padlós kultúrház megtelt volna színültig, ha ilyen, szép festményeket is kiállító eseményre 
akkor sor került volna. Tudom azt, hogy szétfeszültek a könyvtár falai egy kis növendék-
koncerten, és nemcsak rokonok-ismerősöktől. Tudom azt, hogy a több ezerrel kevesebb 
lélekszámú községben tízszer akkora igény volt egy ilyen rendezvényre. Tudom azt, hogy 
ott voltak Vörösvár tanárai, az értelmiség képviselői, akik közül egyetlen egy tette tegnap 
este tiszteletét. Ő volt az egyik fellépő művész édesanyja.

Tudom azt is, hogy semmi közöm ahhoz, hogy ki hová megy, mit csinál az idejével. 
Nincs jogom ahhoz, hogy számon kérjem bárkitől, hogy mért nem ápolja a mindeknibe 
belekódolt Szépbe szőtt hitét. Jogom van viszont szomorúnak lenni, amikor a színpadról 
körülnézek. „A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben” – írta 
csodás sorait József Attila. Ne engedjük, hogy ezt mondhassuk el magunkról is. Enélkül a 
ruha nélkül ugyanis fázik a lélek, és azon nem segít a Kalmopyrin.

Tácsik Zoltán

Kedves  
Képzőművésznők!

2013 kikelet havában  
NŐNAPI KONCERTET rendez  
kiállítással a Mű-hely Galéria.

Legalább 50  
kortárs képzőművésznő  

saját portréját  
szeretnénk kiállítani!

Képzőművészeti áganként  
a technika szabadon választott.

Méret: legfeljebb 1 m x 1 m

Az alkotásokhoz kérünk egy rövid 
önéletrajzot és a művek adatait.
Csak erre az alkalomra készült 

műveket fogadunk el.

Leadási határidő:  
2013. március 1.

Leadási helyszín: Mű-hely Galéria, 
Pilisvörösvár, Hunyadi 70. vagy Bu-
dapest, Rottenbiller utca Magyar és 
Magyar Kft Papír boltja, (Telefon: 

06 30 815 74 42).

Tartalmas alkotást kívánok!
Czeglédi Gizella (galériavezető)

Jelentkezés:  
galeria@czegledigizella.hu

www.czegledigizella.hu

Telefon: 06 20 222 34 86,  
06 26 330 802

területeiket, hogy szeptemberben a tanítók 
alapos gyermekismerettel és kész tervekkel 
kezdhessék a tanévet.

E találkozások jót tesznek a gyermekek-
nek, hiszen megismerik a tanítókat, a kö-
zösséget, ahová ősztől tartozni fognak, és 
magabiztossá válhatnak a tanévkezdésre. 
A szülők pedig meggyőződhetnek arról, jó 
helyre kerül-e gyermekük, és megismerhe-
tik az iskolával való együttműködés alapja-
it, feltételeit.

Idén január 26-án veszi kezdetét a Hí-
vogató foglalkozássorozat. Szombatonként 
délelőtt 10 és 11 óra között várjuk az iskolá-
ba készülő gyerekeket és szüleiket, összesen 
nyolc alkalommal (január 26., február 9., 
február 23., március 9., március 23., április 
6., április 13., április 20.). Az érdeklődők az 

iskolai életbe is betekinthetnek 
nyílt napjainkon: február 12-
én (kedden) és március 27-én 
(szerdán) 8 és 13 óra között. A 
helyszín: Palánta Általános Is-
kola, Pilisvörösvár, Fő u. 134. 
(ELMŰ épület).

Szeretettel várunk minden 
kedves leendő iskolás gyereket 
és szülőt!

Esztergomi Katalin  

igazgató

Szegediné Veszprémy Eszter 

tanító

Segítség,
tankötelezettség!

IRODALOM
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KARL MAY,  
A NAGY ÁLMODOZÓ
II. RÉSZ: ÚT A CSÚCSRA

K arl May gyerekkorábban kitűnt 
dús fantáziájával. Sokat olvasott, 
igaz, kicsit rendszertelenül, hiszen 

nem volt senkije, aki megfelelő műveltség 
birtokában irányíthatta volna az érdek-
lődését. Így a klasszikus kalandos művek 
mellett (mint a „Monte Christo grófja” 
vagy a „Rinaldo Rinaldini”) elsősorban a 
kor népszerű és divatos kalandregényeit 
bújta. Nyilván nem tudatosan, de már ek-
kor megtanulta a lektűrkészítés alapvető 
fogásait. Amerika és az indiánok az után 
kezdték el először foglalkoztatni, hogy ti-
zenkét éves korában, amikor egy tekepá-
lyán dolgozott, ahol feladata az eldőlt tekék 
felállítása volt, élménybeszámolókat hallott 
az Új Világról. A pálya akusztikája olyanra 
sikeredett, hogy bár messze volt a szabad-
idejüket e játékkal eltöltő felnőttektől, még-
is nagyon jól hallotta a sokszor már vala-
melyest illuminált vendégek beszélgetéseit. 
Ezek során, a szokásos viccelődések, a töb-
bé-kevésbé, valamint egyáltalán nem sza-
lonképes adomázgatások mellett néhány 
Amerikából visszatért német kivándorlót 
is hallhatott a távoli kontinensről mesélni. 
Ezek az elbeszélések nyílván sok túlzással 
és nagyotmondással voltak tarkítottak, de 
mégis felkeltették a fiú érdeklődését Ameri-

ka iránt – amely érdeklődés az-
után egy életen át megmaradt.

Az általános iskolában, ahol 
az osztályteremben több évfo-
lyamból általában 90 gyerek 
tanult együtt, jó eredménnyel 
haladt előre. Szeretett volna 
gimnáziumba menni, de a csa-
ládja ezt nem engedhette meg 
magának, így 1856-ban, 14 éves korában a 
közeli Waldenburg tanári szemináriumába 
került, ahol nem is elsősorban a jövő álta-
lános iskolai tanárainak kiképzése, sokkal 
inkább az ott tanuló fiatalok akaratának 
megtörése látszott az – egyébként elég kép-
zetlen – tanári kar elsődleges céljának. Karl 
May itt többször is negatív színben tűnt fel 
a tanárai előtt, akik ezután szinte módsze-
resen a „gonoszság” és az „elvetemültség” 
jeleit keresték benne, míg aztán 1860-
ban kicsapták az intézetből. Az ernstthali 
plébános közbenjárása és a waldenburgi 
igazgató utólagos megenyhülése is hozzá-
járult ahhoz, hogy 1860 őszén nem mesz-
sze, Plauenben, az ottani szemináriumban 
tanulhatott tovább, és 1861-ben „jó” minő-
sítéssel oklevelet szerzett.

A végzés után a tanítóskodásnak csak a 
legalacsonyabb fokán tevékenykedhetett. 
Nem tudott polgári egzisztenciát felépíte-
ni magának, a családalapításra pedig nem 
is gondolhatott. Mindig a nyomor szélén 
tengődött. A körülményekkel való elége-
detlensége a következő években több csa-
lási és kisebb, szánalmasan pitiáner lopási 
ügyre csábította, aminek következtében 
letartóztatták, és kétszer is bebörtönözték. 
1874-ben, kiszabadulása után hazatért, és 
írni kezdett. Előbb a hazájában játszódó 
elbeszéléseket, majd – miután több szó-
rakoztató újság szerkesztője lett – egyre 
távolibb tájakon játszódó történetekről 
írt. Az első regénye, amellyel véglegesen 
eldőlt, hogy az írásnál fog maradni, 1878-
ban jelent meg folytatásokban, „Auf der 
See gefangen” (Fogságban a tengeren) 
címmel. Ez a regény a kaland-, kalóz-, 
szerelmesregény, valamint a krimi keveré-
ke, benne már feltűnik Winnetou figurája 
is, aki ekkor még sokkal vadabb és könyör-
telenebb személyiség, mint May későbbi 
műveiben. A börtönévek ekkor May szá-
mára feledhető múltnak tűntek – ám a bör-
tönviseltség ténye öregkorában még évekig 
megkeserítette az életét.

1879-től már annyira ismert volt May 
neve Németországban, hogy a Deutscher 
Hausschatz (Német Házi Kincs) nevű ka-
tolikus hetilap felkérte őt, hogy elsőként e 
lap hasábjain jelentesse meg szövegeit. Az 
együttműködés egészen 1909-ig tartott, és itt 
jelent meg először folytatásban többek között 
a híres Orient-ciklusa, valamint „Az inka 
kincse” is. Míg a Hausschatzban a szövegek 
May neve alatt jelentek meg, addig egy má-
sik, az erősen profitorientált Münchmeyer ki-
adó lapjaiba is írt álnéven, ám az ide küldött 
szövegeit a szerkesztők átdolgozták, és a kor 
erkölcseit meghaladó erotikus és erőszakos 
részeket illesztettek be – mindez később csú-
nyán megbosszulta magát.

Kalandos elbeszélései, amelyek elké-
szítéséhez mindig nagyon alaposan tanul-
mányozott földrajzi és történelmi tárgyú 
könyveket, valamint útleírásokat, nagy 
népszerűségnek örvendtek. Bár May ekkor 
még nem járt a regényei színhelyén, az ol-
vasók mégis azt hitték, hogy a szerző a mű-
veiben saját élményeit írja le. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy May nyilatkozatai és fel-
olvasásai során e hitet előbb visszafogottan, 
majd egyre növekvő fantáziával táplálta. 
Később ez is megbosszulta magát.

May mai hatalmas ismertsége Friedrich 
Ernst Fehsenfeldnek köszönhető, aki azt 
javasolta Maynak, hogy az addig csak foly-
tatásokban és lapokban olvasható műveit 
könyvsorozat formájában adják ki. Ez a 
sorozat 1892-től jelent meg, és egy év múl-
va May kimondottan e kiadó számára írta 
meg a Winnetou első részét. May addigi te-
vékenységével ellentétben a „Winnetou I.” 
először tehát nem újságokban, folytatások-
ban, hanem könyv formájában jelent meg.

May ekkor már (el)ismert és gazdag író 
volt, sok olvasója rajongott érte, életének 
legboldogabb évtizedében járt. De a múlt 
árnyaitól May – kortárs irigyeinek is kö-
szönhetően – nem tudott szabadulni.

Dr. Kerekes Gábor

Kerekasztal-beszélgetés a Palánta Iskola 
szakembereivel

február 20. szerda 18 óra

Helyszín: Városi Könyvtár

Téma: a 6 éves kortól érvényes tankötele-
zettség, problémák és megoldások

Mindenkit szeretettel várunk!

HATÉVES ISKOLÁSOK
INDULNAK A HÍVOGATÓ FOGLALKOZÁSOK

Változnak idén a tankötelezettség 
szabályai. Azok a gyerekek, akik 
2013. szeptember 1. előtt betöltik 

hatodik életévüket, iskolakötelesek. Koráb-
ban május volt a határ, és a szülők mérle-
gelhették, hogy engedik-e gyermeküket 
iskolába, vagy visszatartják még egy évet. 
Mostantól ez is változik: ha a gyermek is-
kolaérett, a szülőnek nincs választási lehe-
tősége, szeptemberben el kell kezdeni az 
iskolát.

A Palánta Általános Iskolában eddig 
is nagy figyelmet fordítottunk a kicsinyek 
beilleszkedésére, az iskolai életre való fel-
készítésre. Tanítóink évről évre a szülőkkel 
közösen, több alkalmas találkozások során 
mérik fel a leendő kisdiákok érettségét, 
képességeit, erősségeiket és a fejlesztendő 

NEM TUDHATOM...
…persze azt sem, hogy másnak mit jelent e tájék, és még sok minden mást sem. Nem tud-
hatom, hogy miért nem telik meg egy karácsonyi koncertre egy 100 főt befogadó gyönyörű 
hely, ami teljes ünnepi díszben, varázslatos miliőben várta vendégeit egy jól meghirdetett 
ingyenes műsorra. Nem tudhatom, hogy a csendes esőt (ami nem fagyott jéggé) látva 
döntöttek-e úgy sokan, hogy távol maradnak. Nem tudhatom, hogy betegség, értekezlet, 
munka, kötelesség, lerobbant autó miatt nem jöttek-e el sokan. Nem tudhatom, hogy mi-
ért indul be egyfajta menekülési ösztön, ürügy, kifogáskeresés sokakban, ha egy klasszikus 
zenei műsorra kapnak meghívót. Nem tudhatom, mi áll az útjában egy lelket építő, fel-
töltő élmény megélésének.

Tudom viszont azt, hogy messzeringó gyermekkoromban (hogy ennél a gyönyörű vers-
nél maradjak) nem is álmodhattunk egy Mű-hely Galériáról, de a jó kis szocreál, olajos 
padlós kultúrház megtelt volna színültig, ha ilyen, szép festményeket is kiállító eseményre 
akkor sor került volna. Tudom azt, hogy szétfeszültek a könyvtár falai egy kis növendék-
koncerten, és nemcsak rokonok-ismerősöktől. Tudom azt, hogy a több ezerrel kevesebb 
lélekszámú községben tízszer akkora igény volt egy ilyen rendezvényre. Tudom azt, hogy 
ott voltak Vörösvár tanárai, az értelmiség képviselői, akik közül egyetlen egy tette tegnap 
este tiszteletét. Ő volt az egyik fellépő művész édesanyja.

Tudom azt is, hogy semmi közöm ahhoz, hogy ki hová megy, mit csinál az idejével. 
Nincs jogom ahhoz, hogy számon kérjem bárkitől, hogy mért nem ápolja a mindeknibe 
belekódolt Szépbe szőtt hitét. Jogom van viszont szomorúnak lenni, amikor a színpadról 
körülnézek. „A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben” – írta 
csodás sorait József Attila. Ne engedjük, hogy ezt mondhassuk el magunkról is. Enélkül a 
ruha nélkül ugyanis fázik a lélek, és azon nem segít a Kalmopyrin.

Tácsik Zoltán

Kedves  
Képzőművésznők!

2013 kikelet havában  
NŐNAPI KONCERTET rendez  
kiállítással a Mű-hely Galéria.

Legalább 50  
kortárs képzőművésznő  

saját portréját  
szeretnénk kiállítani!

Képzőművészeti áganként  
a technika szabadon választott.

Méret: legfeljebb 1 m x 1 m

Az alkotásokhoz kérünk egy rövid 
önéletrajzot és a művek adatait.
Csak erre az alkalomra készült 

műveket fogadunk el.

Leadási határidő:  
2013. március 1.

Leadási helyszín: Mű-hely Galéria, 
Pilisvörösvár, Hunyadi 70. vagy Bu-
dapest, Rottenbiller utca Magyar és 
Magyar Kft Papír boltja, (Telefon: 

06 30 815 74 42).

Tartalmas alkotást kívánok!
Czeglédi Gizella (galériavezető)

Jelentkezés:  
galeria@czegledigizella.hu

www.czegledigizella.hu

Telefon: 06 20 222 34 86,  
06 26 330 802

területeiket, hogy szeptemberben a tanítók 
alapos gyermekismerettel és kész tervekkel 
kezdhessék a tanévet.

E találkozások jót tesznek a gyermekek-
nek, hiszen megismerik a tanítókat, a kö-
zösséget, ahová ősztől tartozni fognak, és 
magabiztossá válhatnak a tanévkezdésre. 
A szülők pedig meggyőződhetnek arról, jó 
helyre kerül-e gyermekük, és megismerhe-
tik az iskolával való együttműködés alapja-
it, feltételeit.

Idén január 26-án veszi kezdetét a Hí-
vogató foglalkozássorozat. Szombatonként 
délelőtt 10 és 11 óra között várjuk az iskolá-
ba készülő gyerekeket és szüleiket, összesen 
nyolc alkalommal (január 26., február 9., 
február 23., március 9., március 23., április 
6., április 13., április 20.). Az érdeklődők az 

iskolai életbe is betekinthetnek 
nyílt napjainkon: február 12-
én (kedden) és március 27-én 
(szerdán) 8 és 13 óra között. A 
helyszín: Palánta Általános Is-
kola, Pilisvörösvár, Fő u. 134. 
(ELMŰ épület).

Szeretettel várunk minden 
kedves leendő iskolás gyereket 
és szülőt!

Esztergomi Katalin  

igazgató

Szegediné Veszprémy Eszter 

tanító

Segítség,
tankötelezettség!

IRODALOM
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KONSERVIERUNG  
VON  
FLEISCHWAREN
BEI DEN WERISCHWARER  
SCHWABEN

Küchenschränke oder gar Tiefkühltruhen waren nach dem 
Zweiten Weltkrieg lange Zeit eine Rarität bei den Werisch-
warern. Das Fleisch bildete aber auch in den Zeiten, in de-
nen technische Innovationen für breite Schichten der Ge-
sellschaft noch nicht erschwinglich waren, die wichtigste 
Grundlage der Ernährung. Wie haben aber die Schwaben 
die Frage der Haltbarkeit von Fleischwaren dennoch lösen 
können? Nun: durch Einsalzen oder Einbeizen, Räuchern, 
Einlegen in Fett oder durch Kühlen.

Beim Einsalzen füllte man einen Behälter (Schafü) 
mit Salz (Soiz). Das rohe Fleisch wurde mit Salz 
gründlich eingerieben, wenn es sich um Fleisch-

waren mit Knochen (Paa) handelte (z.B. bei Schinken), 
dann stieß man tief entlang der Knochen ebenfalls Salz 
in das Fleisch, denn Fleischwaren beginnen am schnells-
ten entlang der Knochen zu verderben. Die eingesalzten 
Fleischwaren (ksoiztäs Flääsch) wurden im Behälter auf-
einander geschichtet, mit Salz bestreut und mit einem 
Holzdeckel (Taikl) zugedeckt. Den Behälter stellte man 
für 8-10 Tage, manchmal sogar für 3-4 Wochen in eine 
Räumlichkeit, die nicht geheizt wurde, z.B. in die Speise-
kammer oder in den Keller. Das Fleisch konnte auch ge-
beizt werden: Man legte es in Wasser (Wossa) hinein, dem 

A RUBICON A MAGYAR-
ORSZÁGI NÉMETSÉG 
TÖRTÉNELMÉRŐL

A „História”, a „Múlt-kor” és a 
„BBC-History” mellett a Magyar-
országon megjelenő minőségi tör-

ténelmi folyóiratok közül a „Rubicon” egy-
re-másra megbízható és elgondolkodtató 
tematikus számaival hívta fel a figyelmet 
magára. A lapjain megjelent cikkek, illet-
ve tanulmányok a későbbiekben könyvvé 
terebélyesedtek, ami azt mutatja, hogy a 
„Rubicon”-ban publikáló szerzők nem 
csak egy-egy cikk erejéig foglalkoznak az 
általuk megírt témával, hanem annak ala-
pos szakértői.

A „Rubicon” 2012/11 száma az 1998-as, 
Manherz Károly által kiadott „A magyar-
országi németek” című áttekintő kötet óta 
az első magyar nyelvű kiadvány, amely a 
magyarországi németek történelmével fog-
lalkozik a betelepülésüktől napjainkig. A 
tanulmányok szerzői a témát már évek óta 
kutató történészek, akik most az érdeklődő 
olvasók számára eredményeiket közvetlen, 
könnyen érthető formában foglalják össze. 
A „Rubicon” magyarországi németséggel 
foglalkozó számának szerzői közül Fata 

Márta, Gerhard Seewann, Vitári 
Zsolt és Spannenberger Norbert 
neve nemzetközileg is jól ismert, 
mindazonáltal a többi szerzőről 
is el lehet mondani, hogy témájuk 
szakértői.

A cikkek a betelepítéstől a kite-
lepítésig ölelik fel a hazai német-
ség történetét, bár az érdeklődés 
középpontjában egyértelműen a 
huszadik század áll. A szerkesztők 
ezen döntését csak helyeselni lehet, 
hiszen a magyarországi németség 
történetében a „Volksbund” és a 
„Hűségmozgalom” közötti őrlő-
dés, a Waffen-SS-be történt (olykor 
erőszakos) toborzások, a kényszermunkára 
hurcolás, valamint a kitelepítés mind mai 
napig fájó fejezetek, amelyekről  a társada-
lomban sok tévhit, viszont kevés biztos tudás 
kering. A legaktuálisabb kutatási eredmé-
nyek alapján a „Rubicon”-ban végre megta-
lálhatjuk a huszadik század eseményeinek 
világos és érthető stílusban összefoglalt jel-
lemzőit, amelyeket – a „Rubicon” szerkesz-

tési elveihez híven – bőséges és figyelemre 
méltó képanyag tesz még szemléletesebbé. 

Aki a hazai németségről szóló számot 
az újságárusoknál már nem találja meg, 
megrendelheti a www.rubicon.hu internet-
oldalon. A lapszámból egy példány helyben 
olvasható a Városi Könyvtárban, a helytör-
téneti művek között.

Dr. Kerekes Gábor

KOMOLYTALAN
À LA TÁCSIK ZOLTÁN

A sors kegyetlen fintora, amikor Magyarországon kettőből több 
mint egy házaspár akkor kerül először igazán közös nevezőre egy-

mással, amikor rájönnek, hogy nem bírnak a másikkal tovább 
élni.”

„Erős akarat diadalt arat!” – szól a mondás, de 
nekem azt is mondták, hogy „nagy akarás-

nak nyögés a vége”. Tanulság: akarni erő-

sen kell, nem nagyon (kivéve, ha nyögni 

kíván).

„Halottról jót, vagy semmit!” – kezdte 
és fejezte is be ugyanazzal a lendülettel 

beszédét a pap, majd megindult a menet 
a sírhely felé.

KÖNYVAJÁNLÓ
BÁNYAI-BRAUN JÓZSEF: 
ÉLETEM TÖRTÉNETE

A 2012 karácsonyára megjelent 
kötetben egy olyan ember éle-
tét és munkásságát ismerheti 

meg az olvasó, aki tehetséggel, szor-
galommal, kitartással, örökös újító 
szándékkal és talpraesettséggel a leg-
magasabb szakmai szintekre jutott. 
Közvetlensége, egyszerűsége, barát-
ságos személyisége és őszinte jelleme 
révén sok barátra tett szert élete folya-
mán, és ezek a tulajdonságai segítették 
sikerei elérésében is. Olyan életpálya az 

övé, amely ritkaság a mai világban. Érték, amelyről tudnia kell az 
utókornak is. Érték, amely otthonteremtő a világban.

Bányai-Braun Józsefnek, a kiváló asztalosmesternek, a Ma-
gyarországon és Európában jól ismert Bányai Bútorok Kft. meg-
alapítójának élettörténete az „Otthon a világban” című honisme-
reti könyvsorozat ötödik köteteként látott napvilágot. A könyvet 
Fogarasy Attila szerkesztette.

A magánkiadásban készült könyv a szerző ígérete szerint 
kapható lesz a pilisvörösvári könyvesboltban is. Érdeklődni 
lehet az alábbi e-mail címeken: bjozsef39@gmail.com vagy 
banyaian43@gmail.com.

„OTTHON A VILÁGBAN” 
SZERKESZTI: FOGARASY ATTILA

A pilisvörösvári honismereti könyvsorozat eddig megjelent kötetei:
• Dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom. Összegyűjtött versek 
(2008)
• Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály önéletírása (2009)
• „Fogadj szívedbe”. Portrékötet négy pilisvörösvári képzőmű-
vészről (2010)
• Fogarasy Attila, Sax Ibolya: „Hol sírjaink domborulnak…” Te-
metők könyve, Pilisvörösvár (2011)
• Bányai-Braun József: Életem története (2012)

Tervezett kötet:

Zelenai István: A pilisi szénbányászat története (2013)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
• Berg Judit: Maszat és a csőtörés 
• Moldova György: A szent labda - 
Emlék a magyar labdarúgásról 
• Herta Müller: Fácán az ember, 
semmi több 
• Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - 
Magyar irodalmi szerelmeskönyv
• Gerlóczy Márton: Check-in 
• Spiró György: Magtár

Nyáry Krisztián néhány 
évig költészettörténetet 
tanított a pécsi egyetemen, 
majd a 90-es évek köze-
pén otthagyta a katedrát, 
azóta kommunikációs 
tanácsadóként dolgozik. 
Vezetett pr-ügynökséget 
és közvélemény-kuta-
tó intézetet, volt állami 
szervezet kommunikációs 
igazgatója, de a hobbija 
az irodalomtörténet ma-
radt. 2012 elején barátai 

szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon 
magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes 
etűdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűség-
re tett szert. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok 
papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de keve-
sek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével 
szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel 
kedvet csináljon a művek olvasásához.

NEMZETISÉG
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kutató történészek, akik most az érdeklődő 
olvasók számára eredményeiket közvetlen, 
könnyen érthető formában foglalják össze. 
A „Rubicon” magyarországi németséggel 
foglalkozó számának szerzői közül Fata 

Márta, Gerhard Seewann, Vitári 
Zsolt és Spannenberger Norbert 
neve nemzetközileg is jól ismert, 
mindazonáltal a többi szerzőről 
is el lehet mondani, hogy témájuk 
szakértői.

A cikkek a betelepítéstől a kite-
lepítésig ölelik fel a hazai német-
ség történetét, bár az érdeklődés 
középpontjában egyértelműen a 
huszadik század áll. A szerkesztők 
ezen döntését csak helyeselni lehet, 
hiszen a magyarországi németség 
történetében a „Volksbund” és a 
„Hűségmozgalom” közötti őrlő-
dés, a Waffen-SS-be történt (olykor 
erőszakos) toborzások, a kényszermunkára 
hurcolás, valamint a kitelepítés mind mai 
napig fájó fejezetek, amelyekről  a társada-
lomban sok tévhit, viszont kevés biztos tudás 
kering. A legaktuálisabb kutatási eredmé-
nyek alapján a „Rubicon”-ban végre megta-
lálhatjuk a huszadik század eseményeinek 
világos és érthető stílusban összefoglalt jel-
lemzőit, amelyeket – a „Rubicon” szerkesz-

tési elveihez híven – bőséges és figyelemre 
méltó képanyag tesz még szemléletesebbé. 

Aki a hazai németségről szóló számot 
az újságárusoknál már nem találja meg, 
megrendelheti a www.rubicon.hu internet-
oldalon. A lapszámból egy példány helyben 
olvasható a Városi Könyvtárban, a helytör-
téneti művek között.

Dr. Kerekes Gábor

KOMOLYTALAN
À LA TÁCSIK ZOLTÁN

A sors kegyetlen fintora, amikor Magyarországon kettőből több 
mint egy házaspár akkor kerül először igazán közös nevezőre egy-

mással, amikor rájönnek, hogy nem bírnak a másikkal tovább 
élni.”

„Erős akarat diadalt arat!” – szól a mondás, de 
nekem azt is mondták, hogy „nagy akarás-

nak nyögés a vége”. Tanulság: akarni erő-

sen kell, nem nagyon (kivéve, ha nyögni 

kíván).

„Halottról jót, vagy semmit!” – kezdte 
és fejezte is be ugyanazzal a lendülettel 

beszédét a pap, majd megindult a menet 
a sírhely felé.

KÖNYVAJÁNLÓ
BÁNYAI-BRAUN JÓZSEF: 
ÉLETEM TÖRTÉNETE

A 2012 karácsonyára megjelent 
kötetben egy olyan ember éle-
tét és munkásságát ismerheti 

meg az olvasó, aki tehetséggel, szor-
galommal, kitartással, örökös újító 
szándékkal és talpraesettséggel a leg-
magasabb szakmai szintekre jutott. 
Közvetlensége, egyszerűsége, barát-
ságos személyisége és őszinte jelleme 
révén sok barátra tett szert élete folya-
mán, és ezek a tulajdonságai segítették 
sikerei elérésében is. Olyan életpálya az 

övé, amely ritkaság a mai világban. Érték, amelyről tudnia kell az 
utókornak is. Érték, amely otthonteremtő a világban.

Bányai-Braun Józsefnek, a kiváló asztalosmesternek, a Ma-
gyarországon és Európában jól ismert Bányai Bútorok Kft. meg-
alapítójának élettörténete az „Otthon a világban” című honisme-
reti könyvsorozat ötödik köteteként látott napvilágot. A könyvet 
Fogarasy Attila szerkesztette.

A magánkiadásban készült könyv a szerző ígérete szerint 
kapható lesz a pilisvörösvári könyvesboltban is. Érdeklődni 
lehet az alábbi e-mail címeken: bjozsef39@gmail.com vagy 
banyaian43@gmail.com.

„OTTHON A VILÁGBAN” 
SZERKESZTI: FOGARASY ATTILA

A pilisvörösvári honismereti könyvsorozat eddig megjelent kötetei:
• Dr. Réthy Zoltán: Én így imádkozom. Összegyűjtött versek 
(2008)
• Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály önéletírása (2009)
• „Fogadj szívedbe”. Portrékötet négy pilisvörösvári képzőmű-
vészről (2010)
• Fogarasy Attila, Sax Ibolya: „Hol sírjaink domborulnak…” Te-
metők könyve, Pilisvörösvár (2011)
• Bányai-Braun József: Életem története (2012)

Tervezett kötet:

Zelenai István: A pilisi szénbányászat története (2013)

ÚJ KÖNYVEK  
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
• Berg Judit: Maszat és a csőtörés 
• Moldova György: A szent labda - 
Emlék a magyar labdarúgásról 
• Herta Müller: Fácán az ember, 
semmi több 
• Nyáry Krisztián: Így szerettek ők - 
Magyar irodalmi szerelmeskönyv
• Gerlóczy Márton: Check-in 
• Spiró György: Magtár

Nyáry Krisztián néhány 
évig költészettörténetet 
tanított a pécsi egyetemen, 
majd a 90-es évek köze-
pén otthagyta a katedrát, 
azóta kommunikációs 
tanácsadóként dolgozik. 
Vezetett pr-ügynökséget 
és közvélemény-kuta-
tó intézetet, volt állami 
szervezet kommunikációs 
igazgatója, de a hobbija 
az irodalomtörténet ma-
radt. 2012 elején barátai 

szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon 
magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes 
etűdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűség-
re tett szert. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok 
papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de keve-
sek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével 
szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel 
kedvet csináljon a művek olvasásához.

NEMZETISÉG
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Tészta:
1 ek. kakaó, 1 ½  ek. méz, 1 tojás, 10 dkg 
porcukor, 5 dkg vaj, 30 dkg liszt, 1 kk. szó-
dabikarbóna

Az egészet összedolgozzuk, három részre 
osztjuk: külön-külön sütőpapíron kinyújt-
juk, és 190°C-on megsütjük.

Wippelhauser Zsuzsi és Szabó Dani 
2. helyezett receptje  
a Vörösvári Újság 2012-es 
sütiversenyén

Krém:
1 csomag vaníliás pudingpor, 1 csomag 
puncsos pudingpor, 10 dkg cukor, 3 dl tej

A pudingporokat a cukorral elkeverjük a tej-
ben, és állandó keverés mellett felfőzzük. 
Ha teljesen kihűlt, 10-10 dkg vajjal kikever-
jük. A krémet a lapok közé kenjük.

Csokimáz:
10 dkg party csoki, 3 ek. olaj

A csokit az olajjal gőz fölött felolvasztjuk. 
Egyenletesen rákenjük a legfelső lapra.

LAJCSI-SZELET

Knoblauch (Knjofüü) und Lorbeerblätter 
(Loawablatl) beigegeben worden waren. 
Nachdem die Fleischwaren mehr als eine 
Woche in Salz gelegen hatten, konnten sie 
geräuchert werden.

Zum Räuchern brachte man das Fleisch 
meistens zu einem Schlachter (Schloch-
ta), der eigens für solche Zwecke gebaute 
Kamine und Dachböden hatte. Schlachter 
waren Männer, die mit privaten Haus-
schlachtungen beauftragt werden konnten. 
Sie besaßen keinen eige-
nen Laden, im Gegensatz 
zu den Fleischhackern 
(Flääschhoga), die gelern-
te Fachkräfte waren und 
im Dorf auch ein Geschäft 
führten. Zum Räuchern 
konnte man im Grunde 
genommen jede Holzsor-
te benutzen, am besten 
schmeckte das Fleisch je-
doch, wenn es mit Hart-
holz (Hoathuiz) geräu-
chert worden war. Nach 
dem Räuchern hängte man 
die Fleischwaren 2 Wochen 
lang auf dem Dachboden 
auf, damit der Rauch sich 
aus den Fasern verflüchti-
gen, verschwinden konnte. 
Die Fensteröffnungen am 
Giebel (Kiwü) hatten frü-
her keine Fensterscheiben, 
damit die Luft auf dem 
Dachboden zirkulieren 
konnte. Der Dachboden 
wurde nämlich nicht fürs 
Räuchern, sondern auch zum Trocknen 
von anderen Lebensmitteln wie Obstwaren 
benutzt. Schlachtete man im Winter ein 
Schwein, wurde davon oft ein Schinken 
für das Osterfest aufgehoben. Im Räuchern 
bewanderte Leute brachten ihre Fleisch-
waren nicht zum Schlachter, sondern sie 
ließen über ihrem Herd in der Küche ei-
nen Räucherkamin bauen. Diese Räucher-
kamine waren ca. 1,5x2 Meter breit ange-
legt worden, und die Fleischwaren hängte 
man in dem Hohlraum des Kamins auf. 
Der Rauch vom im Ofen darunter geleg-
ten Feuer stieg im Kamin auf und räu-
cherte die da aufgehängten Fleischwaren. 

Auf diese Weise hatte man dreierlei Nut-
zen vom Feuer (Fää): Es wurde erstens 
zum alltäglichen Kochen, zweitens zum 
Heizen und drittens zum Räuchern be-
nutzt. Durch Räuchern wurden vor allem 
Fleischwaren vom Schwein und Rind wie 
Wurst (Wuascht), Schinken (Schunge) 
oder Rippenfleisch (Ripn) konserviert.

Fleischwaren sind auch dann länger 
haltbar, wenn sie in Fett (Schmoiz) ge-
legt werden. In diesem Falle briet man ein 

Stück Fleisch, legte es in ein Blech und 
übergoss es mit geschmolzenem Fett. Das 
langsam erstarrende Fett verhinderte, dass 
das Fleisch mit Luft in Berührung kommt 
und verdirbt. Für das Einlegen in Fett 
verwendete man nur Fleischwaren ohne 
längere Knochen – aus dem bereits oben 
erwähnten Grund der längeren Haltbar-
keit. Die in Fett eingelegten Fleischwaren 
waren 3 bis 4 Wochen genießbar.

An letzter Stelle soll das Kühlen behan-
delt werden. Im Sommer legte man das 
beim Fleischhacker gekaufte Fleisch in 
Papier gewickelt oder nackt in den Brun-
neneimer, und man ließ den Eimer in den 

Brunnen hinunter, so dass das Brunnen-
wasser außen etwa zur Hälfte des Eimers 
reichte. Das Wasser hielt den Eimer – und 
durch ihn das darin gelegte Fleisch – kühl. 
Betuchtere Leute hatten zu Hause einen 
kleinen Kühlschrank, einen „Eiskasten“ 
(Ääskostn) gehabt. Diese Kühlschrän-
ke wurden aus Holz angefertigt – Holz 
dämmt nämlich hervorragend – und der 
Innenraum wurde mit Blech verkleidet. 
Man kaufte oder holte aus der Eisgrube 

(Ääskruam) Eisblöcke, die 
kleiner gehackt in den In-
nenraum des „Eiskastens“ 
gelegt wurden. Für das Eis 
wurden oben bzw. manch-
mal auch an den zwei Seiten 
im Inneren des Holzkastens 
kleine Behälter angebracht. 
Das Fleisch konnte in den 
Holzkasten gelegt oder an 
Haken aufgehängt werden. 
Und siehe da: Der Holzkas-
ten funktionierte von da an 
(beinahe) wie ein moderner 
Kühlschrank!

Wie kam man aber das 
ganze Jahr über zum Eis? Im 
Dorf gab es einige Familien 
– z.B. die Familie Blind oder 
Müller – die sich mit Eishan-
del beschäftigten. Man hatte 
einen tiefer als üblich geleg-
ten Keller oder eine mit Schilf 
bedeckte Grube im Garten. 
Im Winter hielt man den Lauf 
eines nahe gelegenen Baches 
mit Hilfe eines kleinen Dam-

mes an, in dessen Bachbett sich dann das 
Wasser anstaute und gefror. Das gefrorene 
Eis schnitt man in 70x80 Zentimeter große 
Stücke und trug diese auf Schlitten in die 
Eisgrube. Die im Winter in die Eisgrube 
gelegten Eisblöcke überdauerten den Früh-
ling, sogar auch den Sommer und die Eis-
händler verkauften sie vor Ort wie auch in 
der nahe gelegenen Hauptstadt an private 
Haushalte und an die Fleischhacker. 

Die Erinnerungen an die alten Zeiten wur-

den mit der freundlichen Unterstützung der 

Mitglieder des Schwäbischen Stammtisches 

von Márta Müller aufgezeichnet.

MINŐSÉG HÁZA
DÍJAT NYERT A  
SZENT ERZSÉBET OTTHON

A Szent Erzsébet Otthonban megvalósult többszintű idős-
gondozás elnyerte a Magyar Minőség Háza 2012. díját. 
Az ünnepélyes díjátadásra a XXI. Magyar Minőségi Hét 

keretében 2012. november 6-án került sor.  – A hír rövid, de az út, 
ami megelőzte a Magyar Minőség Társaság bíráló bizottságának 
döntését, hosszú és fáradságos. A díj elismeri a mindennapok igye-
kezetét, gondokkal teli munkáját. 

A Szent Erzsébet Otthon 2006-2007 táján a változó törvényi 
és finanszírozási körülmények miatt gazdálkodási problémákkal 
küszködött. Az új jogszabályi környezet megváltoztatta az ellátásra 
jogosultak körét, csökkentette az állami normatívát. Az otthon ve-
zetése felismerte, hogy ha működőképes állapotban akarja tartani 
az intézményt, akkor egy új programot, új működési rendszert kell 
bevezetnie. A program nem volt más, mint az ún. „Manhertz elv” 
kifejtése és következetes megvalósítása. Az alapító Manhertz Er-
zsébet jóváhagyásával az intézet vezetése a hamiltoni példát alapul 
véve új működési struktúrát alakított ki, amelynek lényege, hogy 

a gondozás elkezdődik már aktív nyugdíjas korban a Nyugdíjas-
házban, amikor még el tudja látni magát az idős ember, de jólesik 
a figyelem, a biztonság. Ha a lakó egészségi állapota megromlik, 
gyakran kell orvost, ápolónővért hívni, akkor a Gondozási Intézet-
be költözhet, illetve ha egészségügyi szakápolásra van szüksége, 
akkor igénybe veheti az Ápolási Intézet szolgáltatásait. 

A háromszintű idősgondozás működőképességét hazai és nem-
zetközi minőségtanúsítások igazolják (ISO, MEES) és a munka-
társak elkötelezett munkája biztosítja. Minden munkatárs ponto-
san tudja, hogy nem csupán gondozási- ápolási szakemberként, 
hanem jézusi értelemben felebarátként kell odalépniük az otthon 
idős lakóihoz. Tudják, hogy a jó szó, a mosoly nem rögzíthető a 
minőségi kézikönyvben, de enélkül nincs minőségi rendszer, nincs 
minőségi idősgondozás.

A rendszer kétéves működése adta a gondolatot az intézet ve-
zetésének, hogy érdemes megpályázni a Magyar Minőség Társa-
ság által kitűzött díjat, és ezzel szélesebb körben megismertetni az 
idősgondozás új rendszerét, hiszen a pilisvörösvári Szent Erzsébet 
Otthon működésének mintájára Zalaegerszegen új idősek otthona 
épül, és tárgyalások folynak egy határon túli intézmény előkészíté-
séről a Szatmárnémeti megyéspüspökséggel .

A Minőség Háza díj kötelezettséggel is jár, a cím kibocsátója 
kétszer egy évben véletlenszerűen ellenőrizheti a szolgáltatás fo-
lyamatos minőségi megvalósítását, és visszavonhatja a címet.

Raduj Klára

Gyetván Krisztina érkezésé-
vel új korszak kezdődött el 

az NB-I./B-s női kézi-
labdacsapat életében. A 
2012/13-as bajnokságot 

még Pándi Gábor 
edzővel kezdte a 
frissen feljutott 
vörösvári együt-
tes, de a hatodik 

fordulótól Gyetván 
Krisztina vette át a csapatot. 

Gyetván, aki korábban a Vác 
NB-I-es csapatában szerepelt, a 
nyáron igazolt a vörösvári csa-

pathoz.

ÚJ KORSZAK
Nemcsak játékosnak jöttem, hanem a felnőtt csapat másodedző-
jének és a lány serdülő csapat edzőjének is. Először ezeknek a 
feladatoknak az ellátására kértek fel, de az élet úgy hozta, hogy 
most már a felnőtt gárdát is én edzem. 

• Nem sok ez egy kicsit?

Munka van, el kell végezni. Annyi változott az elmúlt hóna-
pokban, hogy a serdülőcsapatnál már csak besegítek Ábrahám 
Szilviának, de az ificsapatot viszem. Úgy érzem, mostanra kez-
dek belerázódni, és a játékosok is kezdik megérteni, hogy mit 
szeretnék tőlük. Bár hozzáteszem, játékos-edzőnek lenni nem 
könnyű.

• Az eredmények alapján azért úgy tűnik, megy ez…

Valóban, Szekszárd és Budaörs mögött a harmadik helyen zártuk 
az őszi idényt – úgy, hogy Budaörssel azonos a pontszámunk, a 
többiek pedig jócskán le vannak tőlünk maradva. De ebben az 
eredményben Pándi Gábor munkája is benne van, nemcsak a 
lányok és az én érdemem, hogy dobogósak vagyunk.

• Térjünk vissza arra, hogy mit szeretnél elérni a felnőtteknél 
és az utánpótlás csapatoknál. Mi az, amit a Vörösváron eddig 
megszokotthoz képest másképp csinálsz, vagy kérsz?

A felnőttekkel természetesen jó lenne megnyerni a bajnokságot 
– még akkor is, ha a klub nem tudná vállalni az NB-I-es sze-
replést –, illetve a dobogót mindenképpen szeretném megtartani. 
Ez utóbbira van több esélyünk, hiszen tavasszal sok fontos ide-
genbeli mérkőzésünk lesz, amelyek nem ígérkeznek könnyűnek. 
Az utánpótlás csapatoknál nagy hangsúlyt fektetek a játékosok 
technikai képzésére, mert úgy látom, hogy ezen a téren még so-
kat ki lehet belőlük hozni. Fontosnak tartom a videoelemzést és 
a játékosok statisztikai mutatóinak értékelését, mert ezek segítik 
a játékunk javítását, illetve az ellenfelekre való felkészülést. Ami 
pedig az általános dolgokat illeti, aláírattunk a játékosokkal egy 
házirendet, amelyet be kell tartaniuk.

• Mi van ebben a házirendben?

Többek között például az, hogy a mérkőzés előtti estén tíz óra-
kor mindenkinek otthon kell tartózkodnia. Hogy az ellenfelek-
kel, a bírókkal, a szurkolókkal, a sportvezetőkkel szemben ud-
variasan kell viselkedni, a rájuk bízott értékekre (mez, melegítő 
stb.) vigyázniuk kell. Hogy havonta csak egyszer lehet edzésről 

SPORT
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Die Fensteröffnungen am 
Giebel (Kiwü) hatten frü-
her keine Fensterscheiben, 
damit die Luft auf dem 
Dachboden zirkulieren 
konnte. Der Dachboden 
wurde nämlich nicht fürs 
Räuchern, sondern auch zum Trocknen 
von anderen Lebensmitteln wie Obstwaren 
benutzt. Schlachtete man im Winter ein 
Schwein, wurde davon oft ein Schinken 
für das Osterfest aufgehoben. Im Räuchern 
bewanderte Leute brachten ihre Fleisch-
waren nicht zum Schlachter, sondern sie 
ließen über ihrem Herd in der Küche ei-
nen Räucherkamin bauen. Diese Räucher-
kamine waren ca. 1,5x2 Meter breit ange-
legt worden, und die Fleischwaren hängte 
man in dem Hohlraum des Kamins auf. 
Der Rauch vom im Ofen darunter geleg-
ten Feuer stieg im Kamin auf und räu-
cherte die da aufgehängten Fleischwaren. 

Auf diese Weise hatte man dreierlei Nut-
zen vom Feuer (Fää): Es wurde erstens 
zum alltäglichen Kochen, zweitens zum 
Heizen und drittens zum Räuchern be-
nutzt. Durch Räuchern wurden vor allem 
Fleischwaren vom Schwein und Rind wie 
Wurst (Wuascht), Schinken (Schunge) 
oder Rippenfleisch (Ripn) konserviert.

Fleischwaren sind auch dann länger 
haltbar, wenn sie in Fett (Schmoiz) ge-
legt werden. In diesem Falle briet man ein 

Stück Fleisch, legte es in ein Blech und 
übergoss es mit geschmolzenem Fett. Das 
langsam erstarrende Fett verhinderte, dass 
das Fleisch mit Luft in Berührung kommt 
und verdirbt. Für das Einlegen in Fett 
verwendete man nur Fleischwaren ohne 
längere Knochen – aus dem bereits oben 
erwähnten Grund der längeren Haltbar-
keit. Die in Fett eingelegten Fleischwaren 
waren 3 bis 4 Wochen genießbar.

An letzter Stelle soll das Kühlen behan-
delt werden. Im Sommer legte man das 
beim Fleischhacker gekaufte Fleisch in 
Papier gewickelt oder nackt in den Brun-
neneimer, und man ließ den Eimer in den 

Brunnen hinunter, so dass das Brunnen-
wasser außen etwa zur Hälfte des Eimers 
reichte. Das Wasser hielt den Eimer – und 
durch ihn das darin gelegte Fleisch – kühl. 
Betuchtere Leute hatten zu Hause einen 
kleinen Kühlschrank, einen „Eiskasten“ 
(Ääskostn) gehabt. Diese Kühlschrän-
ke wurden aus Holz angefertigt – Holz 
dämmt nämlich hervorragend – und der 
Innenraum wurde mit Blech verkleidet. 
Man kaufte oder holte aus der Eisgrube 

(Ääskruam) Eisblöcke, die 
kleiner gehackt in den In-
nenraum des „Eiskastens“ 
gelegt wurden. Für das Eis 
wurden oben bzw. manch-
mal auch an den zwei Seiten 
im Inneren des Holzkastens 
kleine Behälter angebracht. 
Das Fleisch konnte in den 
Holzkasten gelegt oder an 
Haken aufgehängt werden. 
Und siehe da: Der Holzkas-
ten funktionierte von da an 
(beinahe) wie ein moderner 
Kühlschrank!

Wie kam man aber das 
ganze Jahr über zum Eis? Im 
Dorf gab es einige Familien 
– z.B. die Familie Blind oder 
Müller – die sich mit Eishan-
del beschäftigten. Man hatte 
einen tiefer als üblich geleg-
ten Keller oder eine mit Schilf 
bedeckte Grube im Garten. 
Im Winter hielt man den Lauf 
eines nahe gelegenen Baches 
mit Hilfe eines kleinen Dam-

mes an, in dessen Bachbett sich dann das 
Wasser anstaute und gefror. Das gefrorene 
Eis schnitt man in 70x80 Zentimeter große 
Stücke und trug diese auf Schlitten in die 
Eisgrube. Die im Winter in die Eisgrube 
gelegten Eisblöcke überdauerten den Früh-
ling, sogar auch den Sommer und die Eis-
händler verkauften sie vor Ort wie auch in 
der nahe gelegenen Hauptstadt an private 
Haushalte und an die Fleischhacker. 

Die Erinnerungen an die alten Zeiten wur-

den mit der freundlichen Unterstützung der 

Mitglieder des Schwäbischen Stammtisches 

von Márta Müller aufgezeichnet.

MINŐSÉG HÁZA
DÍJAT NYERT A  
SZENT ERZSÉBET OTTHON

A Szent Erzsébet Otthonban megvalósult többszintű idős-
gondozás elnyerte a Magyar Minőség Háza 2012. díját. 
Az ünnepélyes díjátadásra a XXI. Magyar Minőségi Hét 

keretében 2012. november 6-án került sor.  – A hír rövid, de az út, 
ami megelőzte a Magyar Minőség Társaság bíráló bizottságának 
döntését, hosszú és fáradságos. A díj elismeri a mindennapok igye-
kezetét, gondokkal teli munkáját. 

A Szent Erzsébet Otthon 2006-2007 táján a változó törvényi 
és finanszírozási körülmények miatt gazdálkodási problémákkal 
küszködött. Az új jogszabályi környezet megváltoztatta az ellátásra 
jogosultak körét, csökkentette az állami normatívát. Az otthon ve-
zetése felismerte, hogy ha működőképes állapotban akarja tartani 
az intézményt, akkor egy új programot, új működési rendszert kell 
bevezetnie. A program nem volt más, mint az ún. „Manhertz elv” 
kifejtése és következetes megvalósítása. Az alapító Manhertz Er-
zsébet jóváhagyásával az intézet vezetése a hamiltoni példát alapul 
véve új működési struktúrát alakított ki, amelynek lényege, hogy 

a gondozás elkezdődik már aktív nyugdíjas korban a Nyugdíjas-
házban, amikor még el tudja látni magát az idős ember, de jólesik 
a figyelem, a biztonság. Ha a lakó egészségi állapota megromlik, 
gyakran kell orvost, ápolónővért hívni, akkor a Gondozási Intézet-
be költözhet, illetve ha egészségügyi szakápolásra van szüksége, 
akkor igénybe veheti az Ápolási Intézet szolgáltatásait. 

A háromszintű idősgondozás működőképességét hazai és nem-
zetközi minőségtanúsítások igazolják (ISO, MEES) és a munka-
társak elkötelezett munkája biztosítja. Minden munkatárs ponto-
san tudja, hogy nem csupán gondozási- ápolási szakemberként, 
hanem jézusi értelemben felebarátként kell odalépniük az otthon 
idős lakóihoz. Tudják, hogy a jó szó, a mosoly nem rögzíthető a 
minőségi kézikönyvben, de enélkül nincs minőségi rendszer, nincs 
minőségi idősgondozás.

A rendszer kétéves működése adta a gondolatot az intézet ve-
zetésének, hogy érdemes megpályázni a Magyar Minőség Társa-
ság által kitűzött díjat, és ezzel szélesebb körben megismertetni az 
idősgondozás új rendszerét, hiszen a pilisvörösvári Szent Erzsébet 
Otthon működésének mintájára Zalaegerszegen új idősek otthona 
épül, és tárgyalások folynak egy határon túli intézmény előkészíté-
séről a Szatmárnémeti megyéspüspökséggel .

A Minőség Háza díj kötelezettséggel is jár, a cím kibocsátója 
kétszer egy évben véletlenszerűen ellenőrizheti a szolgáltatás fo-
lyamatos minőségi megvalósítását, és visszavonhatja a címet.

Raduj Klára

Gyetván Krisztina érkezésé-
vel új korszak kezdődött el 

az NB-I./B-s női kézi-
labdacsapat életében. A 
2012/13-as bajnokságot 

még Pándi Gábor 
edzővel kezdte a 
frissen feljutott 
vörösvári együt-
tes, de a hatodik 

fordulótól Gyetván 
Krisztina vette át a csapatot. 

Gyetván, aki korábban a Vác 
NB-I-es csapatában szerepelt, a 
nyáron igazolt a vörösvári csa-

pathoz.

ÚJ KORSZAK
Nemcsak játékosnak jöttem, hanem a felnőtt csapat másodedző-
jének és a lány serdülő csapat edzőjének is. Először ezeknek a 
feladatoknak az ellátására kértek fel, de az élet úgy hozta, hogy 
most már a felnőtt gárdát is én edzem. 

• Nem sok ez egy kicsit?

Munka van, el kell végezni. Annyi változott az elmúlt hóna-
pokban, hogy a serdülőcsapatnál már csak besegítek Ábrahám 
Szilviának, de az ificsapatot viszem. Úgy érzem, mostanra kez-
dek belerázódni, és a játékosok is kezdik megérteni, hogy mit 
szeretnék tőlük. Bár hozzáteszem, játékos-edzőnek lenni nem 
könnyű.

• Az eredmények alapján azért úgy tűnik, megy ez…

Valóban, Szekszárd és Budaörs mögött a harmadik helyen zártuk 
az őszi idényt – úgy, hogy Budaörssel azonos a pontszámunk, a 
többiek pedig jócskán le vannak tőlünk maradva. De ebben az 
eredményben Pándi Gábor munkája is benne van, nemcsak a 
lányok és az én érdemem, hogy dobogósak vagyunk.

• Térjünk vissza arra, hogy mit szeretnél elérni a felnőtteknél 
és az utánpótlás csapatoknál. Mi az, amit a Vörösváron eddig 
megszokotthoz képest másképp csinálsz, vagy kérsz?

A felnőttekkel természetesen jó lenne megnyerni a bajnokságot 
– még akkor is, ha a klub nem tudná vállalni az NB-I-es sze-
replést –, illetve a dobogót mindenképpen szeretném megtartani. 
Ez utóbbira van több esélyünk, hiszen tavasszal sok fontos ide-
genbeli mérkőzésünk lesz, amelyek nem ígérkeznek könnyűnek. 
Az utánpótlás csapatoknál nagy hangsúlyt fektetek a játékosok 
technikai képzésére, mert úgy látom, hogy ezen a téren még so-
kat ki lehet belőlük hozni. Fontosnak tartom a videoelemzést és 
a játékosok statisztikai mutatóinak értékelését, mert ezek segítik 
a játékunk javítását, illetve az ellenfelekre való felkészülést. Ami 
pedig az általános dolgokat illeti, aláírattunk a játékosokkal egy 
házirendet, amelyet be kell tartaniuk.

• Mi van ebben a házirendben?

Többek között például az, hogy a mérkőzés előtti estén tíz óra-
kor mindenkinek otthon kell tartózkodnia. Hogy az ellenfelek-
kel, a bírókkal, a szurkolókkal, a sportvezetőkkel szemben ud-
variasan kell viselkedni, a rájuk bízott értékekre (mez, melegítő 
stb.) vigyázniuk kell. Hogy havonta csak egyszer lehet edzésről 
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hiányozni, hogy sérülés esetén a legsürgősebben megfelelő orvosi 
ellátásban kell részesülniük, és még sok hasonló dolog.

• Mi ennek a célja?

Szeretnénk elérni, hogy a női szakosztályban kialakuljon egy 
szervezett, szabályozott élet, hogy a játékosok és a játékosok csa-
ládjai vegyék még komolyabban a klubot és a sportágat. Jó volna, 
ha egy idő után rangot jelentene, ha valaki ehhez a közösséghez 
tartozik.

• Ez tetszik – annak idején jómagam is büszke voltam rá, hogy 
kézilabdás vagyok. Apropó, büszkeség: tudják a felnőtt csapat 
tagjai, hogy a vörösvári kispályás kézilabda ötvenéves történe-
tének legjobb eredményét érhetik el, ha megnyerik a bajnoksá-
got, vagy ha a legjobb háromban végeznek?

Szerintem nem, de el fogom nekik mondani! Ezzel is motiválom 
őket – remélem, eredményesen.

A tavaszi idény februárban kezdődik meg. Aki szeretné nyomon 
követni a lányok eredményeit, illetve a klub életével kapcsolatos 
híreket, azoknak a figyelmébe ajánlom az egyesület honlapját is, 
amelyet a www.pilisvorosvarikezilabda.hu oldalon találnak meg.

Várhegyi Ferenc

Állnak: Ivanics Dóra, Kiss Zsófia, Ábrahám Szilvia, Gyetván 
Krisztina játékos-edző, Feldhoffer Andrea, Tóth Dóra, Szalay 
Ildikó, Vajay György elnökségi tag – Térdelnek: Benis Viktória, 
Tass Blanka, Rásonyi Kitti, Vígh Patrícia, Hermann Barbara, 
Kolos Dorottya – Ülnek: Hartyáni Viktória, Varga Nóra

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

MANHERCZ KRISZTIÁN

Manhercz Krisztián csak februárban tölti be 16. életévét, de már ifjúsá-
gi világbajnoki ezüstérmes vízilabdás. Két évvel fiatalabb, mint a társai, 
úgyhogy aligha túlzás azt állítani, hogy a vörösvári fiatalember a sportág 
egyik nagy ígérete. Krisztián a Friedrich Schiller Gimnázium tanulója.

• Milyen élmény volt részt venni és döntőt 
vívni a Perthben megrendezett világbaj-
nokságon?

Ez volt életem legnagyobb élménye! Na-
gyon boldog voltam, hogy bekerültem a 
magyar válogatottba. Sokáig reményked-
tem, hogy beválogatnak, és amikor kide-
rült, hogy utazhatok, az volt a célom, hogy 
bebizonyítsam, megérdemlem a bizalmat.

• Hogy érzed, sikerült?

Úgy érzem, jól ment a játék. Minden mér-
kőzésen szóhoz jutottam, és kilenc gólt 
lőttem. A torna legjobb játékosának meg-
választott Németh Toni mellett én voltam 
az egyetlen, akinek minden találkozón si-
került gólt szereznie.

• Hogy csináltad? Hiszen Te vagy a csa-
pat legfiatalabbja, és az ellenfelek is idő-
sebbek nálad.

Mivel az életkoromból adódóan nyilván 
vannak nálam fizikailag erősebb játéko-
sok is, ellenük elsősorban a gyorsaságom-
ra építek. Kapásoldali szélsőt, vagy hátsót 
játszom, ahol tényleg gyorsnak kell lenni.

• A vb után olvastam dr. Horkai György 
szövetségi kapitány nyilatkozatát. Rólad is 
jókat mondott…

Ennek nagyon örülök! Remélem, a további-
akban is számít rám, mert szeretnék beke-
rülni az U-20-as, tehát a junior válogatottba 

is, amelynek a világbajnokságát idén Ma-
gyarországon rendezik. Én lennék az első, 
aki ilyen fiatalon bekerülhet a csapatba.
• Remélem, sikerrel jársz majd. De 
mondd csak, hogyan kezdted el egyáltalán 
a vízilabdát?

Amikor megtanultam úszni, a szüleim 
bevittek a Komjádi uszodába, ahol a KSI 
úszószakosztályában kezdtem el sportolni. 
Nyolc-kilenc évesen azonban úgy döntöt-
tek, jobban járok, ha a bátyámhoz hason-
lóan átnyergelek a vízilabdára. Bekerültem 
a Faragó-Csapó Pólósuliba, ahol éveket 
töltöttem el. Náluk szerettem meg a sport-
ágat, tőlük kerültem be a Vasas korosztá-
lyos csapataiba.

HAPKIDO 
VÖRÖSVÁROTT

A hapkido koreai eredetű harcművészet. Szó szerinti jelentése: a har-
monikus erő vagy –ahogy a Nagy Harcművészeti Lexikon fogalmaz – az 
„irányított erő útja.” A rendszert Csoi Jong Szul, egy koreai származású 
harcművész dolgozta ki 1921 és 1945 között, majd Dzsi Hán Dzse fej-
lesztette tovább.

A hapkido az elmúlt évtizedekben 
Ázsián kívül is egyre népszerűb-
bé vált. A világszerte ismert másik 

koreai harcművészettől, a taekwondotól az 
különbözteti meg, hogy míg a taekwondo 
alapvetően egy ütő-rúgó stílust jelenít 
meg, a hapkidóban nagy szerepet kapnak 
a feszítések, fojtások, dobások és gurulásos 
technikák is. 

Ezeknek a technikáknak egy nagy része 
beépült a hapkido intelligens önvédelmi 
rendszerébe is – teszi hozzá Ébend Gábor, 
akit Pilisvörösvárott 1996-tól taekwondo 
mesterként ismertünk meg, de aki az utób-
bi időben a hapkidóban is mesteri fokoza-
tot szerzett. Vörösváron egy többéves fo-
lyamat eredményként 2012. május végétől 
már csak hapkido oktatással foglalkozik.

• Mi volt a váltás oka?

A taekwondót továbbra is nagyon szere-
tem, de azt tapasztaltam, hogy a mosta-
ni gyerekeket egyre kevésbé érdekli ez a 
harcművészet.  A taekwondóban az elő-
rejutáshoz nagyon fontos a formagyakor-
latok jó elsajátítása is, amelyhez egyfajta 
monotóniatűrésre is szükség van. A szá-
mítógép és a televízió uralta világban ez 
már egyre kevesebbeknek megy, a gyerekek 
másfajta élményekre vágynak – sajnos. Rá-
adásul sok versenyre is el kellene járnunk, 
amelyet időhiány miatt már nem tudok 
rendszeresen vállalni. A hapkido viszont 
színesebb, változatosabb mozgásanyag-
gal rendelkezik, így a gyerekeket is job-
ban leköti, és a versenyzést is könnyebben 
meg tudjuk oldani. És nagyon élvezem a 
hapkido oktatását, tanítását.

• Mióta foglalkozol ezzel a harcművészet-
tel?

2001-ben kezdtem el. Sok helyen kerestem 
a fejlődési lehetőséget, sok helyen tanul-
tam: Lengyelországban, Ausztriában, Né-
metországban, Angliában, Belgiumban, de 
végül Li Csong Szu személyében Dél-Ko-
reában sikerült egy olyan mestert találnom, 
aki pontosan azt tanítja, amit én kerestem, 
amire igazán vágytam. 2007-ben hapkido 
Európa-bajnokságot nyertem, és az évek 
alatt az általam vezetett Diamond SE lett 
Magyarország legnagyobb hapkidóval 
foglalkozó egyesülete. Jó kapcsolatokat 
ápolunk több francia hapkido mesterrel 

is, akik már Vörösvárra is eljöttek, hogy 
megismerkedjenek a munkánkkal. Fontos-
nak tartom, hogy Magyarországon is egyre 
ismertebb legyen a hapkido, ennek érdeké-
ben például a budapesti Nagy Sportágvá-
lasztón is minden évben kint vagyunk.

• Vörösvárott hol és mikor tartod az edzé-
seket?

A Palánta Általános Iskolában minden 
kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között, 
a Friedrich Schiller Német Nemzetiségi 
Gimnáziumban pedig kedden és csütörtö-
kön 18.00-19.30 között. Tanév közben is be 
lehet kapcsolódni a munkába. Külföldön 
már sok felnőtt is jár hapkido edzésekre, 
szerencsére nálunk is egyre többen jelent-
keznek. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk, akár 30-40-50 éveseket is!  

• Aki további információkra kíváncsi, hol 
kutakodjon?

A www.hapkidosuli.hu honlapon, amely 
bemutatja a Diamond SE életét, de 
megtalálhatnak minket a Facebookon is. 
Telefonon: 06-20/946-0321, e-mailen: 
gabor.ebend@freemail.hu, de az edzések 
után is készséggel állok az érdeklődők 
rendelkezésére! Évtizedes munkámat 
folytatom Pilisvörösváron, és bízom bene, 
hogy a hapkido segítségével maradandó 
élményt tudok szerezni a tanítványaimnak!

Várhegyi Ferenc

• Ezek a szerint a szüleid jól ismertek… 
Klubszinten milyen eredményeket értél 
el?

Budapest Bajnokságot és Magyar Bajnok-
ságot is nyertem. Nagyon sokat köszönhe-
tek Váradi Ákos edzőnek. Petz Lajos ve-
zetésével lettem magyar bajnok, és persze 
ki kell emelnem dr. Faragó Tamást, akivel 
nagyon jó kapcsolatban vagyok.

• Mennyire?

Az előző bajnokságban a Ferencváros szí-
neiben játszottam, amelynek a felnőtt csa-
pata Ádám bátyámnak kínált szerződést. 
Az utazások megszervezése és a család 
időbeosztása miatt egyszerűbb volt vele 
tartanom. A bajnokság végén azonban 

megkeresett Faragó Tamás, és azt mondta, 
jöjjek vissza a Vasasba, mert szükség van 
rám. Én pedig boldogan igent mondtam, és 
most újra a Vasasban játszom. Meg a juni-
or válogatottban, amely a felnőtt OB I-ben 
szerepel.

• Hogy megy a felnőttek ellen?

Hét gólt már lőttem, és éppen a beszélgeté-
sünk előtt szólt Földi László edző, hogy le-
het, hogy be kéne ugranom a Vasas felnőtt 
csapatába is, mert meg vannak szorulva. 
De nem hiszem, hogy ezt most vállalha-
tom, mert éppen fáj a vállam, gyógyszeres 
kezelést kapok rá. Meg talán túl fiatal is va-
gyok még ehhez.

• Csak vigyázz, nehogy túlterheld magad! 
Meg nyilván tanulnod és fejlődnöd is kell 
még. Tényleg, miben kell még javulnod?

Biztosan mindenben, de legfőképpen láb-
tempóban és a kapáslövésekben.

• Dicséretes szerénység… van olyan játé-
kos, akire felnézel, aki a példaképed?

Két olimpiai bajnok, Faragó Tamás és Var-
ga Dénes a példaképem.

• Gondolom, szeretnél olyan eredményes 
lenni, mint ők…

Igen, az álmom, hogy én is olimpiai bajnok 
legyek. De addig még sokat kell dolgozni 
és fejlődni.

• Sok sikert kívánok hozzá! Persze előbb 
kerülj be stabilan a junior válogatottba…

Köszönöm, igyekezni fogok!
Várhegyi Ferenc

Vogel Gábor játékvezető felvételén az ausztrálok elleni győzelemmel elődöntőbe ju-
tott magyar játékosok üvöltik ki magukból a feszültséget az ausztráliai Perthben, az 
U18-as világbajnokság helyszínén. Az első sorban jobb szélen Manhercz Krisztián.

A magyar föld szent virágai
Megjelent a pilisvörösvári Hagyomány-
őrző Egyesület újabb kötete. Galamb 
Imre atya A magyar föld szent virágai 
című könyvét a Szent Gellért Kiadó 
adta ki. A könyv szent életű papok és 
világi hívek életét mutatja be, többek 
között szerepel benne Prohászka Ot-
tokár püspök, Apor Vilmos püspök, 
Ohmüllner Márton volt vörösvári plé-
bános, Batthyány Strattmann László, a 
„szegények orvosa” és Kaszap István 
– modern eszményképek, példaképek 
korunk emberei számára. 

A kötet megvásárolható a könyvesbolt-
ban, a könyvtárban, az Ági boltban, a 
Sváb pékségben és a nagytemplom elő-
terében. A szíves vásárlással az egyesü-
let anyagi kiadásait támogatja.
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hiányozni, hogy sérülés esetén a legsürgősebben megfelelő orvosi 
ellátásban kell részesülniük, és még sok hasonló dolog.

• Mi ennek a célja?

Szeretnénk elérni, hogy a női szakosztályban kialakuljon egy 
szervezett, szabályozott élet, hogy a játékosok és a játékosok csa-
ládjai vegyék még komolyabban a klubot és a sportágat. Jó volna, 
ha egy idő után rangot jelentene, ha valaki ehhez a közösséghez 
tartozik.

• Ez tetszik – annak idején jómagam is büszke voltam rá, hogy 
kézilabdás vagyok. Apropó, büszkeség: tudják a felnőtt csapat 
tagjai, hogy a vörösvári kispályás kézilabda ötvenéves történe-
tének legjobb eredményét érhetik el, ha megnyerik a bajnoksá-
got, vagy ha a legjobb háromban végeznek?

Szerintem nem, de el fogom nekik mondani! Ezzel is motiválom 
őket – remélem, eredményesen.

A tavaszi idény februárban kezdődik meg. Aki szeretné nyomon 
követni a lányok eredményeit, illetve a klub életével kapcsolatos 
híreket, azoknak a figyelmébe ajánlom az egyesület honlapját is, 
amelyet a www.pilisvorosvarikezilabda.hu oldalon találnak meg.

Várhegyi Ferenc

Állnak: Ivanics Dóra, Kiss Zsófia, Ábrahám Szilvia, Gyetván 
Krisztina játékos-edző, Feldhoffer Andrea, Tóth Dóra, Szalay 
Ildikó, Vajay György elnökségi tag – Térdelnek: Benis Viktória, 
Tass Blanka, Rásonyi Kitti, Vígh Patrícia, Hermann Barbara, 
Kolos Dorottya – Ülnek: Hartyáni Viktória, Varga Nóra

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

MANHERCZ KRISZTIÁN

Manhercz Krisztián csak februárban tölti be 16. életévét, de már ifjúsá-
gi világbajnoki ezüstérmes vízilabdás. Két évvel fiatalabb, mint a társai, 
úgyhogy aligha túlzás azt állítani, hogy a vörösvári fiatalember a sportág 
egyik nagy ígérete. Krisztián a Friedrich Schiller Gimnázium tanulója.

• Milyen élmény volt részt venni és döntőt 
vívni a Perthben megrendezett világbaj-
nokságon?

Ez volt életem legnagyobb élménye! Na-
gyon boldog voltam, hogy bekerültem a 
magyar válogatottba. Sokáig reményked-
tem, hogy beválogatnak, és amikor kide-
rült, hogy utazhatok, az volt a célom, hogy 
bebizonyítsam, megérdemlem a bizalmat.

• Hogy érzed, sikerült?

Úgy érzem, jól ment a játék. Minden mér-
kőzésen szóhoz jutottam, és kilenc gólt 
lőttem. A torna legjobb játékosának meg-
választott Németh Toni mellett én voltam 
az egyetlen, akinek minden találkozón si-
került gólt szereznie.

• Hogy csináltad? Hiszen Te vagy a csa-
pat legfiatalabbja, és az ellenfelek is idő-
sebbek nálad.

Mivel az életkoromból adódóan nyilván 
vannak nálam fizikailag erősebb játéko-
sok is, ellenük elsősorban a gyorsaságom-
ra építek. Kapásoldali szélsőt, vagy hátsót 
játszom, ahol tényleg gyorsnak kell lenni.

• A vb után olvastam dr. Horkai György 
szövetségi kapitány nyilatkozatát. Rólad is 
jókat mondott…

Ennek nagyon örülök! Remélem, a további-
akban is számít rám, mert szeretnék beke-
rülni az U-20-as, tehát a junior válogatottba 

is, amelynek a világbajnokságát idén Ma-
gyarországon rendezik. Én lennék az első, 
aki ilyen fiatalon bekerülhet a csapatba.
• Remélem, sikerrel jársz majd. De 
mondd csak, hogyan kezdted el egyáltalán 
a vízilabdát?

Amikor megtanultam úszni, a szüleim 
bevittek a Komjádi uszodába, ahol a KSI 
úszószakosztályában kezdtem el sportolni. 
Nyolc-kilenc évesen azonban úgy döntöt-
tek, jobban járok, ha a bátyámhoz hason-
lóan átnyergelek a vízilabdára. Bekerültem 
a Faragó-Csapó Pólósuliba, ahol éveket 
töltöttem el. Náluk szerettem meg a sport-
ágat, tőlük kerültem be a Vasas korosztá-
lyos csapataiba.

HAPKIDO 
VÖRÖSVÁROTT

A hapkido koreai eredetű harcművészet. Szó szerinti jelentése: a har-
monikus erő vagy –ahogy a Nagy Harcművészeti Lexikon fogalmaz – az 
„irányított erő útja.” A rendszert Csoi Jong Szul, egy koreai származású 
harcművész dolgozta ki 1921 és 1945 között, majd Dzsi Hán Dzse fej-
lesztette tovább.

A hapkido az elmúlt évtizedekben 
Ázsián kívül is egyre népszerűb-
bé vált. A világszerte ismert másik 

koreai harcművészettől, a taekwondotól az 
különbözteti meg, hogy míg a taekwondo 
alapvetően egy ütő-rúgó stílust jelenít 
meg, a hapkidóban nagy szerepet kapnak 
a feszítések, fojtások, dobások és gurulásos 
technikák is. 

Ezeknek a technikáknak egy nagy része 
beépült a hapkido intelligens önvédelmi 
rendszerébe is – teszi hozzá Ébend Gábor, 
akit Pilisvörösvárott 1996-tól taekwondo 
mesterként ismertünk meg, de aki az utób-
bi időben a hapkidóban is mesteri fokoza-
tot szerzett. Vörösváron egy többéves fo-
lyamat eredményként 2012. május végétől 
már csak hapkido oktatással foglalkozik.

• Mi volt a váltás oka?

A taekwondót továbbra is nagyon szere-
tem, de azt tapasztaltam, hogy a mosta-
ni gyerekeket egyre kevésbé érdekli ez a 
harcművészet.  A taekwondóban az elő-
rejutáshoz nagyon fontos a formagyakor-
latok jó elsajátítása is, amelyhez egyfajta 
monotóniatűrésre is szükség van. A szá-
mítógép és a televízió uralta világban ez 
már egyre kevesebbeknek megy, a gyerekek 
másfajta élményekre vágynak – sajnos. Rá-
adásul sok versenyre is el kellene járnunk, 
amelyet időhiány miatt már nem tudok 
rendszeresen vállalni. A hapkido viszont 
színesebb, változatosabb mozgásanyag-
gal rendelkezik, így a gyerekeket is job-
ban leköti, és a versenyzést is könnyebben 
meg tudjuk oldani. És nagyon élvezem a 
hapkido oktatását, tanítását.

• Mióta foglalkozol ezzel a harcművészet-
tel?

2001-ben kezdtem el. Sok helyen kerestem 
a fejlődési lehetőséget, sok helyen tanul-
tam: Lengyelországban, Ausztriában, Né-
metországban, Angliában, Belgiumban, de 
végül Li Csong Szu személyében Dél-Ko-
reában sikerült egy olyan mestert találnom, 
aki pontosan azt tanítja, amit én kerestem, 
amire igazán vágytam. 2007-ben hapkido 
Európa-bajnokságot nyertem, és az évek 
alatt az általam vezetett Diamond SE lett 
Magyarország legnagyobb hapkidóval 
foglalkozó egyesülete. Jó kapcsolatokat 
ápolunk több francia hapkido mesterrel 

is, akik már Vörösvárra is eljöttek, hogy 
megismerkedjenek a munkánkkal. Fontos-
nak tartom, hogy Magyarországon is egyre 
ismertebb legyen a hapkido, ennek érdeké-
ben például a budapesti Nagy Sportágvá-
lasztón is minden évben kint vagyunk.

• Vörösvárott hol és mikor tartod az edzé-
seket?

A Palánta Általános Iskolában minden 
kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között, 
a Friedrich Schiller Német Nemzetiségi 
Gimnáziumban pedig kedden és csütörtö-
kön 18.00-19.30 között. Tanév közben is be 
lehet kapcsolódni a munkába. Külföldön 
már sok felnőtt is jár hapkido edzésekre, 
szerencsére nálunk is egyre többen jelent-
keznek. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk, akár 30-40-50 éveseket is!  

• Aki további információkra kíváncsi, hol 
kutakodjon?

A www.hapkidosuli.hu honlapon, amely 
bemutatja a Diamond SE életét, de 
megtalálhatnak minket a Facebookon is. 
Telefonon: 06-20/946-0321, e-mailen: 
gabor.ebend@freemail.hu, de az edzések 
után is készséggel állok az érdeklődők 
rendelkezésére! Évtizedes munkámat 
folytatom Pilisvörösváron, és bízom bene, 
hogy a hapkido segítségével maradandó 
élményt tudok szerezni a tanítványaimnak!

Várhegyi Ferenc

• Ezek a szerint a szüleid jól ismertek… 
Klubszinten milyen eredményeket értél 
el?

Budapest Bajnokságot és Magyar Bajnok-
ságot is nyertem. Nagyon sokat köszönhe-
tek Váradi Ákos edzőnek. Petz Lajos ve-
zetésével lettem magyar bajnok, és persze 
ki kell emelnem dr. Faragó Tamást, akivel 
nagyon jó kapcsolatban vagyok.

• Mennyire?

Az előző bajnokságban a Ferencváros szí-
neiben játszottam, amelynek a felnőtt csa-
pata Ádám bátyámnak kínált szerződést. 
Az utazások megszervezése és a család 
időbeosztása miatt egyszerűbb volt vele 
tartanom. A bajnokság végén azonban 

megkeresett Faragó Tamás, és azt mondta, 
jöjjek vissza a Vasasba, mert szükség van 
rám. Én pedig boldogan igent mondtam, és 
most újra a Vasasban játszom. Meg a juni-
or válogatottban, amely a felnőtt OB I-ben 
szerepel.

• Hogy megy a felnőttek ellen?

Hét gólt már lőttem, és éppen a beszélgeté-
sünk előtt szólt Földi László edző, hogy le-
het, hogy be kéne ugranom a Vasas felnőtt 
csapatába is, mert meg vannak szorulva. 
De nem hiszem, hogy ezt most vállalha-
tom, mert éppen fáj a vállam, gyógyszeres 
kezelést kapok rá. Meg talán túl fiatal is va-
gyok még ehhez.

• Csak vigyázz, nehogy túlterheld magad! 
Meg nyilván tanulnod és fejlődnöd is kell 
még. Tényleg, miben kell még javulnod?

Biztosan mindenben, de legfőképpen láb-
tempóban és a kapáslövésekben.

• Dicséretes szerénység… van olyan játé-
kos, akire felnézel, aki a példaképed?

Két olimpiai bajnok, Faragó Tamás és Var-
ga Dénes a példaképem.

• Gondolom, szeretnél olyan eredményes 
lenni, mint ők…

Igen, az álmom, hogy én is olimpiai bajnok 
legyek. De addig még sokat kell dolgozni 
és fejlődni.

• Sok sikert kívánok hozzá! Persze előbb 
kerülj be stabilan a junior válogatottba…

Köszönöm, igyekezni fogok!
Várhegyi Ferenc

Vogel Gábor játékvezető felvételén az ausztrálok elleni győzelemmel elődöntőbe ju-
tott magyar játékosok üvöltik ki magukból a feszültséget az ausztráliai Perthben, az 
U18-as világbajnokság helyszínén. Az első sorban jobb szélen Manhercz Krisztián.

A magyar föld szent virágai
Megjelent a pilisvörösvári Hagyomány-
őrző Egyesület újabb kötete. Galamb 
Imre atya A magyar föld szent virágai 
című könyvét a Szent Gellért Kiadó 
adta ki. A könyv szent életű papok és 
világi hívek életét mutatja be, többek 
között szerepel benne Prohászka Ot-
tokár püspök, Apor Vilmos püspök, 
Ohmüllner Márton volt vörösvári plé-
bános, Batthyány Strattmann László, a 
„szegények orvosa” és Kaszap István 
– modern eszményképek, példaképek 
korunk emberei számára. 

A kötet megvásárolható a könyvesbolt-
ban, a könyvtárban, az Ági boltban, a 
Sváb pékségben és a nagytemplom elő-
terében. A szíves vásárlással az egyesü-
let anyagi kiadásait támogatja.
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A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók  
telefonszáma:  06 (70) 215 1909  

A Pilisvörösvári Rendőrőrs 
telefonszáma: 26/330 130

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. I/3. 

61 m2 – 2,5 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba-WC, kamra, loggia – fű-
tés: gázkazán, radiátorok – melegvíz: 
villanybojler

8.600.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

APRÓHIRDETÉS

Felhívás! Kérjük, személyi jövedelemadója 
1%-ával támogassa környezetvédelmi prog-
ramunkat, városi rendezvényeinket! Adószá-
munk:18706653-1-13 Szebb Környezetünkért 
Egyesület www.tegyvalamit.hu

Betörések

December 4-én 
ismeretlen tettes 
bemászott a ke-
rítésen egy Szent 
Erzsébet utcai in-
gatlan területére, 
és a Tigáz nevé-
ben elzárta a gázt.

December 8-án ismeretlen módon betörtek 
egy Szabadság utcai lakásba, és 300 000 Ft 
készpénzt tulajdonítottak el.

December 11-én betörtek egy Dózsa 
György utcai lakásba, ahonnan 800 000 
Ft készpénzt, bankkártyát, betétkönyvet és 
személyes iratokat tulajdonítottak el.

Ugyanezen a napon az Őrhegy utcában is 
betörtek egy házba, ahonnan ékszereket 
loptak el. A lopási kár 100 000 Ft, a rongá-
lási kár 150 000 Ft.

December 25-én egy Őrhegy utcai lakos 
bejelentette, hogy gyanús mozgást észlelt 
a szomszédban, ahol a tulajdonos – tudo-
mása szerint – nem tartózkodik otthon. A 
kiérkező rendőrök tetten értek egy férfit, 
aki menekülni próbált a közeli erdő felé. A 
rendőrök végül elfogták az elkövetőt.

Szóváltás, molesztálás,  
bántalmazás

December 1-jén a vörösvári körforgalom-
nál két férfi közlekedési vitába keveredett, 
melynek következtében kölcsönösen betör-
ték egymás autójának a szélvédőjét. A bu-
dapesti és a pilisvörösvári férfit a rendőrség 
előállította.

Egy férfi bejelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki december 10-én a Madách utcá-

ban molesztálta a lányát, kérdezősködött 
tőle, majd a nemi szervét mutogatta neki.

Elfogtak és előállítottak egy férfit, aki meg-
alapozottan gyanúsítható azzal, hogy dec-
ember 10-én, a Szabadság utcában előze-
tes szóváltás nélkül arcon szúrt egy másik 
férfit. A bántalmazót további intézkedésig a 
budapesti rendőrkapitányságra szállították.

December 23-án az egyik sörözőből érke-
zett bejelentés egy nőtől, akit a sörözőben 
bántalmaztak. A kiérkezett rendőrnek az 
egyik ott dolgozó elmondta, hogy az isme-
retlen bejelentő hölgy erősen ittas állapot-
ban mindenkivel kötözködött. A hölgyet 
senki sem bántalmazta, és senki sem is-
merte. A rendőrök kiérkezéséig elhagyta a 
helyszínt.

Álrendőrök

Egy vörösvári lakos december 30-án beje-
lentette, hogy apósánál magukat rendőrnek 
kiadó személyek jelentek meg, akik végig a 
pénzéről faggatták, őt is és a spórolt pénzét 
is lefényképezték. A magukat rendőrnek 
kiadó férfiak megígérték, hogy 2 óra múlva 
visszamennek, de végül nem tették. A la-
kásból semmi nem tűnt el.

Az elmúlt esztendő végén és az új-
esztendő elején a vörösvári tűz-
oltók 12 alkalommal vettek részt 

különböző káresemények felszámolásánál. 
A káresetek közül három tűzesetet kellett 
felszámolni, a kilenc műszaki mentés kö-
zül hat közúti balesetekhez köthető, egy-
egy alkalommal pedig fakidőlésnél, szén-
monoxid-mérgezésnél, valamint a csúszós 
úton elakadt mentőautó mentésénél kellett 
beavatkozni.

Mérgezés, tűzesetek

A szénmonoxid-mérgezés során egy sze-
mélyt kellett megfigyelésre kórházba szál-
lítani.

A tűzesetek során kétszer kéménytűz-
höz kellett vonulniuk tűzoltóinknak, egy 
alkalommal pedig egy kazánrobbanásnál 
avatkoztunk be. A gyors és szakszerű be-
avatkozásnak köszönhetően a kéménytü-
zek során nem keletkezett anyagi kár.

A vegyestüzelésű kazán robbanása egy 
családi ház alagsori részében történt, mely-
nek során a nagy nyomás ablakokat és ajtó-
kat tört ki, de személyi sérülés nem történt.

Balesetek

A 10-es főúton, nem sokkal a 16-os kilo-
méterszelvény után egy áruszállító kiste-
herautó borult fel, rögtön karácsony után, 
a hajnali órákban. A baleset során személyi 
sérülés nem történt, csak a felborult gépjár-
mű akadályozta a forgalmat.

Ugyancsak a 10-es úton a 20-as szel-
vénynél ütközött két személygépkocsi, 
melynek során 4 személyt kellett megfigye-
lésre kórházba szállítani. A baleset követ-
keztében megsérült gépjárművek hosszú 
ideig akadályozták a közlekedést.

Ugyanitt, nem sokkal a Kopár Csárda 
után az elmúlt év utolsó előtti napján há-
rom személygépjármű ütközött össze. A 
baleset során sérülés nem történt, de a for-
galom több órán át állt.

Az újesztendő is balesettel kezdődött a 
10-es számú főúton. Egy személygépkocsi, 
közel a 22-es kilométerszelvényhez, az út 
mellett lévő erdős területre csúszott, és az 
oldalára borult. Személyi sérülés nem tör-
tént, csak anyagi kár volt.

Évzáró taggyűlés

December végén tartottuk a szokásos évér-
tékelőnket is. Ezen az eseményen részt vett 
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, 
Gromon István polgármester, dr. Tóth Fe-
renc dandártábornok (OKF), Csaba István 
(FKI), valamint a helyi média képviselői. 
Az évértékelőn elhangzott többek között, 
hogy a 2012. évben 220 káresetnél avatko-
zott be a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Ebből 206 káreset Pilisvörös-
vár közigazgatási határain belül történt, a 
fennmaradó 14 a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, illetve a Pomázi Önkor-
mányzati Tűzoltóság területén.

Köszönet

Egy gépjárműbeszerzés is volt az elmúlt 
évben. Ehhez nagy segítséget kaptunk az 
önkormányzattól, a Liegl & Dachser lo-
gisztikai cégtől, Herbert Kohlbacher tűz-
oltó parancsnoktól (Obernhain), és nem 
utolsósorban Újvári Attilától. Ezúton is 
köszönet érte!

Köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik valamilyen formában támo-
gatták egyesületünket, valamint az önkén-
tes tűzoltók családtagjainak, akik szintén 
segítették a munkánkat.

A 2013-as esztendőben is várjuk azon 
pilisvörösváriak jelentkezését, akik szeret-
nének tenni valamit városunkért, illetve 
városunk polgáraiért!

Pfeiffer Ferenc 

PÖTE pk

Jóga
Kedd 18:15-19:45

Csütörtök 09:15-10:45,

Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 48. 
az Állatorvosi rendelő felett

MaZenGa

http://www.masszazs-joga.hu/

Mobil: +3630/230-2294

E-mail: tallermiki@gmail.com

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 

ujsag@pilisvorosvar.hu

H-1149 Budapest, Egressy út 67/B •Telefon: (36-1) 363 52 66 • Fax: (36-1) 363 52 67
E-mail: peter.janko@htm-hungary.com

A HTM Magyarország Kft. mobil távközlési 
hálózatok technológiai kivitelezését végzi 
Magyarországon,  és Németországban. 
A kapacitások bővítése céljából felvételt 
hírdetünk a távközlési állomások tápellátá-
sát érintően a következő munkakörbe:

• szerelő/felülvizsgáló 
Feltételek: villamosipari technikusi/mérnöki vég-
zettség, középfokú német nyelvismeret.  Az angol 
nyelvtudás előnyt jelent. A munkavégzés helye 
Németország.

A munkakörök betöltéséhez szükséges egyedi ismereteket belső képzések keretében biztosítjuk. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  
További információkért hívják a 06 1 363 52 66-os telefonszámot. Szakmai önéletrajzukat az alábbi email-címre küldjék: info@htm-hungary.com

GILDE
Pilisvörösvár Szent István u. 35. 

Tel: 06-26-330-222

étterem – panzió

Házias napi menü:

 700.-               
Házhozszállítás  
ingyenes!            

Helyben fogyasztás 
esetén az ásványvizet 
ajándékba adjuk!

PROGRAMJAINK:

január 31. 
Torkos csütörtök

február 14.
Valentin-nap

Minden párt egy kis  

tortával  lepünk meg!

február 16. 20-23 óráig
Az Abszolút Hallás  

zenekar koncertje

                     Fekete-fehér     Színes

Hátsó borító:        –  120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft 60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft 30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft 5 000 Ft

Hirdetési díjak a  

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN
A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk  

a hirdetési díj 30%-áért.

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

                      Fekete-fehér      Színes

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft
1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft
apróhirdetés         500 Ft                  –
(max. 200 karakter)

KÖZBIZTONSÁG
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A PILISVÖRÖSVÁRI ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI

RENDŐRSÉGI HÍREK

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltók  
telefonszáma:  06 (70) 215 1909  

A Pilisvörösvári Rendőrőrs 
telefonszáma: 26/330 130

E L A D Ó  L A K Á S
Arany J. u. 1/a. I/3. 

61 m2 – 2,5 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba-WC, kamra, loggia – fű-
tés: gázkazán, radiátorok – melegvíz: 
villanybojler

8.600.000,- Ft
Információ: 06-26-330-233 / 153. mellék

APRÓHIRDETÉS

Felhívás! Kérjük, személyi jövedelemadója 
1%-ával támogassa környezetvédelmi prog-
ramunkat, városi rendezvényeinket! Adószá-
munk:18706653-1-13 Szebb Környezetünkért 
Egyesület www.tegyvalamit.hu

Betörések

December 4-én 
ismeretlen tettes 
bemászott a ke-
rítésen egy Szent 
Erzsébet utcai in-
gatlan területére, 
és a Tigáz nevé-
ben elzárta a gázt.

December 8-án ismeretlen módon betörtek 
egy Szabadság utcai lakásba, és 300 000 Ft 
készpénzt tulajdonítottak el.

December 11-én betörtek egy Dózsa 
György utcai lakásba, ahonnan 800 000 
Ft készpénzt, bankkártyát, betétkönyvet és 
személyes iratokat tulajdonítottak el.

Ugyanezen a napon az Őrhegy utcában is 
betörtek egy házba, ahonnan ékszereket 
loptak el. A lopási kár 100 000 Ft, a rongá-
lási kár 150 000 Ft.

December 25-én egy Őrhegy utcai lakos 
bejelentette, hogy gyanús mozgást észlelt 
a szomszédban, ahol a tulajdonos – tudo-
mása szerint – nem tartózkodik otthon. A 
kiérkező rendőrök tetten értek egy férfit, 
aki menekülni próbált a közeli erdő felé. A 
rendőrök végül elfogták az elkövetőt.

Szóváltás, molesztálás,  
bántalmazás

December 1-jén a vörösvári körforgalom-
nál két férfi közlekedési vitába keveredett, 
melynek következtében kölcsönösen betör-
ték egymás autójának a szélvédőjét. A bu-
dapesti és a pilisvörösvári férfit a rendőrség 
előállította.

Egy férfi bejelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki december 10-én a Madách utcá-

ban molesztálta a lányát, kérdezősködött 
tőle, majd a nemi szervét mutogatta neki.

Elfogtak és előállítottak egy férfit, aki meg-
alapozottan gyanúsítható azzal, hogy dec-
ember 10-én, a Szabadság utcában előze-
tes szóváltás nélkül arcon szúrt egy másik 
férfit. A bántalmazót további intézkedésig a 
budapesti rendőrkapitányságra szállították.

December 23-án az egyik sörözőből érke-
zett bejelentés egy nőtől, akit a sörözőben 
bántalmaztak. A kiérkezett rendőrnek az 
egyik ott dolgozó elmondta, hogy az isme-
retlen bejelentő hölgy erősen ittas állapot-
ban mindenkivel kötözködött. A hölgyet 
senki sem bántalmazta, és senki sem is-
merte. A rendőrök kiérkezéséig elhagyta a 
helyszínt.

Álrendőrök

Egy vörösvári lakos december 30-án beje-
lentette, hogy apósánál magukat rendőrnek 
kiadó személyek jelentek meg, akik végig a 
pénzéről faggatták, őt is és a spórolt pénzét 
is lefényképezték. A magukat rendőrnek 
kiadó férfiak megígérték, hogy 2 óra múlva 
visszamennek, de végül nem tették. A la-
kásból semmi nem tűnt el.

Az elmúlt esztendő végén és az új-
esztendő elején a vörösvári tűz-
oltók 12 alkalommal vettek részt 

különböző káresemények felszámolásánál. 
A káresetek közül három tűzesetet kellett 
felszámolni, a kilenc műszaki mentés kö-
zül hat közúti balesetekhez köthető, egy-
egy alkalommal pedig fakidőlésnél, szén-
monoxid-mérgezésnél, valamint a csúszós 
úton elakadt mentőautó mentésénél kellett 
beavatkozni.

Mérgezés, tűzesetek

A szénmonoxid-mérgezés során egy sze-
mélyt kellett megfigyelésre kórházba szál-
lítani.

A tűzesetek során kétszer kéménytűz-
höz kellett vonulniuk tűzoltóinknak, egy 
alkalommal pedig egy kazánrobbanásnál 
avatkoztunk be. A gyors és szakszerű be-
avatkozásnak köszönhetően a kéménytü-
zek során nem keletkezett anyagi kár.

A vegyestüzelésű kazán robbanása egy 
családi ház alagsori részében történt, mely-
nek során a nagy nyomás ablakokat és ajtó-
kat tört ki, de személyi sérülés nem történt.

Balesetek

A 10-es főúton, nem sokkal a 16-os kilo-
méterszelvény után egy áruszállító kiste-
herautó borult fel, rögtön karácsony után, 
a hajnali órákban. A baleset során személyi 
sérülés nem történt, csak a felborult gépjár-
mű akadályozta a forgalmat.

Ugyancsak a 10-es úton a 20-as szel-
vénynél ütközött két személygépkocsi, 
melynek során 4 személyt kellett megfigye-
lésre kórházba szállítani. A baleset követ-
keztében megsérült gépjárművek hosszú 
ideig akadályozták a közlekedést.

Ugyanitt, nem sokkal a Kopár Csárda 
után az elmúlt év utolsó előtti napján há-
rom személygépjármű ütközött össze. A 
baleset során sérülés nem történt, de a for-
galom több órán át állt.

Az újesztendő is balesettel kezdődött a 
10-es számú főúton. Egy személygépkocsi, 
közel a 22-es kilométerszelvényhez, az út 
mellett lévő erdős területre csúszott, és az 
oldalára borult. Személyi sérülés nem tör-
tént, csak anyagi kár volt.

Évzáró taggyűlés

December végén tartottuk a szokásos évér-
tékelőnket is. Ezen az eseményen részt vett 
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, 
Gromon István polgármester, dr. Tóth Fe-
renc dandártábornok (OKF), Csaba István 
(FKI), valamint a helyi média képviselői. 
Az évértékelőn elhangzott többek között, 
hogy a 2012. évben 220 káresetnél avatko-
zott be a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Ebből 206 káreset Pilisvörös-
vár közigazgatási határain belül történt, a 
fennmaradó 14 a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, illetve a Pomázi Önkor-
mányzati Tűzoltóság területén.

Köszönet

Egy gépjárműbeszerzés is volt az elmúlt 
évben. Ehhez nagy segítséget kaptunk az 
önkormányzattól, a Liegl & Dachser lo-
gisztikai cégtől, Herbert Kohlbacher tűz-
oltó parancsnoktól (Obernhain), és nem 
utolsósorban Újvári Attilától. Ezúton is 
köszönet érte!

Köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik valamilyen formában támo-
gatták egyesületünket, valamint az önkén-
tes tűzoltók családtagjainak, akik szintén 
segítették a munkánkat.

A 2013-as esztendőben is várjuk azon 
pilisvörösváriak jelentkezését, akik szeret-
nének tenni valamit városunkért, illetve 
városunk polgáraiért!

Pfeiffer Ferenc 

PÖTE pk

Jóga
Kedd 18:15-19:45

Csütörtök 09:15-10:45,

Pilisvörösvár, Kisfaludy u. 48. 
az Állatorvosi rendelő felett

MaZenGa

http://www.masszazs-joga.hu/

Mobil: +3630/230-2294

E-mail: tallermiki@gmail.com

Hirdetésfelvétel: 06/30-228-0262 

ujsag@pilisvorosvar.hu

H-1149 Budapest, Egressy út 67/B •Telefon: (36-1) 363 52 66 • Fax: (36-1) 363 52 67
E-mail: peter.janko@htm-hungary.com

A HTM Magyarország Kft. mobil távközlési 
hálózatok technológiai kivitelezését végzi 
Magyarországon,  és Németországban. 
A kapacitások bővítése céljából felvételt 
hírdetünk a távközlési állomások tápellátá-
sát érintően a következő munkakörbe:

• szerelő/felülvizsgáló 
Feltételek: villamosipari technikusi/mérnöki vég-
zettség, középfokú német nyelvismeret.  Az angol 
nyelvtudás előnyt jelent. A munkavégzés helye 
Németország.

A munkakörök betöltéséhez szükséges egyedi ismereteket belső képzések keretében biztosítjuk. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  
További információkért hívják a 06 1 363 52 66-os telefonszámot. Szakmai önéletrajzukat az alábbi email-címre küldjék: info@htm-hungary.com

GILDE
Pilisvörösvár Szent István u. 35. 

Tel: 06-26-330-222

étterem – panzió

Házias napi menü:

 700.-               
Házhozszállítás  
ingyenes!            

Helyben fogyasztás 
esetén az ásványvizet 
ajándékba adjuk!

PROGRAMJAINK:

január 31. 
Torkos csütörtök

február 14.
Valentin-nap

Minden párt egy kis  

tortával  lepünk meg!

február 16. 20-23 óráig
Az Abszolút Hallás  

zenekar koncertje

                     Fekete-fehér     Színes

Hátsó borító:        –  120 000 Ft

1/1 oldal 48 000 Ft 60 000 Ft
1/2 oldal 24 000 Ft 30 000 Ft

1/4 oldal 12 000 Ft 5 000 Ft

Hirdetési díjak a  

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁGBAN
A hirdetések grafikai tervezését is vállaljuk  

a hirdetési díj 30%-áért.

Az árak ÁFA-val együtt értendők.

                      Fekete-fehér      Színes

1/8 oldal   6 000 Ft   7 500 Ft
1/16 oldal    3 000 Ft   3 750 Ft
apróhirdetés         500 Ft                  –
(max. 200 karakter)

KÖZBIZTONSÁG
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Megszülettek:

11. 06. Bogár Luca 
 Apa: Bogár Péter 
 Anya: Lieber Nóra

12.01. Molnár András 
 Apa: Molnár András 
 Anya: Kocsis Krisztina

12.04. Baumgartner Ákos 
 Apa: Baumgartner Tamás 
 Anya: Lieber Renáta

12.12. Komáromi Ákos 
 Apa: Komáromi Gergely 
 Anya: Komáromi 
 Bauknecht Hajnalka

12.25. Vaskó Bendegúz 
 Apa: Vaskó István Adrián 
 Anya: Zám Dóra Mária

12.27. Stocker Kámea 
 Apa: Stocker Tamás 
 Anya: Schäffer Ágnes

Anyakönyvi események bejelentése a 
Vörösvári Újság számára: 
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

 
Elhunytak:

12. 04. özv. Neubrandt Jánosné 
 szül. Kopp Teréz, 74 év 
 Jókai u. 2.

12. 09. özv. Bauer Ferencné 
 szül. Steckl Borbála, 82 év 
 Béke u. 2.

12. 09. özv. Huber Mátyásné 
 szül. Gábeli Anna, 84 év 
 Honvéd u. 8.

12. 18. özv. Sallai János, 80 év 
 Vörösmarty u. 18.

12. 18. Peróczy Krisztina, 66 év 
 Táncsics u. 25.

12. 22. Nick Mártonné 
 szül. Wenczl Róza, 76 év 
 Szőlőkert u. 9.

12. 24. Velencei Mihályné 
 szül. Koszek Katalin, 78 év 
 Szőlőkert u. 3.

12. 24. özv. K. Tóth László, 57 év 
 Görgey u. 122.

12.25. özv. Spiegelberger Jakabné 
 szül. Petruzsenyi Mária, 87 év 
 Kossuth Lajos u. 24.

12.26. özv. Schuck Mátyásné 
 szül. Scheller Mária, 91 év 
 Zöldfa u. 20.

FÓRUM
Felhívás

Tisztelt Vörösvári Polgártársaink!

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egye-
sülete szeretne egy újabb könyvet kiadni 
a város régebbi egyházi és világi életéről, 
a jelen- és főleg az utókor számára. Ren-
geteg dokumentumot, fotót és videofilmet 
készítettünk az évek folyamán, de további 
adatokra lenne szükségünk, hogy minél 
gazdagabb tartalom születhessen. Ezért 
tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha van 
bármilyen élménye vagy fontos emléke 
szülőktől, nagyszülőktől, jutassa el hoz-
zánk írásban vagy személyesen. 

Írásban leadható a Kápolna u. 10. szám 
alatti Falumúzeum postaládájába. Telefon: 
26/330-162.

Tartozunk mindezzel őseink emléké-
nek, akik nagyon nehéz anyagi körülmé-
nyek között éltek, de nagyon gazdag erköl-
csi értékeket hagytak számunkra.

„Az író tovasuhanó keze elpusztul, de az 

írás az idővel együtt örökre fennmarad.” (bi-
zánci kódex)

Tisztelettel,

Gromon Andrásné

Köszönetnyilvánítások

A Gradus Óvoda minden dolgozója tiszta 
szívből köszöni Solymosi Bálintnak és Szó-
da Ákosnak, a Bello Giardina kertépítő cég 
tulajdonosainak a 3 méter magas fenyőfát, 
melyet óvodánknak ajándékoztak. Ezzel a 
gyönyörű, illatos luc fenyőfával csodálato-
sabbá varázsolták óvodánk karácsonyát.

A Gradus Óvoda dolgozói és gyermekei ne-

vében: Solti Tamásné, a Gradus Óvoda vezetője

Köszönjük a kedves  Szülőknek, s mind-
azoknak, akik a 2011. SZJA 1%-át felaján-
lották az Óvodánkat támogató SZENT 
MÁRTON  ÓVODAI  ALAPÍTVÁNY-
NAK. A  felajánlott összeg:  197.275 FT, 
melyet az óvoda udvarának felújítására 
szeretnénk fordítani.

Tisztelettel: az Alapítvány   
kuratóriumának  tagjai

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné 
megköszönni a Piactér szolgáltatás kere-
tein belül tett felajánlásokat az alábbi sze-
mélyeknek: Braun család, Havasi Andrea, 
Major Vilmos.

Kovácsné Selymesi Erzsébet 

intézményvezető

Köszönetnyilvánítás 
a Tácsik pékségnek

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
nevében ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni Önnek, családjának és munka-
társainak a pékáru adományokért, amelyet 
immár 3 éve nyújt a Családsegítő Szolgálat 
és a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei szá-
mára. A pékáru adományokkal a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben 
heti rendszerességgel, illetve alkalmanként 
86 családnak tudott segíteni megélhetési 
gondjain.

Kovácsné Selymesi Erzsébet  

intézményvezető

A Városi Napos Oldal Szociális 
Központ februári programjai

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:
Álláskeresők klubja. Heti rendszeresség-
gel csütörtökönként 10: 00 – 12: 00 óra 
között.
(Február 7., 14., 21., 28.) Álláskeresők, 
munkanélküliek részére egyéni tanács-
adásra van lehetőség kizárólag előzetes 
telefonos időpont egyeztetés alapján a  
06-26/331-399-es telefonszámon.
Piactér:

A hely, ahol önzetlenül felajánlhatja 
megunt bútorait, tárgyait, illetve ahol 
közzé teheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 óra között) 
keresheti szolgálatunkat. Jelenlegi szük-
ségletek: iskola felszerelés (iskolatáska, 
tornazsák), gyermekruha, gyermekcipő, 
babafelszerelések (etetőszék), műszaki 
berendezések (hűtőszekrény, gáztűz-
hely, rezsó), bojler, ágy, hálózsák és ta-
karó illetve kerékpárzár. Továbbra is vár-
juk a felajánlásokat fűtőberendezésekre, 
kályhacsőre.

Idősek Klubja:
02.04. Sváb délelőtt (téma a téli munkák 
és szórakozások: tollfosztás és a farsang)
02.14. Farsangtemetés
02.21. Diabétesz sorozat, előadó: dr. Hi-
das István

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Janka András nyugalmazott tanító, 
városunk díszpolgára 2012. decem-
ber 31-én, rövid betegség után, éle-
tének 93. évében elhunyt.

Gromon István polgármester be-
széde 2013. január 12-én tartott te-
metésen hangzott el.

GYÁSZJELENTÉS

Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Jelenlévők!

Eljött a pillanat, amikor Janka Andrástól, 
a mindenki által szeretett és tisztelt Bandi 
bácsitól búcsút kell vennünk. Méghozzá 
– amennyire lehet – szomorkodás nélkül! 
Mert Bandi bácsi ezt kérte tőlünk. 

Azt mondta, hogy ő, ha meghal, a sa-
ját temetésén fel fog szólalni, és el fogja 
mondani, hogy ne szomorkodjunk. Nem 
tudom, hogy ha most tényleg felszólalna, 
milyen érveket hozna fel, de feltételezem, 
hogy arra hivatkozna, hogy a halál az élet 
természetes, elkerülhetetlen része, és hogy 
életünk egyébként is folytatódik az Örök 
Hazában. Mindenesetre, nagyon jellemző 
rá ez a felszólítás: benne van az érzelgőssé-
geket és az önsajnálatot kerülő természete, 
a szókimondása, a szerénysége, a humora 
és a hite.

Pedig lehetett volna egészen másfajta 
ember is. Nem volt ugyanis könnyű élete. A 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyei kisváros-
ban, Cigándon, szüleivel és négy testvérével 
eltöltött szép gyermekkor után, valamint a 
Sárospataki Református Gimnáziumban és 
Tanítóképzőben eltöltött szép ifjúkor után, 
20 éves korától 40 éves koráig gyakorlatilag 
egyfolytában háborúban, hadifogságban, 

internálótáborban vagy börtönben volt: 6 
év katonaság a Felvidéken és Erdélyben, 5 
év hadifogság Uszmanban, Voronyezsben 
és Kijevben, 3 év internálás Kazincbarci-
kán, majd két év cigándi civil élet után 2 év 
börtön Márianosztrán. – Mindezt a nélkül 
mérte rá a sors és a mindenkori hatalom, 
hogy bármikor bármilyen jogsértést vagy 
bűncselekményt elkövetett volna. 

Mindezek következtésben Bandi bácsi 
civil élete gyakorlatilag 40 éves korában 
kezdődött. Ekkor, 1959. április 1-jén sza-
badult a börtönből, s néhány hónappal ké-
sőbb, a születésnapján, június 16-án vette 
feleségül cigándi iskolai volt kolléganőjét, 
a pilisvörösvári születésű Vachaja Katalint. 
Így lett Bandi bácsi vörösvári lakos.

Ifjú házasként először Budapesten, se-
gédmunkásként dolgozott, mert a peda-
gógus pályára csak 1963 szeptemberében 
térhetett vissza. Ekkor helyezkedett el a pi-
lisvörösvári Templom Téri Általános Iskolá-
ban, ahol 3. és 4. osztályos tanulókat tanított 
egy negyed századon át – 1989-ig, 70 éves 
koráig. Több kortársához hasonlóan kiváló, 
nagy tanáregyéniség volt. Alapos, követke-
zetes és szigorú, de nem félelmetes. Hangu-
latos órákat tartott, a tananyag mellett sokat 
mesélt is. Rendet és fegyelmet követelt a tan-
órán és a tanórán kívül is. Olykor kiosztott 
egy-két „koki”-t és „tenyeres”-t, de emellett 
nagyon tisztelte, alapos tanításban és gon-
dos nevelésben részesítette a gyerekeket. 

Bandi bácsi nemcsak jó tanár, hanem jó 
hazafi és jó közéleti ember is volt. Tanítói 
diplomával a zsebében, hazaszeretetből 
lett 23 évesen, a II. világháború közben, 
1941-ben hivatásos katona. 1956-ban, a 
forradalom idején – sok-sok korábbi szen-
vedése ellenére – nem óvatoskodott, nem 
húzódott vissza a csendes magánéletbe. 
Jegyzői szerepet vállalt a szülőfalujában, s 
igyekezett fékezni a túlfűtött indulatokat. 
Igazságot és szabadságot akart, de erőszak 
nélkül. 1989-től a rendszerváltoztatók pi-
lisvörösvári csapatának lelkes tagja volt. 

Nyíltan vállalta konzervatív jobboldali el-
kötelezettségét, de soha nem lett a szó rossz 
értelmében vett pártkatona vagy pártpropa-
gandista. Úriemberként és demokrataként 
nyilvánult meg minden helyzetben. 2001. 
október 23-án a hazának tett szolgálataiért 
a Parlamentben Orbán Viktor miniszterel-
nök jelenlétében Mádl Ferenc köztársasági 
elnöktől a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést vehette át.

2007-ben kiemelkedő pedagógiai mun-
kájának és önzetlen közösségi tevékenysé-
gének elismeréseként Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata díszpolgárrá választotta. 
Bandi bácsi nagyon büszke volt erre a cím-
re, nagy dolognak tartotta, hogy Pilisvö-
rösváron befogadták és ilyen kitüntetésben 
részesítették. Díszpolgárságát feladatként 
és kötelességként élte meg: korábban is 
folyamatosan részt vett a helyi közéletben, 
de ettől kezdve tudatosan minden fontos 
rendezvényt megtisztelt jelenlétével, még 
akkor is, amikor életkora vagy egészségi ál-
lapota miatt ez már nehezére esett.

Bandi bácsi nem véletlenül vívott ki ma-
gának tiszteletet mindenhol, ahol megfor-
dult. Szókimondása, bátorsága, egyenes-
sége, meggyőződésének nyílt felvállalása 
imponáló volt. Ennek egyik példája, hogy 
a 60-as években – amikor sok pedagógus 
nemcsak vallásos hitét tartotta titokban, 
hanem ha lehetett, még a papokat is elke-
rülte – Bandi bácsi rendszeresen, feltűnő 
barátsággal, hosszasan és kedélyesen be-
szélgetett az iskola udvarán Marlok István 
plébános úrral, nyíltan vállalva ezzel saját 
hitét is, és más hívők iránti szolidaritását is. 

Mindemellett Bandi bácsi nyitott, ér-
deklődő és barátságos ember is volt. Ha 
leállt valakivel beszélgetni, számtalan kér-
dést tett fel. Érdeklődése őszinte volt, ezért 
sosem volt terhes, soha nem tűnt faggatás-
nak vagy kíváncsiskodásnak. Még most, az 
utolsó években is mindig humorral, jóked-
vűen beszélt, soha nem panaszkodott, ma-
gát soha nem sajnáltatta, inkább igyekezett 
jókedvet, derűt, optimizmust sugározni 
maga körül.

Ezért volt az talán, hogy életének ne-
hézségei és a sok-sok akadály ellenére 
Bandi bácsi végül is mindent elért, amit 
ember elérhet: családi boldogságot, felesé-
ge, gyermekei, unokái és rokonai szerete-
tét, tanítványai tiszteletét, az egész város 
megbecsülését, hosszú életet, az élettel való 
megelégedést, a sorssal való megbékélést, 
az Istennel való barátságot és az örök élet 
reménységét.

Kedves Bandi bácsi!

Köszönjük mindazt, amit nekünk, 
vörösváriaknak adtál! Szerencsésnek tart-
juk magunkat, hogy életednek szemtanúi 
és részesei lehettünk. Büszkék vagyunk 
rád, és hiszünk abban, hogy odaát, az Örök 
Hazában is elnyerd a díszpolgári címet!

Nyugodj békében!

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Közösen Gyermekeinkért 
Alapítványának (2085 Pilisvörösvár Vásár 
tér 1.) kuratóriuma, az iskola tantestülete 
és diákjai ezúton köszönik az adófizetők 
támogatását. Egyben tájékoztatásul közli, 
hogy a 2010. évi adóbevallásnál 2011-ben 
az Alapítvány számlájára juttatott adófi-
zetői 1 százalékból (mely összesen 666.649 
Ft) a fizika és kémiaszertár oktatási esz-
közeit újította meg, valamint az ének és a 
nyelvoktatáshoz elengedhetetlen magneto-
fonokat vásárolt.

Schäffer Lőrincné
igazgató

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub az 
idén is megrendezi hagyományos

batyus farsangi bálját

2013. február 10-én (vasárnap) 17 
órától este 22 óráig 

a Művészetek Házában.

A zenét a közkedvelt Bravi Buam 
zenekar szolgáltatja. A bált tombola 
is színesíti. Mindenkit – nemcsak 

klubtagot – szeretettel várunk.

A klub vezetősége

MEGHÍVÓ
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Megszülettek:

11. 06. Bogár Luca 
 Apa: Bogár Péter 
 Anya: Lieber Nóra

12.01. Molnár András 
 Apa: Molnár András 
 Anya: Kocsis Krisztina

12.04. Baumgartner Ákos 
 Apa: Baumgartner Tamás 
 Anya: Lieber Renáta

12.12. Komáromi Ákos 
 Apa: Komáromi Gergely 
 Anya: Komáromi 
 Bauknecht Hajnalka

12.25. Vaskó Bendegúz 
 Apa: Vaskó István Adrián 
 Anya: Zám Dóra Mária

12.27. Stocker Kámea 
 Apa: Stocker Tamás 
 Anya: Schäffer Ágnes

Anyakönyvi események bejelentése a 
Vörösvári Újság számára: 
ujsag@pilisvorosvar.hu 

06-30/228-0262

 
Elhunytak:

12. 04. özv. Neubrandt Jánosné 
 szül. Kopp Teréz, 74 év 
 Jókai u. 2.

12. 09. özv. Bauer Ferencné 
 szül. Steckl Borbála, 82 év 
 Béke u. 2.

12. 09. özv. Huber Mátyásné 
 szül. Gábeli Anna, 84 év 
 Honvéd u. 8.

12. 18. özv. Sallai János, 80 év 
 Vörösmarty u. 18.

12. 18. Peróczy Krisztina, 66 év 
 Táncsics u. 25.

12. 22. Nick Mártonné 
 szül. Wenczl Róza, 76 év 
 Szőlőkert u. 9.

12. 24. Velencei Mihályné 
 szül. Koszek Katalin, 78 év 
 Szőlőkert u. 3.

12. 24. özv. K. Tóth László, 57 év 
 Görgey u. 122.

12.25. özv. Spiegelberger Jakabné 
 szül. Petruzsenyi Mária, 87 év 
 Kossuth Lajos u. 24.

12.26. özv. Schuck Mátyásné 
 szül. Scheller Mária, 91 év 
 Zöldfa u. 20.

FÓRUM
Felhívás

Tisztelt Vörösvári Polgártársaink!

A Pilisvörösvári Hagyományőrző Egye-
sülete szeretne egy újabb könyvet kiadni 
a város régebbi egyházi és világi életéről, 
a jelen- és főleg az utókor számára. Ren-
geteg dokumentumot, fotót és videofilmet 
készítettünk az évek folyamán, de további 
adatokra lenne szükségünk, hogy minél 
gazdagabb tartalom születhessen. Ezért 
tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha van 
bármilyen élménye vagy fontos emléke 
szülőktől, nagyszülőktől, jutassa el hoz-
zánk írásban vagy személyesen. 

Írásban leadható a Kápolna u. 10. szám 
alatti Falumúzeum postaládájába. Telefon: 
26/330-162.

Tartozunk mindezzel őseink emléké-
nek, akik nagyon nehéz anyagi körülmé-
nyek között éltek, de nagyon gazdag erköl-
csi értékeket hagytak számunkra.

„Az író tovasuhanó keze elpusztul, de az 

írás az idővel együtt örökre fennmarad.” (bi-
zánci kódex)

Tisztelettel,

Gromon Andrásné

Köszönetnyilvánítások

A Gradus Óvoda minden dolgozója tiszta 
szívből köszöni Solymosi Bálintnak és Szó-
da Ákosnak, a Bello Giardina kertépítő cég 
tulajdonosainak a 3 méter magas fenyőfát, 
melyet óvodánknak ajándékoztak. Ezzel a 
gyönyörű, illatos luc fenyőfával csodálato-
sabbá varázsolták óvodánk karácsonyát.

A Gradus Óvoda dolgozói és gyermekei ne-

vében: Solti Tamásné, a Gradus Óvoda vezetője

Köszönjük a kedves  Szülőknek, s mind-
azoknak, akik a 2011. SZJA 1%-át felaján-
lották az Óvodánkat támogató SZENT 
MÁRTON  ÓVODAI  ALAPÍTVÁNY-
NAK. A  felajánlott összeg:  197.275 FT, 
melyet az óvoda udvarának felújítására 
szeretnénk fordítani.

Tisztelettel: az Alapítvány   
kuratóriumának  tagjai

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
Családsegítő Szolgálata ezúton szeretné 
megköszönni a Piactér szolgáltatás kere-
tein belül tett felajánlásokat az alábbi sze-
mélyeknek: Braun család, Havasi Andrea, 
Major Vilmos.

Kovácsné Selymesi Erzsébet 

intézményvezető

Köszönetnyilvánítás 
a Tácsik pékségnek

A Városi „Napos Oldal” Szociális Központ 
nevében ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni Önnek, családjának és munka-
társainak a pékáru adományokért, amelyet 
immár 3 éve nyújt a Családsegítő Szolgálat 
és a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei szá-
mára. A pékáru adományokkal a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben 
heti rendszerességgel, illetve alkalmanként 
86 családnak tudott segíteni megélhetési 
gondjain.

Kovácsné Selymesi Erzsébet  

intézményvezető

A Városi Napos Oldal Szociális 
Központ februári programjai

(Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.)

A családsegítő szolgálatnál:
Álláskeresők klubja. Heti rendszeresség-
gel csütörtökönként 10: 00 – 12: 00 óra 
között.
(Február 7., 14., 21., 28.) Álláskeresők, 
munkanélküliek részére egyéni tanács-
adásra van lehetőség kizárólag előzetes 
telefonos időpont egyeztetés alapján a  
06-26/331-399-es telefonszámon.
Piactér:

A hely, ahol önzetlenül felajánlhatja 
megunt bútorait, tárgyait, illetve ahol 
közzé teheti kívánságait. Ez ügyben 
bármikor (hétköznap 8-16 óra között) 
keresheti szolgálatunkat. Jelenlegi szük-
ségletek: iskola felszerelés (iskolatáska, 
tornazsák), gyermekruha, gyermekcipő, 
babafelszerelések (etetőszék), műszaki 
berendezések (hűtőszekrény, gáztűz-
hely, rezsó), bojler, ágy, hálózsák és ta-
karó illetve kerékpárzár. Továbbra is vár-
juk a felajánlásokat fűtőberendezésekre, 
kályhacsőre.

Idősek Klubja:
02.04. Sváb délelőtt (téma a téli munkák 
és szórakozások: tollfosztás és a farsang)
02.14. Farsangtemetés
02.21. Diabétesz sorozat, előadó: dr. Hi-
das István

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Janka András nyugalmazott tanító, 
városunk díszpolgára 2012. decem-
ber 31-én, rövid betegség után, éle-
tének 93. évében elhunyt.

Gromon István polgármester be-
széde 2013. január 12-én tartott te-
metésen hangzott el.

GYÁSZJELENTÉS

Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Jelenlévők!

Eljött a pillanat, amikor Janka Andrástól, 
a mindenki által szeretett és tisztelt Bandi 
bácsitól búcsút kell vennünk. Méghozzá 
– amennyire lehet – szomorkodás nélkül! 
Mert Bandi bácsi ezt kérte tőlünk. 

Azt mondta, hogy ő, ha meghal, a sa-
ját temetésén fel fog szólalni, és el fogja 
mondani, hogy ne szomorkodjunk. Nem 
tudom, hogy ha most tényleg felszólalna, 
milyen érveket hozna fel, de feltételezem, 
hogy arra hivatkozna, hogy a halál az élet 
természetes, elkerülhetetlen része, és hogy 
életünk egyébként is folytatódik az Örök 
Hazában. Mindenesetre, nagyon jellemző 
rá ez a felszólítás: benne van az érzelgőssé-
geket és az önsajnálatot kerülő természete, 
a szókimondása, a szerénysége, a humora 
és a hite.

Pedig lehetett volna egészen másfajta 
ember is. Nem volt ugyanis könnyű élete. A 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyei kisváros-
ban, Cigándon, szüleivel és négy testvérével 
eltöltött szép gyermekkor után, valamint a 
Sárospataki Református Gimnáziumban és 
Tanítóképzőben eltöltött szép ifjúkor után, 
20 éves korától 40 éves koráig gyakorlatilag 
egyfolytában háborúban, hadifogságban, 

internálótáborban vagy börtönben volt: 6 
év katonaság a Felvidéken és Erdélyben, 5 
év hadifogság Uszmanban, Voronyezsben 
és Kijevben, 3 év internálás Kazincbarci-
kán, majd két év cigándi civil élet után 2 év 
börtön Márianosztrán. – Mindezt a nélkül 
mérte rá a sors és a mindenkori hatalom, 
hogy bármikor bármilyen jogsértést vagy 
bűncselekményt elkövetett volna. 

Mindezek következtésben Bandi bácsi 
civil élete gyakorlatilag 40 éves korában 
kezdődött. Ekkor, 1959. április 1-jén sza-
badult a börtönből, s néhány hónappal ké-
sőbb, a születésnapján, június 16-án vette 
feleségül cigándi iskolai volt kolléganőjét, 
a pilisvörösvári születésű Vachaja Katalint. 
Így lett Bandi bácsi vörösvári lakos.

Ifjú házasként először Budapesten, se-
gédmunkásként dolgozott, mert a peda-
gógus pályára csak 1963 szeptemberében 
térhetett vissza. Ekkor helyezkedett el a pi-
lisvörösvári Templom Téri Általános Iskolá-
ban, ahol 3. és 4. osztályos tanulókat tanított 
egy negyed századon át – 1989-ig, 70 éves 
koráig. Több kortársához hasonlóan kiváló, 
nagy tanáregyéniség volt. Alapos, követke-
zetes és szigorú, de nem félelmetes. Hangu-
latos órákat tartott, a tananyag mellett sokat 
mesélt is. Rendet és fegyelmet követelt a tan-
órán és a tanórán kívül is. Olykor kiosztott 
egy-két „koki”-t és „tenyeres”-t, de emellett 
nagyon tisztelte, alapos tanításban és gon-
dos nevelésben részesítette a gyerekeket. 

Bandi bácsi nemcsak jó tanár, hanem jó 
hazafi és jó közéleti ember is volt. Tanítói 
diplomával a zsebében, hazaszeretetből 
lett 23 évesen, a II. világháború közben, 
1941-ben hivatásos katona. 1956-ban, a 
forradalom idején – sok-sok korábbi szen-
vedése ellenére – nem óvatoskodott, nem 
húzódott vissza a csendes magánéletbe. 
Jegyzői szerepet vállalt a szülőfalujában, s 
igyekezett fékezni a túlfűtött indulatokat. 
Igazságot és szabadságot akart, de erőszak 
nélkül. 1989-től a rendszerváltoztatók pi-
lisvörösvári csapatának lelkes tagja volt. 

Nyíltan vállalta konzervatív jobboldali el-
kötelezettségét, de soha nem lett a szó rossz 
értelmében vett pártkatona vagy pártpropa-
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nyilvánult meg minden helyzetben. 2001. 
október 23-án a hazának tett szolgálataiért 
a Parlamentben Orbán Viktor miniszterel-
nök jelenlétében Mádl Ferenc köztársasági 
elnöktől a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést vehette át.

2007-ben kiemelkedő pedagógiai mun-
kájának és önzetlen közösségi tevékenysé-
gének elismeréseként Pilisvörösvár Város 
Önkormányzata díszpolgárrá választotta. 
Bandi bácsi nagyon büszke volt erre a cím-
re, nagy dolognak tartotta, hogy Pilisvö-
rösváron befogadták és ilyen kitüntetésben 
részesítették. Díszpolgárságát feladatként 
és kötelességként élte meg: korábban is 
folyamatosan részt vett a helyi közéletben, 
de ettől kezdve tudatosan minden fontos 
rendezvényt megtisztelt jelenlétével, még 
akkor is, amikor életkora vagy egészségi ál-
lapota miatt ez már nehezére esett.

Bandi bácsi nem véletlenül vívott ki ma-
gának tiszteletet mindenhol, ahol megfor-
dult. Szókimondása, bátorsága, egyenes-
sége, meggyőződésének nyílt felvállalása 
imponáló volt. Ennek egyik példája, hogy 
a 60-as években – amikor sok pedagógus 
nemcsak vallásos hitét tartotta titokban, 
hanem ha lehetett, még a papokat is elke-
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barátsággal, hosszasan és kedélyesen be-
szélgetett az iskola udvarán Marlok István 
plébános úrral, nyíltan vállalva ezzel saját 
hitét is, és más hívők iránti szolidaritását is. 

Mindemellett Bandi bácsi nyitott, ér-
deklődő és barátságos ember is volt. Ha 
leállt valakivel beszélgetni, számtalan kér-
dést tett fel. Érdeklődése őszinte volt, ezért 
sosem volt terhes, soha nem tűnt faggatás-
nak vagy kíváncsiskodásnak. Még most, az 
utolsó években is mindig humorral, jóked-
vűen beszélt, soha nem panaszkodott, ma-
gát soha nem sajnáltatta, inkább igyekezett 
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Ezért volt az talán, hogy életének ne-
hézségei és a sok-sok akadály ellenére 
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Kedves Bandi bácsi!

Köszönjük mindazt, amit nekünk, 
vörösváriaknak adtál! Szerencsésnek tart-
juk magunkat, hogy életednek szemtanúi 
és részesei lehettünk. Büszkék vagyunk 
rád, és hiszünk abban, hogy odaát, az Örök 
Hazában is elnyerd a díszpolgári címet!

Nyugodj békében!

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola Közösen Gyermekeinkért 
Alapítványának (2085 Pilisvörösvár Vásár 
tér 1.) kuratóriuma, az iskola tantestülete 
és diákjai ezúton köszönik az adófizetők 
támogatását. Egyben tájékoztatásul közli, 
hogy a 2010. évi adóbevallásnál 2011-ben 
az Alapítvány számlájára juttatott adófi-
zetői 1 százalékból (mely összesen 666.649 
Ft) a fizika és kémiaszertár oktatási esz-
közeit újította meg, valamint az ének és a 
nyelvoktatáshoz elengedhetetlen magneto-
fonokat vásárolt.

Schäffer Lőrincné
igazgató

A Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub az 
idén is megrendezi hagyományos

batyus farsangi bálját

2013. február 10-én (vasárnap) 17 
órától este 22 óráig 

a Művészetek Házában.

A zenét a közkedvelt Bravi Buam 
zenekar szolgáltatja. A bált tombola 
is színesíti. Mindenkit – nemcsak 

klubtagot – szeretettel várunk.

A klub vezetősége

MEGHÍVÓ
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Feliratkozás hírlevelünkre: 
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FEBRUÁRI PROGRAMOK

Állandó programok a Művészetek Házában:
Prímatorna: hétfőn és szerdán 18 óra (infó: 06 20 353 5370)
Csiribiri torna tipegőknek: (1-3 év) szerdán 10-10:45 (info@almafasolymar.hu)
Zumba fitness: szerdán 18 órától
Holiday Táncegyüttes: hétfő, szerda (Fehérvári Brigitta)
Rainbow Team: kedd, péntek (Farkas Zoltán)
Ki-Aikido: hétfő, szerda (Vári András)
Kolibri: csütörtök (Salik Gyula)
Angol társalgási klub: szombaton 9 órától a könyvtárban

Bársonyos faliképek – kiállításmegnyitó

február 16. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)
16 óra

szeredi Ambrus Noémi textilmíves kiállítása, textilapplikációk

Farsangi bál a Donau Power zenekarral

január 26. szombat Művészetek Háza (Fő utca 127.)
20-02 óra

Nyugdíjas farsang

február 10. vasárnap Művészetek Háza (Fő utca 127.)
17-22 óra

A nyugdíjas klub farsangi batyusbálja. Zene: Bravi Buam.

Farsangtemetés

február 12. kedd Művészetek Háza (Fő utca 127.)
18-22 óra

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.  
A belépés díjtalan.

Lustspiel
Sváb nyelvű komédia. A belépés díjtalan.

Segítség, tankötelezettség!

február 20. szerda Városi Könyvtár (Fő utca 82.)
18 óra

Könyvtár PLUSSZ

február 27. szerda Városi Könyvtár (Fő utca 82.)

Medve-nap, téli álomból ébredőknek. Hozd el a kedvenc macidat! 

Kerekasztal-beszélgetés a Palánta Iskola szakembereivel. 
Téma: a 6 éves kortól érvényes tankötelezettség, problé-
mák és megoldások. A belépés ingyenes.

16 óra

Kézműves játszó ovisoknak

február 25. – március 1. Művészetek Háza (Fő utca 127.)

agyagozás (zártkörű)

VÖRÖSVÁRI ÚJSÁG ESEMÉNYNAPTÁR

A belépő: 1200 Ft.

Mesevetélkedő

január 29. kedd Művészetek Háza (Fő utca 127.)
14 óra

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át (zártkörű) 

17 óra

Mesevetélkedő

február 19. kedd Művészetek Háza (Fő utca 127.)
14 óra

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át (zártkörű) 

Piros bugyelláris

február 21. csütörtök Művészetek Háza (Fő utca 127.)
19 óra

Színházi produkció a Körúti Színház előadásában. A főszerepben:
Esztergályos Cecília. Belépők: 1-3 sorig: 2700 Ft, 4. sortól: 2200 Ft. 
Bérlet 2 előadásra: 4600 Ft, 3900 Ft 

34

AZ ÖTLET KINCS

Az idei tanév eleje, 2012 szeptembere óta új tanára van a kép-
zőművészet tanszaknak. A tanszak a Művészetek Házától azóta 
a többi művészeti oktatással együtt átkerült a Cziffra György 
Alapfokú Művészeti Iskola keretei közé. Az évvégi, diákmun-
kákból összeállított kiállítás így most ismét a régi-új zeneiskola 
aulájában kapott helyet. A kiállítás apropóján beszélgettem Len-
gyel Rebeka tanárnővel.

Rebeka néni, így jó lesz? Rebeka 
néni, lejött a feje! Rebeka néni, a 
Mesinek kiömlött a festék! – Ép-

pen a legkisebbek alkotnak a Művészetek 
Háza képzőművészeti termében szerda 
délután. Rebeka néni fáradhatatlanul 
megnézi, visszateszi, feltörli, végtelen 
tü relemmel figyel a gyerekekre, és moso-
lyogva segít, ha kell. Az óra után eddigi 
tapasztalatairól mesél:

Az első félév egyelőre az ismerkedéssel telt. 
Megpróbáltam felmérni, hogy mit tudok 
kihozni a gyerekekből, és ők mit tudnak 
kihozni belőlem.  Ez persze egy hosszabb 
folyamat. A félév során sok szép rajz, fest-
mény, agyagszobrocska készült, amit most 
bemutathattunk a nagyközönségnek is. 
Természetesen nem mindenki alkotott ki-
emelkedőt, de nem is ez a cél.

• Hanem mi?

A művészeti oktatásnak személyiségfor-
máló hatása is van. Nemcsak az a cél, 
hogy létrejöjjön egy-egy jó kép. Persze ez 
is. Nagyon jó, amikor születik valami új, 
ami eddig nem volt. De akár az is ered-
mény, hogy ha valaki kipróbál valami újat, 
például kézbe veszi az agyagot, hogy tud-e 
vele kezdeni valamit. Azzal is ügyesednek, 
hogy próbálkoznak, és még ha nem is si-
kerül úgy, ahogy elképzelték, tanulnak be-
lőle valamit. Sokszor nem azonnal látszik 
a hatás, hanem csak hosszú távon. De az 

alkotással töltött idő hasznos, a képzőmű-
vészettel való foglalatosság egyben önisme-
reti tréning. 

• És hogy ítéled, jól megy a közös munka?

Én nem vagyok egy túlságosan határozott 
valaki, de a gyerekeket irányítani kell, ezt 
igyekszem megtenni, és véghezvinni, amit 
kitaláltam. De azt sem tartom bajnak, ha 
nekik is teret adok: nem biztos, hogy csak 
az a jó, amit én gondolok, nekik is lehetnek 
jó elképzeléseik, és hadd csinálják meg, 
amit elgondoltak. Szép kihívás számomra, 
hogy megszerettessem velük a képzőművé-
szetet.

• Tanárnak vagy művésznek készültél? 
Mesélj egy kicsit magadról!

2010-ben végeztem az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskolán mesterképzésen. Fél évet 
töltöttem ösztöndíjjal Törökországban. 

Eredetileg nem tanári pályára készültem, 
csak szerettem rajzolni, de megadtam ma-
gamnak az esélyt erre is: hogy majd meglá-
tom, hátha tetszik. És így lett, a főiskolán 
megszerettem a gyerekekkel való foglalko-
zást.

2008 óta több egyéni és csoportos kiál-
lításon vettem részt. Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy 2010-ben kiállíthat-
tam a Jászi Galériában, Budapesten. Macs-
kás festményeimből Doromboló címmel 
volt látható egy tárlat, a képeimből ennek 
nyomán magánszemélyek is vásároltak, ezt 

pedig nem sok kezdő alkotó mondhatja el 
magáról.

• Ide, Vörösvárra hogy kerültél?

Munkát kerestem, és a meghirdetett állásra 
pályáztam. Nagyon örültem, hogy a mai 
világban van még ilyen, hogy nem az isme-
retség számít, hanem szakmai szempontok 
alapján döntenek, és ismeretlenül is fölvet-
tek. Más helyeken gyakran számon kérik 
a kezdőkön a tapasztalat hiányát, de hát 
máshogy nem lehet tapasztalatot szerezni, 
mint hogy az ember kezdőként elhelyezke-
dik. Itt kaptam lehetőséget, ennek nagyon 
örültem.

• Hány gyerekkel foglal-
kozol?

Négy csoportom van, je-
lenleg 61 gyerekkel. An-
nak is örülök, hogy nem 
általános iskolai keretek 
között dolgozom velük, 
hanem délutánonként, 
külön. Heti egy órában, 
egy torna- meg egy ma-
tekóra között nagyon ne-
héz bármit is alkotni, az 
csak arra elég, hogy min-
dent összekenjenek, csak 
épp a papírt nem. Mire 

belemelegednének, már vége is az órának, 
és el is kell pakolni. Itt kicsit több idő, több 
lehetőség van, hogy a gyerekek lekössék 
magukat.

• Gondolom, aki 
beiratkozik, sze-
ret is rajzolni.

Többnyire igen, 
de ez nem tör-
vényszerű. Van, 
akit kicsit „lök-
dösni” kell. Nem 

A Zeneiskola tanárainak hangversenye

február 14. csütörtök Zeneiskola (Szabadság u. 21.)
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Én nem vagyok egy túlságosan határozott 
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mint hogy az ember kezdőként elhelyezke-
dik. Itt kaptam lehetőséget, ennek nagyon 
örültem.

• Hány gyerekkel foglal-
kozol?

Négy csoportom van, je-
lenleg 61 gyerekkel. An-
nak is örülök, hogy nem 
általános iskolai keretek 
között dolgozom velük, 
hanem délutánonként, 
külön. Heti egy órában, 
egy torna- meg egy ma-
tekóra között nagyon ne-
héz bármit is alkotni, az 
csak arra elég, hogy min-
dent összekenjenek, csak 
épp a papírt nem. Mire 

belemelegednének, már vége is az órának, 
és el is kell pakolni. Itt kicsit több idő, több 
lehetőség van, hogy a gyerekek lekössék 
magukat.

• Gondolom, aki 
beiratkozik, sze-
ret is rajzolni.

Többnyire igen, 
de ez nem tör-
vényszerű. Van, 
akit kicsit „lök-
dösni” kell. Nem 

A Zeneiskola tanárainak hangversenye
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A másfél méter széles Parla-

mentet egy 11. osztályos tanuló, 

Weiszer Márk készítette. Saját 
ötlete volt a mű, amit nagy tü-

relemmel, aprólékos munkával 

rajzolt meg. Az épület méreteit 
pontosan kiszámolta, nem rá-

vetítette a papírra, ahogyan ma 

sok művész teszi. Márk művészi 
pályára készül.

Marlok Kata és Tóth Zsófia csellózott, 

majd Szlovencsák Péter, a zeneiskola 
igazgatója nyitotta meg a kiállítást.

minden alkalommal van kedvük – 
és főleg türelmük – az alkotáshoz. 
Azt vettem észre, hogy az iskolások 
nagyon le vannak terhelve, és nin-
csenek hozzászokva ahhoz, hogy 
egyhelyben, ráérősen, elmélyülve, 
nyugodtan dolgozzanak. Gyakran 
előfordul, hogy nekem kell őket 
lassítanom, biztatnom, mert 10 
perc alatt készen vannak a kiadott 
feladattal. Gyors eredményt szeret-
nének, ezért néhányan a látványos 
technikákat választják szíveseb-
ben. Nem is csoda, hiszen a min-
ket körülvevő világban mindent 
készen kapunk. Én igyekszem rá-
venni őket, hogy töltsenek el időt 
a megfigyeléssel, az aprólékosabb 
munkával is.

• De nyilván nem csupán kitartás 
kell…

A kreativitás az, amikor 
szinte a semmiből alko-
tunk valamit. Az ötlet pe-
dig kincs, tanítani nem is 
lehet, csak teret adni neki, 
irányítani – erre törekszem 
én is. A kreativitást éppen 
ezért nem lehet megvásá-
rolni hobbiboltokban, azt 
tapasztalom, hogy sokan 
mégis így hiszik, és nem is 
sejtik, hogy ezzel elnyom-
ják a bennük rejlő lehe-
tőségeket. Akinek kevés 
képzelőereje és kézügyes-
sége van, az a különböző foglal-
koztatókkal könnyű sikerélmény-
hez juthat, ami lehet jó, de az már 
nem jó, ha ez elhiteti 
velünk, hogy csak eny-
nyire vagyunk képesek. 
Fontosnak tartom, hogy 
a különböző anyagokat 
ne sémák szerint hasz-
náljuk, hanem adjunk 
hozzá valamit az egyé-
niségünkből. Éppen 
e zért óriási létjogosult-
sága van a képzőművé-
szet-tanulásnak, ahol 
le hetőséget kaphatnak 
a gyerekek saját ötleteik 
megvalósítására. Dicsé-
retet is érdemelnek di-
ákjaim szülei, hogy 
gyermekeik nevelésében 
ezt fontosnak tartják.

• Aki kedvet kap az al-
kotáshoz, önmaga ki-
próbálásához, mikor 
kap csolódhat be a munkátokba?

A következő félévre idén a szoká-
sosnál korábban, áprilisban lehet 
majd beiratkozni (a zeneiskolába 
is). 6 évestől középiskolás korig, 
akár művészeti iskolában tovább-
tanulni vágyó diákok jelentkezését 
is várjuk.

Sólyom Ágnes


